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Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και σε ό,τι αφορά την νοµιµότητα αναγνώρισης τέκνου 

αλλοδαπής από Έλληνα πατέρα που συντελέστηκε στην  αλλοδαπή θέτουµε υπόψη σας τα 

ακόλουθα:  

Το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και ειδικότερα τα άρθρα 1475 και 1476  του Αστικού 

Κώδικα που αφορούν στην δήλωση του  πατέρα ενώπιον συµβολαιογράφου προκειµένου να 

αναγνωρίσει  ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του (εκούσια 

αναγνώριση),  ρυθµίζει τις σχέσεις προσώπων (πατέρα και τέκνου στην συγκεκριµένη περίπτωση) 

που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο  

Ωστόσο το ενδεχόµενο µια δικαιοπραξία να ρυθµίζεται ως προς το περιεχόµενο της από το 

ελληνικό δίκαιο προκύπτει από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και στην  

συγκεκριµένη περίπτωση  από τις διατάξεις του άρθρο 20 του Α.Κ., σύµφωνα µε τις οποίες  οι 

σχέσεις πατέρα και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο των γονέων του  ρυθµίζονται κατά σειρά από 

το δίκαιο της κοινής τους  ιθαγένειας,  από το δίκαιο της κοινής συνήθους διαµονής τους,  ή από το 

δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα.  

Στην εξεταζόµενη περίπτωση προκύπτουν τα εξής: 

1. Από την επισυναπτόµενη πράξη  διαφαίνεται ότι ο πατέρας και  το ανήλικο καίτοι έχουν 

διαφορετική ιθαγένεια, είναι κάτοικοι Γερµανίας, έτσι  οι σχέσεις του  Έλληνα πατέρα και του 

εκτός γάµου γεννηθέντος τέκνου του δεν θα ρυθµιστούν από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο αλλά 

από το αλλοδαπό δίκαιο και στη συγκεκριµένη περίπτωση το Γερµανικό,  ως το δίκαιο του τόπου 

συνήθους διαµονής τους.  
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Εφόσον ισχύει η κοινή συνήθης διαµονή πατέρα και τέκνου στην αλλοδαπή, τότε η πράξη 

αναγνώρισης που επιχειρήθηκε στον Έλληνα πρόξενο δεν παράγει έννοµες συνέπειες και δεν 

συντρέχουν κατά το ελληνικό δίκιο οι προϋποθέσεις ίδρυσης συγγενικού δεσµού, ήτοι η πράξη του 

Έλληνα προξένου είναι ανυπόστατη.   

2.Στην περίπτωση που από έρευνα προκύψει ότι δεν υφίσταται ούτε κοινή συνήθης διαµονή 

πατέρα και τέκνου στην αλλοδαπή (Γερµανία), το δίκαιο που θα ρυθµίσει τις σχέσεις τους είναι το 

δίκαιο ιθαγένειας του πατέρα και κατ’ επέκταση το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε αυτήν την περίπτωση  η εγκυρότητα της δικαιοπραξίας ελέγχεται ως προς τον  τύπο της,  

σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 11 του Α.Κ. 

∆εδοµένου ότι,  

α. το ελληνικό δίκαιο προβλέπει για τη δήλωση της εκούσιας αναγνώρισης συγκεκριµένο 

πανηγυρικό τύπο που είναι το συµβολαιογραφικό έγγραφο ή η διαθήκη, και 

β. οι Έλληνες πρόξενοι ασκούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και καθήκοντα 

συµβολαιογράφου  (άρθρο 52 ν.3566/2007),  

τότε, εάν η αναγνώριση  επιχειρείται σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο,   δύναται κατά 

περίπτωση να γίνεται µε δήλωση του πατέρα ενώπιον του Έλληνα προξένου (και µε δήλωση 

ενώπιων του της συναίνεσης της µητέρας) και να είναι έγκυρη - εφόσον όµως ακολουθείται ο 

προβλεπόµενος τύπος συµβολαιογραφικού εγγράφου και γίνεται σε αυτό η επίκληση των 

συγκεκριµένων άρθρων του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου -, γεγονός όµως που στην 

συγκεκριµένη πράξη δεν υφίσταται. 

Εν όψει των ανωτέρω και σε αυτήν την περίπτωση η πράξη αναγνώρισης που επιχειρήθηκε 

από τον Έλληνα πρόξενο στη  Γερµανία δεν είναι  έγκυρη ως προς τον τύπο,  επειδή δεν είναι 

σύµφωνη ως προς το δίκαιο που διέπει το περιεχόµενο της.  
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