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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης. 
 
 
Κατόπιν του ΑΠΦ. …/ΑΣ../ΣΗΔΕ…/....2018 εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών, με το οποίο τέθηκε υπόψιν της 
υπηρεσίας μας περίπτωση μη νόμιμης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από πολίτη της ……….. λόγω εσφαλμένης 
εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
Όπως είναι γνωστό, η γενική αρχή του διαχρονικού δικαίου ότι τα νομικά γεγονότα κρίνονται σύμφωνα με όσα 
ισχύουν κατά το χρόνο που αυτά δημιουργούνται, ισχύει και για θέματα δικαίου ιθαγενείας. Γενική αρχή του 
διαχρονικού δικαίου ιθαγενείας είναι ότι ο νέος νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κατάσταση που δημιουργήθηκε 
σύμφωνα με τον παλιό νόμο. Συναφώς, κρίσιμος χρόνος για την πρόσδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε τέκνο 
λόγω αναγνώρισης είναι η αναγνώριση ως χρονικό σημείο, εφόσον, σύμφωνα με την έννομη τάξη, για τη 
θεμελίωση της συγγένειας με τον πατέρα απαιτείται ένα νομικό γεγονός (δηλ. κρίσιμος χρόνος για την πρόσδοση 
της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης είναι η ημερομηνία σύνταξης της σχετικής συμβολαιογραφικής 
πράξης ή της διαθήκης ή της έκδοσης δικαστικής απόφασης).  
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Αστικού Κώδικα, η απόκτηση και η απώλεια από ένα πρόσωπο της 
ιθαγένειας μιας πολιτείας ρυθμίζονται από το δίκαιο της πολιτείας αυτής. Επομένως, τα ζητήματα ιθαγένειας 
παραπέμπονται στο εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους, δηλαδή το δίκαιο ιθαγενείας ανήκει στο εσωτερικό δίκαιο κάθε 
πολιτείας. 
 
Δυνάμει της γενικής αρχής του διαχρονικού δικαίου, το νομικό καθεστώς τέκνων γεννημένων χωρίς γάμο των 
γονέων τους ρυθμίζεται για μεν εκούσιες αναγνωρίσεις τελεσθείσες ως και τις 17.2.1983 από τα άρθρα 20 και 
1533 του προϊσχύοντος Αστικού Κώδικα για δε εκούσιες αναγνωρίσεις τελεσθείσες από τις 18.2.1983 και εντεύθεν 
από τα άρθρα 20, 1475 και 1476 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα.  
 
Στα άρθρα 20 και 1533 του προϊσχύοντος Αστικού Κώδικα, που εφαρμόζεται σε εκούσιες αναγνωρίσεις 
τελεσθείσες ως και τις 17.2.1983, προβλέπεται ότι οι σχέσεις μεταξύ του εξώγαμου τέκνου και του γεννήτορος 
αυτού ρυθμίζονται από το δίκαιο της ιθαγένειας την οποία είχε ο γεννήτωρ κατά τη γέννηση του τέκνου, καθώς και 
ότι η υπό του πατρός αναγνώριση γίνεται δια μονομερούς δηλώσεως ενώπιον συμβολαιογράφου ή δια διαθήκης. 
 
Στα άρθρα 20, 1475 και 1476 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα, που εφαρμόζεται σε εκούσιες αναγνωρίσεις 
τελεσθείσες από τις 18.2.1983 και εντεύθεν, προβλέπεται ότι οι σχέσεις πατέρα και τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς 
γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους, από το δίκαιο 
της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα. Επίσης, προβλέπεται 
ότι ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο με δήλωσή του ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή με διαθήκη, εφόσον η μητέρα συναινεί προς τούτο με δήλωσή της ενώπιον 
συμβολαιογράφου. 
 
Επιπλέον, τίθεται υπόψιν σας ότι τυγχάνουν επιπροσθέτως εφαρμογής κατά περίπτωση: α) τα διαλαμβανόμενα 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, που κυρώθηκε με το ν.1702/1987 (ΦΕΚ 86

Α
) και αφορά σε εναρμόνιση του νομικού 
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καθεστώτος των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών - μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και β) τα διαλαμβανόμενα στη Διεθνή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.873/1979 (ΦΕΚ 
47

Α
) και αφορά σε αναγνωρίσεις εξώγαμων τέκνων που γίνονται στο έδαφος των συμβαλλόμενων κρατών (δηλ. 

της Γερμανίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της 
Ολλανδίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας). 
 
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η αναγνώριση του εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου αποτελεί πρόκριμα για την κτήση 
της ελληνικής ιθαγένειας. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση πρέπει να είναι έγκυρη έναντι της χώρας μας, δηλαδή η 
πράξη αναγνώρισης πρέπει τόσο από ουσιαστικής όσο και από τυπικής πλευράς να είναι έγκυρη βάσει του 
ελληνικού δικαίου. Τουτέστιν ότι στην περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, οι αναγνωρίσεις που έγιναν πριν την 
έναρξη ισχύος του ισχύοντος Αστικού Κώδικα (δηλ. πριν τις 18.2.1983) πρέπει, από ουσιαστικής πλευράς, να 
συνάδουν με τα οριζόμενα στο άρθρο 1533 του προϊσχύοντος Αστικού Κώδικα και από τυπικής πλευράς στο 
άρθρο 20 του προϊσχύοντος Αστικού Κώδικα, ενώ οι αναγνωρίσεις που έγιναν μετά την έναρξη ισχύος του 
ισχύοντος Αστικού Κώδικα πρέπει από ουσιαστικής πλευράς να συνάδουν με τα οριζόμενα στο άρθρα 1475 και 
1476 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα και από τυπικής πλευράς στο άρθρο 20 του ισχύοντος Αστικού Κώδικα.  
 
Τονίζεται, τέλος, ότι για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια το αναγνωριζόμενο τέκνο, πρέπει, πέραν της 
προϋπόθεσης της εγκυρότητας της αναγνώρισης, να συντρέχουν κατά το χρόνο της αναγνώρισης και οι λοιπές 
προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (δηλαδή 
οι διατάξεις του άρθρου 3 ν.δ.3370/1955 για τέκνα αναγνωρισθέντα πχ το έτος 1976, οι διατάξεις του άρθρου 2 
ν.1438/1984 για τέκνα αναγνωρισθέντα πχ το έτος 2000 κ.λπ.).  
 
Επισημειώνεται ότι για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι ανωτέρω παρατεθείσες νομοθετικές προβλέψεις δεν αφορούν 
σε τέκνα που γεννήθηκαν σε γάμο και καλύπτονται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο, εφόσον, διαφορετικά, 
τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο και καλύπτεται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο θα έχει ταυτόχρονα πατέρα 
τόσο το σύζυγο της μητέρας, όσο και αυτόν που θα προβεί κατά βούληση σε εκούσια αναγνώρισή του, χωρίς 
προηγουμένως να προσβάλει την πατρότητα του συζύγου της μητέρας, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να ισχύει. 
 
Οι ΔΑΚ της χώρας παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους, την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων των υπηρεσιών 
τους που χειρίζονται θέματα ιθαγένειας, καθώς και των Δήμων χωρικής τους αρμοδιότητας. 
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