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ΘΕΜΑ :Περί της ιθαγένειας της … του …, γεν. το 2016 στην Αθήνα
Σχετ :α) Το υπ'αρ.πρωτ. Φ…./32935/…….2017 έγγραφό µας β) Το
υπ'αρ.πρωτ.Φ…/1302/.....2018 έγγραφό σας

Σε συνέχεια της αλληλογραφίας µας αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σάς
αποστέλλουµε συνηµµένα το υπ'αρ.πρωτ. …/71/ΑΣ 177/......2019 έγγραφο του Κέντρου
Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήµων Ελλήνων του Υπουργείου
Εξωτερικών περί της εξακρίβωσης γνησιότητας επικύρωσης της ξενόγλωσσης πράξης γάµου
µε αρ…/2.10.2018 των γονέων της εν θέµατι, η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία σας.
Αναφορικά µε τη δυνατότητα υπαγωγής της εν θέµατι στις διατάξεις περί κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας µε την αρχή του εδάφους (άρθρο 1 παρ.2 του ΚΕΙ) λόγω ανιθαγένειας,
η υπηρεσία µας σάς έχει ήδη απαντήσει µε το ανωτέρω α΄σχετικό. Σε ότι αφορά τους
προβληµατισµούς που διατυπώνονται στο β' σχετικό έγγραφό σας, σάς διευκρινίζουµε
περαιτέρω τα ακόλουθα:
Η µητέρα της εν θέµατι, …, κρίθηκε ως ∆ικαιούχος ∆ιεθνούς Προστασίας (Πρόσφυγας) από
την Υπηρεσία Ασύλου και εφοδιάστηκε µε το υπ΄αρ. … ελληνικό ταξιδιωτικό έγγραφο ως
"ΑΝΙΘΑΓΕΝΗΣ" (για όλες τις χώρες πλην Συρίας). Όσον αφορά στο υπ'αρ. … συριακό
έγγραφο ισχύος έως …/…/2020, το οποίο έχει στην κατοχή της, σάς γνωρίζουµε ότι πρόκειται
για ταξιδιωτικό έγγραφο και όχι διαβατήριο, συνεπώς δεν συνεπάγεται την κατοχή της
συριακής ιθαγένειας από πλευράς κατόχου του. Σύµφωνα, δε, µε σχετικό έγγραφο της
Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο σάς αποστέλλουµε συνηµµένο, "δεν δύναται να αποκλειστεί το
ενδεχόµενο χορήγησης οποιουδήποτε τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου από τις Συριακές αρχές
σε ανιθαγενείς παλαιστινιακής ή άλλης καταγωγής.". Ακόµη όµως και αν υποθέταµε ότι η
προαναφερόµενη κατείχε τη συριακή ιθαγένεια, σάς γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τον συριακό
νόµο, οι Σύριες γυναίκες δεν δικαιούνται να προσδώσουν τη συριακή ιθαγένεια στο τέκνο
τους (http://www.syria.law/index.php/right-syrian-nationality/,

http://www.syrianationality.org). Συνεπώς η εν θέµατι δεν θα µπορούσε να αποκτήσει τη
συριακή ιθαγένεια από την µητέρας της, ακόµη και αν αυτή (η µητέρα) ήταν πράγµατι Σύρια
πολίτης.
Όσον αφορά στην αναγραφή στην µε αρ. …/…/2016 ληξιαρχική πράξη γέννησης της εν
θέµατι από το Ληξιαρχείο Αθηναίων της ιθαγένειας των γονέων ως "συριακή", σάς γνωρίζουµε
τα ακόλουθα:
Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως αποδεικνύουν τα γεγονότα τα οποία κατά νόµο
βεβαιώνονται σε αυτές, όχι όµως και άλλα γεγονότα, όπως την ύπαρξη άλλων συγγενικών
δεσµών, την ιθαγένεια των γονέων, κ.ο.κ. Συγκεκριµένα µια ληξιαρχική πράξη γέννησης
αποδεικνύει ότι ένα τέκνο έχει γεννηθεί από συγκεκριµένη µητέρα σε ορισµένο τόπο και
χρόνο (Εφ.Αθηνών 10105/82, Εφ.Πατρών 60/1964, ΝοΒ 1983 825, ΕΕΝ 1965,σελ.663).
