Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 22 Απριλίου 2009
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α.Π. Φ. 118300/19845
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ∆ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 10559
Πληροφορίες: Γ.Πάρχας
Τηλέφωνο: 210-3741641

ΠΡΟΣ: 1. Τις Περιφέρειες
α)∆/νσεις Αυτ/σης κ΄ Απο/σης
(έδρες Περιφερειών)
β)∆/νσεις Τοπικής Αυτ/σης κ΄
∆ιοίκ. στους λοιπούς Νοµούς
της Χώρας
2. α) ∆ήµαρχους κ΄ Προέδρους
Κοινοτήτων κ΄
β) Ληξιάρχους
(µέσω των ∆/σεων Τοπικής
Αυτ/σης και ∆ιοίκησης
µε αναπαραγωγή)

Αριθµ. Εγκυκλίου …21…..
ΘΕΜΑ:Περί δυνατότητας τελέσεως γάµου αλλοδαπού ο οποίος υπέβαλλε
αίτηση παροχής ασύλου.
Σας κοινοποιούµε κατωτέρω την αριθ. 78/9-3/2009 γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή.
Με τη γνωµοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι προκειµένης τέλεσης πολιτικού γάµου
στον οποίο ο ένας των µελλονύµφων είναι αλλοδαπός και ο οποίος έχει υποβάλει
αίτηση παροχής ασύλου ,η πρόβλεψη του άρθρου 1 παρ.3 περ.δ΄ του Π.∆/τος 391/1982
ήτοι η βεβαίωση από την οικεία προξενική ή άλλη αρµοδία αρχή περί του ότι δεν
υπάρχει κώλυµα να τελέσει γάµο ο αλλοδαπός, δεν δύναται να υποκατασταθεί από την
υποβολή αντιστοίχου περιεχοµένου υπεύθυνης δήλωσης η οποία προβλέπεται στους
ηµεδαπούς .
Τούτο διότι στο πλαίσιο του ισχύοντος πλέον Π.∆/τος 220/2007 και ειδικότερα της
παράγ.1 και 3 του άρθρου 5 αυτού ,το δελτίο αιτήσεως ασύλου που χορηγείται στον
αλλοδαπό αµέσως µετά το αποτέλεσµα της δακτυλοσκόπησης και σε κάθε περίπτωση
εντός τριών ηµερών από την υποβολή της αίτησης, δεν πιστοποιεί την ταυτότητα του
υποβάλλοντος την αίτηση και διότι η υπεύθυνη δήλωση είναι συνυφασµένη µε την
παράθεση βεβαίων προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του δηλούντος .
Επιπλέον τόσο από την Σύµβαση της Γενεύης όσο και από το συναφές Πρωτόκολλο
της Ν.Υόρκης (κυρωτ.Ν.∆.3989/1959 και Α.Ν.389/1968) ρυθµίζονται περιοριστικώς τα
δικαιώµατα των προσφύγων διαρκούσης της διαδικασίας εξέτασης της σχετικής
αιτήσεως κατ΄εξίσωση προς τα αντίστοιχα των ηµεδαπών και ότι στα δικαιώµατα αυτά
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δεν περιλαµβάνονται και εκείνα που συνάπτονται µε την καθίδρυση της έγγαµης
σχέσης.
Ενόψει των ανωτέρω κάθε άλλη οδηγία περί του αντιθέτου παύει να θεωρείται
ισχύουσα.

Κοινοποίηση
Συνήγορο του Πολίτη
Χατζηγιάννη Μέξη 5
Τ.Κ 115 28

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα
4. Γραφείο κ. Νοµικού Συµβούλου
5. Γραφεία κ.κ Γεν. ∆/ντών
6. Γραφείο ∆/ντριας
7. Τµήµα Μητρώων και Ληξιαρχείων
(σε 20 αντίτυπα)
8. Λοιπές ∆/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας
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