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ΘΕΜΑ: «Περί αναγραφής θετού τέκνου σε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών».
Σχετ.: Το µε αρ. πρωτ. 59495/7-5-2014 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι µε την αριθµ. 86/2003
Γνωµοδότηση του Γ’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους έγινε δεκτό ότι το θετό τέκνο
που είχε υιοθετηθεί κατά το διάστηµα της ανηλικότητάς του πριν την ισχύ του Ν. 2447/1996
υπεισέρχεται στο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών των φυσικών του γονέων.
Η οµόφωνη γνώµη που σχηµατίστηκε στην εν λόγω Γνωµοδότηση, διαµορφώθηκε από την
ρητή πρόβλεψη που εισήχθη στο Ν. 2447/1996 ότι µετά την υιοθεσία διαρρηγνύονται οι δεσµοί του
θετού τέκνου µε την φυσική του οικογένεια µε εξαίρεση τα κωλύµατα γάµου και από την επίσης
ρητή πρόβλεψη ότι οι σχέσεις θετού τέκνου και θετού γονέα για τις υιοθεσίες που είχαν απαγγελθεί
πριν την ισχύ του διέπονται από το προϊσχύσαν δίκαιο.
Για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, η µη διάρρηξη των δεσµών του θετού τέκνου µε την
φυσική του οικογένεια στην περίπτωση που η υιοθεσία απαγγέλθηκε κατά το διάστηµα της
ανηλικότητάς του πριν την ισχύ του εν λόγω νόµου, παρέχει και το έρεισµα να συµπεριλαµβάνεται
το θετό τέκνο και στο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών αποβιώσαντος που είχε εξ αίµατος
συγγένεια µε τον υιοθετούµενο στην περίπτωση που θα είχε κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόµος
αυτού σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα εάν δεν είχε απαγγελθεί η υιοθεσία
του.
Επισηµαίνεται ότι, εάν η υιοθεσία απαγγέλθηκε κατά το διάστηµα της ενηλικότητας του
θετού τέκνου, τόσο υπό το προϊσχύσαν όσο και υπό το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, δεν
διαρρηγνύονται οι δεσµοί µε την φυσική οικογένεια και ως εκ τούτου υπό οποιοδήποτε καθεστώς ο
υιοθετηµένος καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόµος όλων εκείνων των εξ αίµατος αποβιωσάντων
συγγενών του για τους οποίους θα καλείτο εάν δεν είχε απαγγελθεί η υιοθεσία του.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.
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