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ΘΕΜΑ: Ισχύς Συμφώνου Συμβίωσης καταρτισθέν στην αλλοδαπή και τεκμήριο πατρότητας.
Σχετ.: Το με ΑΠ. Φ.730/ΑΣ29/16-7-2018 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:


Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4356/2015 (181Α΄) ρυθμίζουν το τεκμήριο της
πατρότητας τέκνου που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια Συμφώνου Συμβίωσης (ή μέσα
σε τριακόσιες ημέρες από την λύση αυτού) για κάθε Σύμφωνο Συμβίωσης, εφόσον
τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής.



Η ισχύς του Συμφώνου Συμβίωσης αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου της
συμβολαιογραφικής πράξης της συμφωνίας των μερών στο ληξιαρχείο του τόπου
κατοικίας τους και την καταχώριση αυτής σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.



Οι διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του άρθρου 17
του Αστικού Κώδικα (τέκνο γεννημένο σε γάμο ) δεν έχουν επεκταθεί έτσι ώστε να
συμπεριλάβουν σε αυτές και τα τέκνα που γεννιούνται σε Σύμφωνα Συμβίωσης.



Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4356/2015 (181Α΄) σε συνδυασμό με την
μη συμπλήρωση των σχετικών διατάξεων του

ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

υπολαμβάνουν ότι κανένα μέρος δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια.
Εν όψει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
I.

Έλληνας με αλλοδαπή σύναψαν Σύμφωνο Συμβίωσης ενώπιον αλλοδαπών αρχών
στην Βραζιλία το έτος 2015 και ουδέποτε συνήψαν Σύμφωνο Συμβίωσης ενώπιον της
Ελληνικής Προξενικής Αρχής, προκειμένου αυτό να μεταγραφεί στο Ειδικό
Ληξιαρχείο.

II.

Το 2016 γεννήθηκε στη Βραζιλία το τέκνο της αλλοδαπής, το οποίο στη ληξιαρχική
πράξη γέννησής του εμφανίζεται με πατέρα τον Έλληνα πολίτη.
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III.

Από τα διαλαμβανόμενα του σχετικού σας προκύπτει ότι κατά τον Αστικό Κώδικα
της Βραζιλίας τεκμήριο πατρότητας ισχύει μόνον για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα
σε γάμο,

σας γνωρίζουμε ότι για την ελληνική έννομη τάξη δεν δύναται να αναγνωρισθεί ότι το εν
λόγω τέκνο έχει τεκμήριο καταγωγής από Σύμφωνο Συμβίωσης και θεωρείται ως τέκνο γεννημένο
εκτός γάμου και εκτός Συμφώνου Συμβίωσης, ως εκ τούτου οφείλει να αναγνωρισθεί η πατρότητα
του από τον Έλληνα πολίτη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Έλληνας Πρόξενος - στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να
ασκεί και καθήκοντα συμβολαιογράφου (άρθρο 52 ν.3566/2007) - συντάσσει συμβολαιογραφικές
πράξεις αναγνώρισης
ουσιαστικό δίκαιο

σε περιπτώσεις που οι

σχέσεις των μερών διέπονται από το ελληνικό

(δεδομένο το οποίο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό σας δεν

ισχύει), δεν δύνασθε να συντάξετε Συμβολαιογραφική Πράξης εκούσιας αναγνώρισης του εν λόγω
τέκνου, αλλά αυτό δύναται να αναγνωρισθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το αλλοδαπό
(βραζιλιάνικο) δίκαιο, ως το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις των μερών.
Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι ακόμη και εάν τα μέρη

αιτηθούν τη σύνταξη

Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύμφωνου Συμβίωσης ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και
συνταχθεί κατά τα ισχύοντα ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης,

η ημερομηνία ισχύος του

θα είναι μεταγενέστερη από αυτή του αλλοδαπού Συμφώνου Συμβίωσης και πάλι το τέκνο θα
θεωρηθεί γεννημένο εκτός Συμφώνου Συμβίωσης.

H Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Ευσταθίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εξωτερικών
Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών
και Δικαστικών Υποθέσεων
Ακαδημίας 3,
Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
- με αντίγραφο του σχετικού -
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