Συνεπώς η αναγραφή της ιθαγένειας των γονέων ως "συριακή" στην προαναφερόµενη
ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν συνιστά σε καµία περίπτωση αποδεικτικό κατοχής της
συριακής ιθαγένειας από πλευράς τους.
Όσον αφορά στις ληξιαρχικές πράξεις γάµου των προαναφεροµένων που τηρούνται στον
οικείο φάκελο, σάς γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Το από …/…/2015 ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γάµου που προσκοµίστηκε στην υπηρεσία σας
µε την αντίστοιχη µετάφραση από Έλληνα δικηγόρο δεν φέρει τις προβλεπόµενες εκ του
νόµου επικυρώσεις και συνεπώς δεν γίνεται δεκτό, όπως έχει ήδη επισηµανθεί µε το ανωτέρω
α' σχετικό έγγραφό µας. Αντιθέτως οφείλετε να κάνετε αποδεκτή την πρόσφατα εκδοθείσα
ληξιαρχική πράξη γάµου εκ Συρίας (µε αρ…./2.10.2018), η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία
σας νοµίµως επικυρωµένη και επίσηµα µεταφρασµένη και επιπλέον ελέγχθηκε από την
υπηρεσία µας ως προς τη γνησιότητα των τιθέµενων επικυρώσεων. Σύµφωνα µε την εν λόγω
ληξιαρχική πράξη ο γάµος των γονέων της εν θέµατι τελέστηκε στη Συρία στις …/…/2015.
Αναφορικά µε τη Σουδανική Παροικία στην Αθήνα, σάς επισηµαίνουµε ότι δεν συγκαταλέγεται
στους επίσηµα αναγνωρισµένους από τη χώρα µας Ευκτήριους Οίκους για την τέλεση γάµων
κατά το µουσουλµανικό δόγµα (συνηµµένα σάς αποστέλλουµε το σχετ. υπ'αρ.πρωτ.
164795/Θ1/3.10.2018 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων),
συνεπώς οποιαδήποτε αναφορά περί τέλεσης γάµου εκεί, προφανώς συνιστά κάποιο
εθιµοτυπικό τελετουργικό και σε καµία περίπτωση δεν έρχεται σε αντίφαση και δεν αναιρεί
την επίσηµη τέλεσή του στη Συρία το 2015 κατά τα διαλαµβανόµενα στο προαναφερόµενο
ξενόγλωσσο πιστοποιητικό.
Τέλος σάς γνωρίζουµε ότι, κατά τη γνώµη της υπηρεσίας µας, η τέλεση και πολιτικού γάµου
από τους γονείς της εν θέµατι στην Αθήνα στις …/…/2018 οµοίως δεν έρχεται σε αντίφαση
ούτε αναιρεί τον προϋπάρχοντα γάµο που τελέστηκε µεταξύ τους στη Συρία το 2015 µε βάση
το δίκαιο της χώρας τέλεσής του.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν διαπιστώθηκε κάποια παρατυπία και δεν προκύπτει καµία
αµφιβολία ως προς το ποιοί είναι οι γονείς της εν θέµατι, παρακαλούµε όπως προβείτε άµεσα
στη διαπίστωση της ελληνικής της ιθαγένειας κατ'εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1
παρ.2 εδ.γ' του Ν.3838/2010 λόγω ανιθαγένειας, λαµβάνοντας υπόψη την µε αρ. …/…/2016
ληξιαρχική πράξη γέννησης της εν θέµατι από το Ληξιαρχείο Αθηναίων, καθώς και την µε
αρ…./2.10.2018 συριακή ληξιαρχική πράξη γάµου των γονέων της.
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