Θέμα: Διαπίστωση ελληνικής ιθαγένειας γεννημένου στο ελληνικό έδαφος από
γονείς ανιθαγενείς/ακαθορίστου/αδήλου ιθαγένειας. Μεταγενέστερη κτήση
αλλοδαπής ιθαγένειας

O A., υπήκοος Αρμενίας, γεννημένος στην Ελλάδα, τέκνο γονέων που είχαν
μετακινηθεί από την Τουρκία την περίοδο μετά το 1922, απευθύνθηκε στον
Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με τη δυνατότητα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Ο
Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι σε έγγραφο των ελληνικών Αρχών, οι γονείς
του αναφερόμενου εμφανιζόταν ως ακαθορίστου ιθαγένειας. Κατόπιν τούτου,
απέστειλε έγγραφο στον αναφερόμενο.
Στη συνέχεια ο αναφερόμενος προσκόμισε συνημμένα στο Συνήγορο του
Πολίτη με την με α.π. 8088/22-5-2007 επιστολή του τα εξής έγγραφα:
Α. Την απόρριψη του «αιτήματος περί απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας» που
εξέδωσε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (13185/13-22007). Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο «Ο ισχυρισμός σας ότι μπορείτε ν’ αποκτήσετε
την Ελληνική Ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1856 άρ. 14 εδάφ. γ΄, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 εδάφ. δ΄ του Κ.Ε.Ι. και άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1438/84
είναι άτοπος καθώς τα παραπάνω άρθρα δύνανται ν’ αποδώσουν την Ελληνική
Ιθαγένεια σε όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν στην Ελλάδα και δεν έχουν
«ξένη» ιθαγένεια. Η έκδοση του διαβατηρίου που μας προσκομίσατε αποδεικνύει ότι
έχετε αποκτήσει «ξένη» Ιθαγένεια.» (οι υπογραμμίσεις δικές μας).
Β. Μεταγενέστερο σχετικό ερώτημα της Περιφέρειας προς το Υπουργείο
Εσωτερικών (α.π. 13185/06 από 6-03-2007), όπου συγκεκριμένα ερωτάται «Εάν το
γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος Αρμενικού διαβατηρίου, καθιστά το
αίτημα απορριπτέο».
Κατόπιν των ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε με νεότερο έγγραφό
του.
Τελικώς η Αρχή μας έλαβε επιστολή από την αρμόδια Διεύθυνση της
Περιφέρειας Ανατολικής-Μακεδονίας Θράκης (α.π. Γ.Π./08 7106 από 15-07-2008)
με την οποία διευκρινίζονταν ότι ήδη εκδόθηκε απόφαση διαπίστωσης της ελληνικής
ιθαγένειας του Α.. Επιπλέον το έγγραφο ανέφερε τα ακόλουθα : «όσο για την από 1302-2007 απόρριψη του αιτήματος [σας], σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκε μόνο
στον ενδιαφερόμενο. Όταν όμως προσκομίσθηκε σαν επιπλέον δικαιολογητικό και το
από 18-04-2005 έγγραφό σας, υποβάλλαμε ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου
και διαπιστώσαμε ότι οι απόψεις τους συγκλίνανε με τις δικές σας».
Επιπλέον, υπήρχαν ως συνημμένα έγγραφα, τόσο η απόφαση απόδοσης
ιθαγένειας, όσο και η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία η
μεταγενέστερη κτήση αλλοδαπής ιθαγένειας δεν επηρεάζει την κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας ανιθαγενούς γεννημένου σε ελληνικό έδαφος. Ενόψει του
μεγάλου αριθμού προσώπων που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, όπως
διαπιστώνεται από τις σχετικές αναφορές στην Αρχή μας, παραθέτουμε αποσπάσματα
των εν λόγω εγγράφων.

Α. Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
(«Καθορισμός Ελληνικής Ιθαγένειας του Α», α.π. Γ.Π/07 9025, 27-11-2007):
«Διαπιστώνουμε ότι: ο Α., που γεννήθηκε στις …-1939, στην Καβάλα, απέκτησε την
Ελληνική Ιθαγένεια από γεννήσεως [του], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14
παρ. γ΄ του Αστικού Νόμου του 1856, επειδή γεννήθηκε επί ελληνικού εδάφους, από
γονείς ανιθαγενείς.»
Β. Έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης (Α΄ Τμήμα
Ιθαγένειας) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Περί απόκτησης της ελληνικής
ιθαγένειας του Α, υπηκόου Αρμενίας» (α.π. 107486/50025, 1-10-2007): «[…] σας
γνωρίζουμε ότι ο εν θέματι δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. γ΄του
Αστικού Νόμου 1856 για πρόσδοση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω ανιθαγένειας κατά
το χρόνο γέννησής του, δεδομένου ότι η μεταγενέστερη κτήση της αρμενικής ιθαγένειας
δεν επηρεάζει την ως άνω νομική βάση κτήσης της ελληνικής του ιθαγένειας»

