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Θέμα : Περί εκούσιας αναγνώρισης τέκνου Ελληνίδας από αλλοδαπό.
Σχετ. : Το με Α.Π.1022/24-7-2020 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Το τέκνο της αιτούσας, ως τέκνο Ελληνίδας, έχει την ελληνική ιθαγένειας από την
γέννηση του. Ως εκ τούτου ως αρμόδια αρχή θα συντάξετε ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου
γεννημένου εκτός γάμου της μητέρας του, βάσει της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γέννησης,
είτε αναγράφονται σε αυτήν στοιχεία πατέρα είτε όχι.
Εφόσον η γέννηση πραγματοποιηθεί πριν την διασύνδεση των ελληνικών προξενείων με
το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», η πράξη σας αυτή θα μεταγραφεί στο Ειδικό
Ληξιαρχείο και βάσει αυτής θα διενεργηθεί η εγγραφή του ανηλίκου τέκνου στο Δημοτολόγιο
στην οικογενειακή μερίδα της μητέρας του προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθούν βάσει αυτής
τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (διαβατήριο ταυτότητα ).
Περαιτέρω τονίζουμε ότι η αναγνώριση τέκνου από τον πατέρα του συνιστά μεταβολή
αστικής κατάστασης και καταχωρίζεται μετά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης με
την προσκόμιση της σχετικής

πράξης αναγνώρισης (αλλοδαπής ή ελληνικής) στην ήδη

συνταχθείσα ληξιαρχική πράξη γέννησης (στην προξενική καταρχήν και ακολούθως σε αυτήν
του Ειδικού Ληξιαρχείου) και η αλλαγή της αστικής κατάστασης του τέκνου λόγω αναγνώρισης
θα διενεργηθεί στο δημοτολόγιο αναλόγως.
Αναφορικά με το δίκαιο βάσει του οποίου θα διενεργηθεί η αναγνώριση επισημαίνουμε
ότι εάν οι σχέσεις των μερών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδιος για τη σύνταξη
συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης είναι ο Έλληνας πρόξενος στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του ως ασκών καθήκοντα συμβολαιογράφου (άρθρο 52 ν.3566/2007).

Εφόσον οι σχέσεις των μερών διέπονται από το αλλοδαπό δίκαιο, είτε ως δίκαιο του
τόπου κοινής συνήθους διαμονής είτε από το δίκαιο ιθαγένειας του πατέρα, τότε δεν υφίσταται
αρμοδιότητα του Έλληνα προξένου για σύνταξη πράξης εκούσιας αναγνώρισης.
Επισημαίνουμε ότι το ενδεχόμενο να αναγράφεται στην αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη
γέννησης τα στοιχεία του πατέρα, παραπέμπει ευθέως σε εκούσια αναγνώριση του τέκνου
σύμφωνα με το αλλοδαπό δίκαιο, ενδεχόμενο ωστόσο το οποίο υποχρεούται να διερευνήσει η
υπηρεσία σας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Τουρκικού Αστικού Κώδικα όπως ισχύει.
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