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ΘΕΜΑ : Δημοτικότητα τέκνου γονέα που διαθέτει την αποκλειστική επιμέλεια δυνάμει
συμβολαιογραφικής πράξεως που επικυρώνει τη λύση του γάμου κατόπιν εφαρμογής
του αρ. 22 του Ν. 4509/2017.
Σχετ. : Το με Α.Π. 846/06-11-2019 έγγραφό σας .
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με όσα αυτό διαλαμβάνει σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η δημοτικότητα όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3463/2006 δεν
συνυφαίνεται με την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων.
Τούτο πηγάζει ευκρινώς από τις διατάξεις του νόμου αφού:
 Τα ανήλικα τέκνα γεννημένα σε γάμο (ή σε Σύμφωνο Συμβίωσης) των γονέων τους
έχουν την δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας τους, παρόλο που την επιμέλεια τους
την έχουν και οι δύο γονείς.
 Τα ανήλικα τέκνα γεννημένα εκτός γάμου της μητέρας τους (ή εκτός Συμφώνου
Συμβίωσης) αναγνωρισμένα από τον πατέρα τους δύναται να έχουν την δημοτικότητα
του πατέρα τους, παρόλο που την επιμέλεια τους την έχει μόνον η μητέρα τους.
 Τα ανήλικα τέκνα των οποίων οι γονείς έχουν εκπέσει της γονικής μέριμνας (με
δικαστική απόφαση) άρα δεν έχουν πλέον οι γονείς την επιμέλεια τους και η επιμέλεια
τους έχει δοθεί σε άλλο πρόσωπο (γιαγιά, παππούς, ίδρυμα κτλ), παραμένουν
εγγεγραμμένα στην μερίδα των γονέων τους και δεν χάνουν την δημοτικότητα αυτών.
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Η μόνη περίπτωση κατά την οποία ο νομοθέτης ορίζει υποχρεωτικά την συνύφανση της
δημοτικότητας με την επιμέλεια είναι όταν οι γονείς βρίσκονται σε αντιδικία για την
επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους.
Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3463/2006 (εδάφιο 2) δεν ορίζει ότι
προαπαιτείται η λύση του γάμου των γονέων (διαζύγιο) προκειμένου να ισχύσει,

αλλά

διαλαμβάνει την αντιδικία αυτών, ως προς την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους.
Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι και πριν τη θέση σε ισχύ του Ν. 4509/2017, η λύση
του γάμου απαγγελλόταν είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση (αντιδικία) είτε με δικαστική
απόφαση που εκδιδόταν κατά την εκούσια δικαιοδοσία (συναινετικό διαζύγιο), ωστόσο και
τότε η επιμέλεια δεν συνυφαινόταν με την δημοτικότητα,

παρ’ εκτός και υφίστατο

τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά άρθρο 1512 του Α.Κ. (Αν οι γονείς διαφωνούν κατά την
άσκηση της γονικής μέριμνας και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση,
αποφασίζει το δικαστήριο).
Περαιτέρω ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους γονείς τέκνων εφόσον ο ένας
μεταδημοτεύσει, αυτοί να επαναπροσδιορίσουν την δημοτικότητα των ανηλίκων τέκνων τους.
Ο νόμος δεν θέτει περιορισμούς ως προς την αστική κατάσταση των γονέων και των τέκνων
προκειμένου να γίνει χρήση της διάταξης της παρ.7 του άρθρου 15 του ν.3463/2006, δηλαδή
δεν θέτει ως προϋπόθεση οι γονείς να είναι σε γάμο ή να έχουν λύσει τον γάμο τους ή να είναι
γονείς τέκνων γεννημένων εκτός γάμου και αναγνωρισμένων ή να έχουν την επιμέλεια αυτών.
Στην περίπτωση που δεν γίνει η δήλωση περί επαναπροσδιορισμού της δημοτικότητας
των ανηλίκων τέκνων, τότε τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυτού που
μεταδημοτεύει ακολουθούν την νέα δημοτικότητα εφόσον όμως δεν την έχουν τότε διατηρούν
την δημοτικότητα τους.
Ως εκ των ανωτέρω θεωρούμε κρισιμο να μην συγχέεται η

δημοτικότητα με την

επιμέλεια των τέκνων, οι οποίες ούτως ή άλλως αποτελούν δύο διαφορετικές διακριτές
έννοιες, η μία ρυθμιζόμενη από τον Δημοτικό Κώδικα και η άλλη από τον Αστικό Κώδικα.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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