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ΘΕΜΑ: Καταχώριση γάμου Έλληνα υπηκόου που τελέστηκε εντός της Πρεσβείας της Ρουάντα στο
Μπουρούντι.
Σχετ. : Το από 13/10/2020 ερώτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας και κατόπιν εξέτασης τόσο των διαλαμβανομένων
σε αυτό όσο και των συνυποβληθέντων δικαιολογητικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τον Ληξιαρχικό Νόμο (Ν. 344/1976) προκειμένου να δηλωθεί στο Ειδικό
Ληξιαρχείο γάμος που έχει λάβει χώρα στην αλλοδαπή απαιτείται η προσκόμιση από τον
ενδιαφερόμενο είτε αντιγράφου της ληξιαρχικής πράξης/πιστοποιητικού της επιχώριας αρχής
είτε της ελληνικής προξενικής πράξης γάμου η οποία συντάχθηκε από το κατά τόπον αρμόδιο
ελληνικό προξενείο.
Με τον όρο «πιστοποιητικό επιχώριας αρχής» νοείται εκείνο το πιστοποιητικό που
εκδίδει η αρμόδια αρχή, εντός της επικράτειας της οποίας έλαβε χώρα το ληξιαρχικό γεγονός.
2. Στην εν θέματι περίπτωση, δεδομένου ότι ο γάμος του Έλληνα υπηκόου έλαβε χώρα στο
Μπουρούντι, προκειμένου να καταχωρισθεί ο γάμος στο Ειδικό Ληξιαρχείο, θα έπρεπε να
προσκομιστεί το πιστοποιητικό γάμου από το Μπουρούντι (ως επιχώρια αρχή) νομίμως
επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
Ωστόσο, το πιστοποιητικό που προσκομίσατε, δεν αποτελεί πιστοποιητικό επιχώριας
αρχής αλλά προξενική πράξη γάμου από το Προξενείο της Ρουάντας, εντός του οποίου
τελέστηκε ο εν θέματι γάμος (βλπ συν).
3. Κατά συνέπεια, βάσει των προεκτεθέντων, η πράξη αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο
δικαιολογητικό προκειμένου να καταχωρισθεί ο γάμος στο Ειδικό Ληξιαρχείο.
4. Σε αυτήν την περίπτωση, η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι ο κατά τόπον αρμόδιος
Έλληνας Πρόξενος στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ως Ληξίαρχος για τους
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Έλληνες υπηκόους που διαμένουν στην αλλοδαπή, δύναται να συντάξει πρωτογενή
ληξιαρχική πράξη γάμου.
Τούτο διότι στο άρθρο 13 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ρητά ότι: «1. Οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις του γάμου ρυθμίζονται και για τα δύο πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν
από το δίκαιο ιθαγένειας ενός από αυτά. Ο τύπος του γάμου ρυθμίζεται είτε κατά το δίκαιο
της ιθαγένειας ενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν είτε κατά το δίκαιο
του τόπου όπου τελείται.»
Στην εν θέματι περίπτωση ο τύπος γάμου ήταν προξενικός και ρυθμίστηκε από το
δίκαιο της Ρουάντας που ήταν το δίκαιο ιθαγένειας της γυναίκας. Επιπλέον, η περίπτωση
του να προσκρούει στην ελληνική δημόσια τάξη κατά άρθρο 33 του Αστικού Κώδικα δεν
υφίσταται καθόσον, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ελληνική έννομη τάξη προβλέπει την τέλεση
γάμου εντός του ελληνικού προξενείου. Ο δε προξενικός γάμος νοείται ως πολιτικός και εξ
όσων γίνεται αντιληπτό από το σχετικό συνημμένο έγγραφο, τέτοιος ήταν και ο τύπος γάμου
που τελέστηκε εντός του προξενείου Ρουάντας στην εν θέματι περίπτωση.
Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για την δυνατότητα τέλεσης
γάμου εντός ελληνικού προξενείου και το ρόλο του Έλληνα Προξένου ως επίσημο όργανο της
ελληνικής πολιτείας εξουσιοδοτημένου να τελεί γάμους και να εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις,
θα ήταν νομικά οξύμωρο να μην αναγνωρίζεται ο γάμος Έλληνα υπηκόου που τελέστηκε
εντός του προξενείου της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα η αλλοδαπή σύζυγος.
Συνεπώς εν προκειμένω, ο Έλληνας Πρόξενος δύναται να συντάξει ελληνική προξενική
πράξη γάμου (πρωτογενή) βασιζόμενος στην προξενική πράξη γάμου του ομολόγου του
Προξένου Ρουάντας. Στη συνέχεια, αφού συνταχθεί η ως άνω ελληνική πράξη, θα διενεργηθεί
η μεταγραφή της στο Ειδικό Ληξιαρχείο.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου

Συν: Η πράξη γάμου του Προξενείου Ρουάντας (Acte de marriage)
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