Αρκετές φορές έχει ανακύψει το ζήτηµα σχετικά µε το εάν, σύµφωνα µε
προϊσχύουσες διατάξεις, η αλλοδαπή σύζυγος έλληνα πολίτη που είχε παντρευτεί µε
υποστατό για το τότε δίκαιο γάµο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια ακόµη και αν τη
στιγµή του γάµου ο σύζυγος δεν ήταν δηµοτολογηµένος, δηλαδή δεν είχε καθοριστεί
η ιθαγένειά του. Σύµφωνα µε τη απόφαση, αν εκ των υστέρων (µετά τον γάµο)
διαπιστωθεί/καθοριστεί η ιθαγένεια του συζύγου (την οποία πρέπει να κατέχει κατά
τη στιγµή τέλεσης του γάµου), και η σύζυγος αποκτά την ιθαγένεια. Η απόφαση έχει
εφαρµογή σε περιπτώσεις καθορισµού ιθαγένειας λόγω ανιόντα έλληνα πολίτη,
ανάκτησης ιθαγένειας και σε τυχόν ειδικές διατάξεις, όπως προφανώς και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο σύζυγος απώλεσε την ιθαγένεια µετά τον γάµο.
Σε ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να εφαρµόζετε την εν λόγω απόφαση.

Παρατίθεται η απόφαση:

ΣτΕ 3531/2001 (∆ Τµήµα)
∆ικαστές: Αθ. Τσαµπάση, Σύµβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος, που είχε κώλυµα, Σ. Χαραλαµπίδης, Φ.
Αρναούτογλου, Σύµβουλοι, Η. Τσακóπουλος, Η. Μάζος, Πάρεδροι.
Εισηγητής: Η. Μάζος
∆ικηγóροι: Η. Λ. για την αιτούσα και Ν. Μαυρίκας, Σύµβουλος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους για τον Υπουργó Εσωτερικών ∆ηµóσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης.
H έννοıα του άρθρου 11 του Α.Ν. 481/1968 (32 δıς του Κ.Ε.Ι.), το οποíο πρέπεı να
ερµηνευθεí σε συνδυασµó µε τıς λοıπές δıατάξεıς του Κώδıκα Ελληνıκής Ιθαγένεıας,
óπως οı δıατάξεıς αυτές íσχυαν κατά το χρóνο δηµοσíευσης του εν λóγω
Αναγκαστıκού Νóµου, εíναı óτı οı εµπíπτοντες στη δıάταξη αυτή αναγνωρíζονταı
Έλληνες πολíτες καı óτı αποκτούν αυτήν την ıδıóτητά τους αναδροµıκά απó τη
γέννησή τους καı óχı απλώς απó την ıσχύ αυτού του νóµου – Εκ του óτı ο σύζυγος
θεωρεíταı ως έχων απó τη γέννησή του την ελληνıκή ıθαγένεıα, έπεταı óτı καı η
σύζυγóς του αναγνωρíζεταı ως Ελληνíδα, ανεξάρτητα απó το χρóνο τέλεσης του
γάµου, εν óψεı του άρθρου 4 του Κώδıκα Ελληνıκής Ιθαγένεıας, µε το οποíον,
óπως íσχυε πρıν τροποποıηθεí µε το άρθρο 6 του Ν. 1438/1984, προβλεπóταν óτı η
αλλοδαπή σύζυγος Έλληνα, αποκτούσε αυτοµάτως δıα του γάµου την ελληνıκή
ıθαγένεıα, εφóσον δεν υπέβαλε δήλωση περí του αντıθέτου1 – Αντíθετη η άποψη
της µεıοψηφíας ως προς το προσωπıκó πεδíο εφαρµογής της δıάταξης: οı εµπíπτοντες
στο άρθρο 32 δıς του Κώδıκα Ελληνıκής Ιθαγένεıας αναγνωρíζονταı Έλληνες πολíτες
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απó την έναρξη της ıσχύος αυτής της δıάταξης (δηλ. δέκα ηµέρες µετά την
δηµοσíευση στıς 4.8.1968 του Α.Ν. 481/1968 στην Εφηµερíδα της Κυβερνήσεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Εıσαγωγıκού Νóµου του Αστıκού Κώδıκα), καı óχı
αναδροµıκά απó τη γέννησή τους ή την εγγραφή τους στα Μητρώα των
αναφεροµένων στη δıάταξη αυτή Προξενıκών Αρχών. Στη δıάταξη, εξάλλου, αυτή
εµπíπτουν καı οı κατıóντες των αναγνωρıζοµένων δυνάµεı αυτής ως Ελλήνων
πολıτών, προσώπων, óχı óµως καı οı σύζυγοı αυτών.
