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Θέµα: Κτήση ιθαγένειας από παλαιά και µη ισχύοντα δηµοτολόγια
Σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη που δείξατε στον Συνήγορο του Πολίτη
απευθύνοντας του τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 1632/02.02.2006 αναφορά σας
σχετικά µε την ιθαγένειά σας.
Ο Α κατέθεσε δήλωση βούλησης για να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια το
2004 µε βάση τo άρθρο 69 του τότε Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νυν άρθρο 14
του Κ.Ε.Ι., λόγω της ελληνικής ιθαγένειας της µητέρας του.
Όπως προέκυψε από τηλεφωνική επικοινωνία του Συνηγόρου του Πολίτη µε την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και µε την εξέταση του φακέλου στο Υπουργείο
Εσωτερικών, η πρώτη αµφισβητούσε τη δυνατότητά να αποκτήσει ο Α την
ιθαγένεια λόγω του γεγονότος ότι η µητέρα του, γεννηµένη το 1907 στην τέως
κοινότητα Β Αρκαδίας ευρέθη µόνο στα παλαιά και µη ισχύοντα δηµοτολόγια.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήµανε το γεγονός ότι δεν ανευρέθηκε η µητέρα
στα νεότερα δηµοτολόγια, καθόσον κατά το χρόνο ανασύνταξης των
δηµοτολογίων, κατά την δεκαετία του 1950, είχε ήδη νυµφευθεί στην Ελλάδα τον
πατέρα του αιτούντος, κατά τα φαινόµενα Αλβανό υπήκοο και εποµένως είχε
απωλέσει την ελληνική της ιθαγένεια σύµφωνα µε τον τότε Κ.Ε.Ι.. Αυτό όµως δεν
αναιρούσε το γεγονός ότι πριν το γάµο κατείχε την ελληνική ιθαγένεια, τα δε
παλαιά και µη ισχύοντα δηµοτολόγια µπορούσαν να αποδείξουν αυτή την
κατάσταση, εφόσον δεν υπάρχει διάταξη που να προβλέπει το αντίθετο, ούτε
υπήρξε σχετική σηµείωση στα εν λόγω δηµοτολόγια που να αποδεικνύει ότι η
µητέρα απώλεσε την ιθαγένεια εξ άλλου λόγου.
Με την άποψη της Αρχής συντάχθηκε και η ∆ιεύθυνση Αστικής και
∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, απέστειλε µάλιστα το µε
α.π. Φ.101163/9903/20-11-2006 έγγραφό της προς την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, σύµφωνα µε το οποίο «Η µητέρα του εν θέµατι [Γ] το γένος [∆]
που εφέρετο εγγεγραµµένη στα παλιά και µη ισχύοντα δηµοτολόγια της Κοινότητας
[Β] διεγράφη από αυτά λόγω τέλεσης νοµίµου γάµου µε Αλβανό υπήκοο.
Ο εν θέµατι µπορεί να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια του σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3284/2004, δηλώνοντας τη σχετική βούλησή
του στην Υπηρεσία σας».
Ακολούθως η Γενική Γραµµατέας της Περιφέρειας εξέδωσε την µε α.π.
987/4-4-2007 απόφαση µε την οποία ο αιτών αποκτά την ελληνική ιθαγένεια µε
βάση το άρθρο 14 του Κ.Ε.Ι..

