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ΘΕΜΑ: Αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου από Ελληνίδα μητέρα και αλλοδαπό πατέρα.
Σχετ. : Το με Α.Π. 730/ΑΣ 1008 ΣΗΔΕ/24-06-2020 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και αναφορικά με όσα αυτό διαλαμβάνει
σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Αστικού Κώδικα (2ο Κεφάλαιο – Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο) οι
σχέσεις πατέρα και τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του ρυθμίζονται κατά σειρά 1. από
το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους
διαμονής τους 3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα.
Στην εν θέματι περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό σας, προκύπτει ότι το
εκτός γάμου τέκνο της Ελληνίδας υπηκόου – ήτοι Έλληνας/ίδα από γέννηση - αναγνωρίστηκε κατά
τις επιταγές του γαλλικού δικαίου χωρίς βέβαια να αποσαφηνίζεται εάν η αναγνώριση έγινε εκούσια ή
δικαστικά.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υφίσταται κοινή ιθαγένεια μεταξύ πατέρα και τέκνου εκτός
γάμου, οι σχέσεις τους θα διέπονται είτε από το δίκαιο τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής (εφόσον
αυτή υπάρχει) είτε από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαίο να
διερευνηθεί εάν υπήρχε τελευταία κοινή συνήθης διαμονή μεταξύ του πατέρα (Γάλλου υπηκόου) και
του τέκνου κατά τη στιγμή της αναγνώρισης .
Εάν υποτεθεί ότι η τελευταία κοινή συνήθης μόνιμη διαμονή πατέρα και τέκνου ήταν στη
Γαλλία, τότε σαφώς η αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) θα γίνει δυνάμει των οριζόμενων στο
γαλλικό δίκαιο και θα καταχωρισθεί ως μεταβολή στο περιθώριο της προξενικής ληξιαρχικής πράξης
γέννησης.
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Εάν όμως η τελευταία κοινή συνήθης διαμονή ήταν στην Ελβετία τότε η αναγνώριση έπρεπε
να γίνει σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, εάν ήταν στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο
κ.ο.κ. Εάν τέλος, δεν υπήρξε τελευταία κοινή συνήθης διαμονή, τότε εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της
ιθαγένειας του πατέρα, ήτοι το γαλλικό.
Συνεπώς για την θέματι υπόθεση, η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να
καταχωρισθεί η αναγνώριση στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του/της Προξένου, θα
πρέπει να διερευνηθεί πρωτίστως το εφαρμοστέο δίκαιο.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, για το τέκνο της Ελληνίδας το προξενείο οφείλει να
συντάξει πρωτογενή ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι δυνάμει της ελβετικής
ληξιαρχικής πράξης γέννησης θα συνταχθεί η προξενική στην οποία θα αναφέρεται μόνο η Ελληνίδα
μητέρα και το γεγονός της γέννησης του εκτός γάμου τέκνου. Στη συνέχεια, βάσει και των ανωτέρω
διαλαμβανομένων θα καταχωρισθεί η πράξη αναγνώρισης (όπως ορίζεται από το εφαρμοστέο
δίκαιο) αυτούσια – όχι δηλαδή όπως έχει συμπεριληφθεί στην ελβετική ληξιαρχική πράξη – η οποία
άλλωστε συνιστά μεταβολή της αστικής κατάστασης του τέκνου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κ. Οικονόμου)
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