Αναφορά 1827/2005: «υποστατό γάµου και κτήση ιθαγένειας της συζύγου και
τέκνου πριν το νέο οικογενειακό δίκαιο»
Έγγραφο από 10.2.2005 προς την ενδιαφερόµενη
Από τα έγγραφα που µας προσκοµίσατε προκύπτει πως ο γάµος σας µε τον έλληνα
πολίτη Γ. Α. τελέστηκε στις …/1977 στην Τανζανία µε τύπο, όµως, ο οποίος δεν
προβλεπόταν από την τότε ισχύουσα ελληνική έννοµη τάξη για τους έλληνες πολίτες
ως τύπος ικανός να προσδώσει υπόσταση στο συγκεκριµένο γάµο. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα ο συγκεκριµένος γάµος να θεωρείται ανυπόστατος και άρα να µην
παράγει έννοµες συνέπειες σχετικά µε την απόκτηση από εσάς της ελληνικής
ιθαγένειας. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν.1438/1984 «Η αναγνώριση ως
υποστατών των γάµων, που προβλέπει η παρ.1 του άρθρου 7 του ν.1250/1982 “για την
καθιέρωση του πολιτικού γάµου”, δεν έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας από την αλλοδαπή σύζυγο του Έλληνα». Κατά συνέπεια, ακόµη και εάν ο
γάµος σας µε τον κύριο Γ. Α. µπορεί, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, να θεωρηθεί
πλέον ως υποστατός, ωστόσο δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσµα την εκ µέρους σας
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Ως εκ τούτου, ο µόνος τρόπος για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας εκ µέρους σας είναι η υποβολή αίτησης πολιτογράφησης
σύµφωνα µε τις σχετικές για τους αλλοδαπούς αλλογενείς διατάξεις του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας και τις εκεί προβλεπόµενες προϋποθέσεις.
Όσον αφορά δε, την εκ µέρους του ενήλικου σήµερα τέκνου σας απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας σας επισηµαίνω ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.3 του
ν.1250/1982 σχετικά µε την αναδροµική αναγνώριση του υποστατού των γάµων που
είχαν τελεστεί στην αλλοδαπή, «[…] έστω και αν ο γάµος δεν θεωρείται υποστατός,
εφαρµόζεται το άρθρο 1382 του ΑΚ και τα παιδιά από το γάµο θεωρούνται γνήσια».
Παράλληλα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ.2 του ν.3284/2004 (νέος Κώδικας
Ελληνική Ιθαγένειας), που επαναλαµβάνει επί της ουσίας τη ρύθµιση της διάταξης
του άρθρου 69 παρ.7 του ν.2910/2001, «Τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα και
αλλοδαπή µητέρα πριν από την ισχύ του ν.1250/1982(16/07/1982), εφόσον θεωρείται
γνήσιο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 του ανωτέρω νόµου,
γίνεται Έλληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της
Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της
διαµονής του». Κατά συνέπεια, το ενήλικο σήµερα τέκνο σας, που γεννήθηκε το
1978, εφόσον οι ισχυρισµοί σας µπορούν να τεκµηριωθούν νοµίµως (όπως για
παράδειγµα το υποστατό του γάµου) και συνοδευτούν από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, µπορεί να ζητήσει, στηριζόµενο στις ανωτέρω διατάξεις, την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

