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ΠΡΟΣ

Τις Περιφέρειες της χώρας
Τμήματα Αστικής
Κατάστασης και
Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
Έδρες τους και έδρες
Nομών.

ΘΕΜΑ : «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ»
Σας γνωρίζουμε ότι η υπ’αριθμ. 39/2-2-2010 γνωμοδότηση
του Δ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους η οποία
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ypes.gr)
έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υφυπουργό. Η διατύπωση της
τελικής κρίσης των μελών που έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση
τις 2/2/2010 έχει εν περιλήψει ως εξής:
Α. Ως προς το ζήτημα του υποστατού ή μη θρησκευτικών
γάμων οι οποίοι ενδεχομένως θα αποδειχθεί ότι τελέσθηκαν
στην Αλβανία κατά το τυπικό και σύμφωνα με τους κανόνες
της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας κατά τα χρονικά
διαστήματα στα οποία αναφέρονται τα ερωτήματα (και
ειδικότερα από το 1929 έως το 1967 και πριν το 1929,
αντιστοίχως) μεταξύ Ελλήνων ή μεταξύ προσώπων από τα
οποία το ένα τουλάχιστον είχε την Ελληνική ιθαγένεια, η
απάντηση που αρμόζει είναι ότι, σε περίπτωση κατά νόμον
απόδειξης της τέλεσης τέτοιων γάμων, αυτοί θεωρούνται
υποστατοί για την Ελληνική έννομη τάξη, ανεξαρτήτως του
εάν ο θρησκευτικός γάμος αναγνωριζόταν ή γινόταν ανεκτός
κατά τα εν λόγω χρονικά διαστήματα στη χώρα αυτή.
Υπενθυμίζουμε
ότι
η
πρώτη
κωδικοποίηση
του
οικογενειακού δικαίου της Αλβανίας, σε Αστικό Κώδικα
τέθηκε σε ισχύ την 1-4-1929, οπότε και εισήχθη ο
πολιτικός γάμος. Έως τότε στην Αλβανία προβλεπόταν ως
μοναδικός τύπος γάμου ο θρησκευτικός. Κατά συνέπεια οι
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γάμοι που τελέσθηκαν στη χώρα πριν την 1η-4-1929 μεταξύ
Έλληνα ή Ελληνίδας και αλλοδαπής ή αλλοδαπού αντιστοίχως
ή μεταξύ Ελλήνων, μπορούσαν να είναι μόνο θρησκευτικοί με
συνέπεια ο τρόπος καταχώρησης τους, να μην επηρεάζει την
ισχύ τους και να καθίσταται περιττή η προσφυγή στις
διατάξεις τoυ άρθρου 70 ΚΠΔ προς διαπίστωση της τέλεσης
τους.
Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι από την 22α Νοεμβρίου
1967, οπότε και δημοσιεύτηκε η σχετική ρύθμιση, δεν
υπήρχε η δυνατότητα τέλεσης θρησκευτικού γάμου στην
Αλβανία, μέχρι και την αλλαγή του καθεστώτος. Έκτοτε όμως
τηρούνται τα σχετικά αρχεία των μητροπόλεων.
4. Ληξιαρχικές πράξεις γάμου δύνανται να καταχωρούνται
στα βιβλία του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν πιστοποιητικό τέλεσης γάμου
από τα αρχεία των Ιερών Μητροπόλεων Αλβανίας που
τηρούνται από αυτήν (μετά το 1991) εφόσον επικυρωθούν από
την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και χορηγηθεί
Εισαγγελική έγκριση για την σύνταξη τους κατά τα
οριζόμενα στο Ν.344/76 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων». Δεν
δύναται δε να συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γάμου βάσει
πιστοποιητικών θρησκευτικού γάμου εκδοθέντων από τις
Μητροπόλεις Κορυτσάς, Αργυροκάστρου, Βερατίου (Μπερατίου)
και
Αρχιεπισκοπή
Τιράνων,
βάσει
δηλώσεων
μαρτύρων
επικυρωμένων ή μη από Συμβολαιογράφο.
Σχετικά με τις ήδη προσκομισθείσες ή καταχωρηθείσες
ληξιαρχικές πράξεις:
1. Οι γάμοι οι οποίοι τελέσθηκαν στην Αλβανία κατά το
Χριστιανικό Ορθόδοξο Δόγμα μεταξύ ατόμων εκ των οποίων ο
ένας τουλάχιστον ήταν Έλληνας και οι οποίοι έχουν ήδη
καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών αδιακρίτως των
δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν για την καταχώρηση
τους δεν τίθενται σε αμφισβήτηση και παράγουν όλα τα
έννομα αποτελέσματα που απορρέουν από τους συγγενικούς
δεσμούς που διαμόρφωσαν.
2. Δικαστικές αποφάσεις για την σύνταξη Ληξιαρχικής
Πράξης Γάμου που έχουν ήδη προσκομιστεί στις αρμόδιες
Περιφέρειες προκειμένου να εκδοθεί διαπιστωτική Πράξη ως
προς την Ιθαγένεια των αιτούντων και οι οποίες έχουν
εκδοθεί με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και
έχουν καταστεί τελεσίδικες (782ΚΠΔ) συνεξετάζονται με τα
λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου, αφού προηγηθεί η
σύνταξη σχετικής ληξιαρχικής πράξης γάμου στο Ειδικό
Ληξιαρχείο Αθηνών και αναλόγως αποφασίζει η Διοίκηση
δεδομένου ότι τα γεγονότα τα οποία μπορούν να βεβαιωθούν
με το άρθρο 782ΚΠΔ είναι συγκεκριμένα και αφορούν την
προσωπική κατάσταση φυσικού προσώπου.
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3. Σε περίπτωση που από την όλη εξέταση του φακέλου η
Διοίκηση σχηματίζει αμφιβολίες ως προς την ύπαρξη των
συγγενικών δεσμών που απορρέουν από την ήδη συνταχθείσα
ληξιαρχική πράξη γάμου καθώς και ως προς το γεγονός της
τέλεσης του εν λόγω γάμου δύναται να συστήσει την
προσφυγή
στη
διαδικασία
του
άρθρου
70
του
ΚΠΔ(Αναγνωριστική
αγωγή)
προκειμένου
να
αρθεί
η
αμφισβήτηση.
4. Γάμοι για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν
πιστοποιητικά τέλεσης τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία
των Μητροπόλεων που βρίσκονται στα αρχεία του (αλβανικού)
κράτους, δύναται να καταχωρούνται στα βιβλία του Ειδικού
Ληξιαρχείου αφού επικυρωθούν από την Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδας και χορηγηθεί εισαγγελική έγκριση
για τη σύνταξή τους κατά τα οριζόμενα στο Ν. 344/76 «Περί
Ληξιαρχικών Πράξεων». Σημειώνουμε σχετικά ότι μόνο η
Μητρόπολη Κορυτσάς διαθέτει τα σχετικά βιβλία, άρα κατ’
αρχήν η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται μόνο για γάμους
που
τελέστηκαν
στην
περιφέρεια
της
συγκεκριμένης
Μητρόπολης.
Κατόπιν των ανωτέρω ανακαλούμε τα με αριθμ.
Φ.104770/19112/5.9.2006, Φ.104770/48188/24.7.3006,
Φ.110750/26998/17.6.2008, έγγραφα μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1.
Γραφείο Υπουργού
2.
Γραφεία Υφυπουργών κ. Ντόλιου & κας Τζάκρη
3.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού &
Συνοχής
4.
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
5.
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
6.
Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
7.
Δ/νση Ιθαγένειας

Κοινωνικής

