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ΠΡΟΣ:

Προξενικό Γραφείο Βερολίνου
Mohrenstrasse 17, 10117
Mitte, Berlin, Germany
email: grcon.ber@mfa.gr

ΘΕΜΑ: Πρωτογενής σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου Ελληνίδας που γεννήθηκε εντός
300 ημερών από τη λύση του γάμου.
Σχετ. : Το με Α.Π. Φ. 730/147/ΑΣ 989/23-09-2020 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Βάσει του άρθρου 42 του Ν. 344/1976 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 30 του Ν.
4674/2020 οι Έλληνες πολίτες της αλλοδαπής υποχρεούνται να δηλώνουν τα γεγονότα της
αστικής τους κατάστασης, τα οποία συμβαίνουν στην αλλοδαπή, ενώπιον των αρμοδίων
Ελληνικών Προξενικών Αρχών.
2) Περαιτέρω, στο άρθρο 40 του Ν. 344/1976 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν.
4674/2020, ορίζεται ότι καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλοδαπής ασκεί ο
Προϊστάμενος της Ελληνικής Προξενικής Αρχής, ο οποίος συντάσσει πρωτογενείς
ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων
κανονικά στα ισχύοντα δημοτολόγια.
3) Στην εν θέματι περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γάμος της Ελληνίδας υπηκόου με τον
επίσης Έλληνα υπήκοο λύθηκε αμετάκλητα στις 06/05/2019, δεν μεσολάβησε νέος γάμος και
το άρρεν τέκνο της Ελληνίδας γεννήθηκε στις 08/06/2019, ισχύει, όπως ορθά αναφέρετε, η
διάταξη του άρθρου 1465 του Α.Κ. η οποία ρητά ορίζει ότι «Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη
διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή την ακύρωσή
του τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας (τέκνο γεννημένο σε γάμο).»
4) Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής γερμανικού δικαίου εν
προκειμένω, διότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Α.Κ. «οι σχέσεις μητέρας και τέκνου που
γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του ρυθμίζονται κατά σειρά 1. από το δίκαιο της τελευταίας
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κοινής ιθαγένειάς τους, 2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους, 3. από
το δίκαιο της ιθαγένειας της μητέρας».
5) Συνεπώς, για την εν θέματι περίπτωση, προκρίνεται η σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής
πράξης γέννησης από εσάς, διαδικασία η οποία ενδείκνυται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
στις αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις δεν αποτυπώνονται οι επιταγές του ελληνικού
ουσιαστικού δικαίου. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι βάσει της γερμανικής ληξιαρχικής πράξης
γέννησης θα συνταχθεί η προξενική στην οποία θα βεβαιώνεται το γεγονός της γέννησης, θα
αναφέρεται ως μητέρα η Ελληνίδα υπήκοος με τα στοιχεία της κανονικής εγγραφής της στο
δημοτολόγιο και ως πατέρας ο πρώην σύζυγός της, επίσης Έλληνας υπήκοος με τα στοιχεία
της εγγραφής του στο δημοτολόγιο. Στη συνέχεια, βάσει ελληνικού δικαίου, θα γίνει
προσβολή πατρότητας και θα καταχωρισθεί η σχετική μεταβολή στο περιθώριο της
ληξιαρχικής πράξης, ούτως ώστε να υπεισέλθει νομίμως εκούσια αναγνώριση και να
τακτοποιηθεί η αστική κατάσταση του τέκνου.

Η

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
κ.α.α.
Ο Προιστάμενος του Τμήματος
Κωνσταντίνος Ευσταθίου

Κοινοποίηση (για να αποσταλεί σε όλα τα Ελληνικά Προξενεία):
- Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων ΥΠΕΞ
email: e03@mfa.gr
Εσωτερική διανομή:
-Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Ειδικό Ληξιαρχείο
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