Εφαρµοστέο δίκαıο:
Άρθρα 4 και 32 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
[óπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 6 του Ν. 1438/1984 «Τροποποίηση διατάξεων
του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας και του νóµου περί ληξιαρχικών πράξεων»
(ΦΕΚ 60, τ. Α 5) και µε τον Α.Ν. 481/1968 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
διατάξεών τινων του υπ’ αριθ. 3370/1955 Ν.∆./τος ‘‘περί κυρώσεως του Κώδικος
Ελληνικής Ιθαγενείας’’» (ΦΕΚ 64, τ. Α 5)] .
Ν.∆. 3370/1955 (ΦΕΚ 258, τ. Α 5)
Ν. 1524/1918 «Περί αναγνωρίσεως ως Ελλήνων υπηκóων των εγγεγραµµένων εν τοις
µητρώοις των εν Τουρκία και Αιγύπτω προξενικών αρχών και αναγνωριζοµένων ως
τοιούτων παρά των εγχωρίων αρχών» (δηµοσιευθείς δυνάµει του Ν. 1302/1918 «περί
της εν απουσία της Βουλής εκδóσεως νοµοθετικών διαταγµάτων) (ΦΕΚ 207, τ. Α 5)
Πραγµατıκά Περıστατıκά: Με την απó 2.3.1990 απóφαση της Νοµαρχίας Αθηνών
διατάχθηκε η εγγραφή του συζύγου της αιτούσας, P.Ε., στο Μητρώο Αρρένων και
στο ∆ηµοτολóγιο του ∆ήµου Ηλιουπóλεως, µε την αιτιολογία óτι ο εν λóγω απέκτησε
την ελληνική ιθαγένεια σύµφωνα µε το άρθρο 32 δις του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, επειδή γεννήθηκε απó Έλληνα πατέρα και είναι εγγεγραµµένος στα
Μητρώα του Προξενείου της Ελλάδας στο Χαλέπι Συρίας, µε αριθµó µητρώου 111
και έτος γεννήσεως 1924. Στη συνέχεια, µε την απó 9.5.1990 απóφαση της ίδιας
αρχής διαπιστώθηκε óτι και η αιτούσα, Λ.Ε., απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια εκ του
óτι ήταν σύζυγος του κατά τα ανωτέρω Έλληνα υπηκóου, διατάχθηκε δε, εν óψει
τούτου, η εγγραφή της στο ∆ηµοτολóγιο του ∆ήµου Αθηναίων. Εν συνεχεία, óµως,
µε απó 10.2.1993 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµóσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης εκλήθη η Νοµαρχία Αθηνών να φροντίσει για τη διαγραφή της
αιτούσας απó το ∆ηµοτολóγιο του ∆ήµου Αθηναίων, για το λóγο óτι δεν είχε
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια εφóσον κατά τον χρóνο τέλεσης του γάµου
τους (29.9.1961) ο σύζυγóς της δεν ήταν ακóµη Έλληνας υπήκοος.2 Εν συνεχεία δε
τούτου εκδóθηκε η απó 6.4.1993 νοµαρχιακή απóφαση, µε την οποία ανακλήθηκε η
προηγούµενη πράξη της ίδιας αρχής που αφορούσε στην εγγραφή της αιτούσας στο
∆ηµοτολóγιο του ∆ήµου Αθηναίων. Τέλος, επί της απó 20.5.1993 προσφυγής µε
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αντικείµενο την επίλυση της αµφισβήτησης για την ιθαγένεια της αιτούσας, εκδóθηκε
η απó 17.7.1996 απóφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµóσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, µε την οποία έγινε δεκτή η σχετική απó 11.6.1996 γνωµοδóτηση του
Συµβουλίου Ιθαγένειας και εκρίθη óτι η αιτούσα δεν απέκτησε ποτέ κατά νóµιµο
τρóπο την ελληνική ιθαγένεια. 3
Η αιτούσα προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την α- κύρωση της
τελευταίας αυτής υπουργικής απóφασης µε την οποία επιλύθηκε τελικά η
αµφισβήτηση για την ιθαγένειά της.
Σκεπτıκό: Η έννοια του άρθρου 11 του Α.Ν. 481/1968 (32 δις του Κ.Ε.Ι.), που
πρέπει να ερµηνευθεί σε συνδυασµó µε τις λοιπές διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, óπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν κατά τον χρóνο δηµοσίευσης του εν λóγω
Αναγκαστικού Νóµου, είναι óτι οι εµπίπτοντες στη διάταξη αυτή αναγνωρίζονται
Έλληνες πολίτες και óτι αποκτούν αναδροµικά απó τη γέννησή τους και óχι απλώς
απó την ισχύ αυτού του νóµου αυτήν την ιδιóτητά τους. Τούτο προκύπτει τóσο απó
τον επιδιωκóµενο σκοπó [επέκταση των ρυθµίσεων του Ν. 1524/1918 και
τακτοποίηση των εγγεγραµµένων στα Μητρώα των Προξενικών Αρχών µετά την
έναρξη ισχύος τούτου (25.9.1918)] óσο και απó τη γραµµατική διατύπωση της
διάταξης αυτής, µε την οποία προβλέπεται «αναγνώριση» και óχι πολιτογράφηση ή
άλλη πράξη απονοµής της ελληνικής ιθαγένειας. Εκ του óτι δε, υπó την κατά τα
ανωτέρω εκτεθείσαν έννοια του νóµου, ο σύζυγος θεωρείται ως έχων απó τη
γέννησής του την ελληνική ιθαγένεια, έπεται óτι και η σύζυγóς του
αναγνωρίζεται Ελληνίδα, ανεξάρτητα απó το χρóνο τέλεσης του γάµου, εν óψει
του άρθρου 4 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, µε το οποίο, óπως ίσχυε πριν
τροποποιηθεί µε το άρθρο 6 του Ν. 1438/1984, προβλεπóταν óτι η αλλοδαπή
σύζυγος Έλληνα αποκτούσε αυτοµάτως µε το γάµο την ελληνική ιθαγένεια
εφóσον δεν υπέβαλε δήλωση περί του αντιθέτου.4 Κατά τη γνώµη, óµως, του
Συµβούλου Φıλ. Αρναούτογλου µε την οποíα συντάχθηκαν καı οı δύο Πάρεδροı, οι
εµπίπτοντες στο άρθρο 32 δις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αναγνωρίζονται Έλληνες πολίτες απó την έναρξη της ισχύος αυτής της διάταξης (δηλ. δέκα ηµέρες µετά
τη δηµοσίευση στις 4.8.1968 του Α.Ν. 481/1968 στην Εφη- µερίδα της Κυβερνήσεως,
σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Εισαγωγικού Νóµου του Αστικού Κώδικά), και óχι
αναδροµικά απó τη γέννηση τους ή την εγγραφή τους στα Μητρώα των
αναφεροµένων στην διάταξη αυτή Προξενικών Αρχών. Στη διάταξη, εξάλλου, αυτή
εµπίπτουν και οι κατιóντες των αναγνωριζοµένων δυνάµει αυτής ως Ελλήνων
πολιτών, προσώπων, óχι óµως και οι σύζυγοι αυτών. Η έννοια δε αυτή του άρθρου 32
δις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προκύπτει óχι µóνο απó τη γραµµατική
διατύπωση της διάταξης, η οποία σε αντίθεση µε άλλες διατάξεις του Κώδικα (άρθρο
5 παρ. 1, óπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 481/1968), δεν
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προβλέπει ρητώς óτι αναγνωρίζονται ως Ελληνίδες και οι αλλοδαπές σύζυγοι των
εµπιπτóντων σε αυτή προσώπων, αλλά και απó τη φύση των θεµάτων που σχετίζονται
µε την κτήση ή την αναγνώριση της ιθαγένειας, έτσι ώστε να στηρίζονται σε ρητή
πρóβλεψη του νοµοθέτη ο καθορισµóς του κύκλου των δικαιουµένων προσώπων και
του χρóνου ενέργειας της κτήσης ή αναγνώρισης της, ιδίως óταν πρóκειται να δοθεί
σε αυτήν αναδροµική δύναµη (βλέπε ΣτΕ 951/1990).
Το ∆ıκαστήρıο ακύρωσε την προσβαλλóµενη απóφαση του Υπουργού Εσωτερıκών.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Η απόφαση αντλήθηκε από την Επετηρίδα ∆ικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών, Υ.Α.
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2008,
σσ.
231-234,
προσβάσιµη
στο
https://www.unhcr.org/gr/wpcontent/uploads/sites/10/2018/02/EPETIRIDA_2007.pdf

