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Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας 
από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην 

επικράτειά τους;  

Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις που 
συναντώνται στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Ε.Ε. των «15» και προβλέπουν 
ειδικές διαδικασίες πρόσβασης στην ιθαγένεια, είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν 
δήλωσης και µε προϋποθέσεις, για τα πρόσωπα εκείνα που έχουν γεννηθεί και/ή 
έχουν µεγαλώσει στην επικράτεια των εν λόγω ευρωπαϊκών χωρών και οι γονείς τους 
είναι αλλοδαποί.  

Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες για τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις που διέπουν 
το επίµαχο ζήτηµα στις επιµέρους έννοµες τάξεις των χωρών της Ε.Ε.. 

1. Βέλγιο 

• Αποκτά αυτοδικαίως την βελγική ιθαγένεια πρόσωπο 
που γεννιέται στο Βέλγιο από αλλοδαπό γονέα που 
επίσης έχει γεννηθεί στο Βέλγιο και διαµένει στη χώρα 
για χρονικό διάστηµα 5 ετών τα 10 τελευταία χρόνια 
πριν τη γέννηση του παιδιού (άρθρο 11 του Κώδικα 
Βελγικής Ιθαγένειας). 

• Αποκτά µε δήλωση των γονέων του τη βελγική 
ιθαγένεια αλλοδαπός που γεννήθηκε στο Βέλγιο από 
γονείς οι οποίοι πριν την υποβολή της δήλωσης έχουν 
συµπληρώσει 10 χρόνια πραγµατικής εγκατάστασης 
στο Βέλγιο. Από τη γέννηση και έως την υποβολή της 
δήλωσης το αλλοδαπό τέκνο επίσης πρέπει να διαµένει 
στο Βέλγιο, ενώ η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν το 
παιδί συµπληρώσει το 12 έτος της ηλικίας του (άρθρο 
11β του Κώδικα Βελγικής Ιθαγένειας). 

• Αποκτά µε δήλωση τη βελγική ιθαγένεια αλλοδαπός 
που συµπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του εφόσον 
α) γεννήθηκε στο Βέλγιο και  έχει έκτοτε την κύρια 
κατοικία του στη χώρα, β) έχει στο Βέλγιο την κύρια 
κατοικία του τα τελευταία 7 έτη και είναι κάτοχος 
άδειας διαµονής απεριόριστης διάρκειας (άρθρο 12β 
του Κώδικα Βελγικής Ιθαγένειας). 

• Αποκτά τη βελγική ιθαγένεια µε δήλωση επιλογής 
(«declaration d` option»)  αλλοδαπός που είτε 
γεννήθηκε στο Βέλγιο είτε πριν την ηλικία των 6 ετών 
είχε συµπληρώσει 1 έτος διαµονής στο Βέλγιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 
υποβάλει τη σχετική δήλωση εφόσον έχει συµπληρώσει 
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το 18ο αλλά όχι το 22ο έτος της ηλικίας του και εφόσον 
έχει το Βέλγιο ως κύρια κατοικία του τους τελευταίους 
12 µήνες πριν την υποβολή της δήλωσης, ενώ 
απαιτείται να έχει το Βέλγιο ως κύρια κατοικία του από 
το 14ο έως το 18ο έτος της ηλικίας του ή για 
τουλάχιστον 9 έτη (άρθρο 14 του Κώδικα Βελγικής 
Ιθαγένειας). 

2. Βρετανία 

• Αποκτά τη βρετανική ιθαγένεια αυτοδικαίως πρόσωπο που γεννιέται στην 
επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο 
πατέρας ή η µητέρα του είναι «εγκατεστηµένοι» (settled) στη χώρα (άρθρο 1 
παρ.1 Βρετανικού Νόµου για την Ιθαγένεια). 

• Αποκτά µε αίτηση εγγραφής (registration) την βρετανική ιθαγένεια αλλοδαπός 
που γεννήθηκε στην επικράτεια του Ηνωµένου Βασιλείου και συµπληρώνει το 
10ο έτος της ηλικίας του, εφόσον δεν απουσίαζε από τη χώρα κατά τα πρώτα 
10 έτη της ζωής του για περισσότερο από 90 ηµέρες κάθε χρόνο (άρθρο 1 
παρ.4 βρετανικού νόµου για την ιθαγένεια). 

3. Γαλλία 

• Αποκτά αυτοδικαίως τη γαλλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη Γαλλία 
από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας έχει επίσης γεννηθεί στη Γαλλία 
(άρθρο 19-3 του Αστικού Κώδικα).   

• Αποκτά µε δήλωση τη γαλλική ιθαγένεια αλλοδαπός που γεννήθηκε στη 
Γαλλία και κατά την ενηλικίωσή του κατοικεί στη Γαλλία και είχε στη χώρα 
τη συνήθη διαµονή του για µια περίοδο, συνεχόµενη ή µε διακοπές, 
τουλάχιστον 5 ετών από την ηλικία των 11 ετών (άρθρο 21-7 του Αστικού 
Κώδικα). Το ανήλικο τέκνο αλλοδαπού που έχει γεννηθεί στη Γαλλία και 
κατοικεί σε αυτήν για 5 τουλάχιστον χρόνια από την ηλικία των 11 ετών 
µπορεί να υποβάλει το ίδιο δήλωση απόκτησης της γαλλικής ιθαγένειας µόλις 
συµπληρώσει την ηλικία των 16 ετών (άρθρο 21-11 του Αστικού Κώδικα).   

• Αποκτά µε δήλωση τη γαλλική ιθαγένεια ανήλικος αλλοδαπός που δεν 
γεννήθηκε στη Γαλλία, αλλά διαµένει στη χώρα και έχει λάβει 5 έτη γαλλικής 
εκπαίδευσης (άρθρο 21-12 του Αστικού Κώδικα).   

4. Γερµανία 

• Αποκτά αυτοδικαίως τη γερµανική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη 
Γερµανία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας γονέας του έχει νόµιµη 
συνήθη διαµονή στη Γερµανία για 8 έτη και έχει δικαίωµα µόνιµης διαµονής 
στη χώρα. Η κτήση της γερµανικής ιθαγένειας διενεργείται µε καταχώριση 
από την υπηρεσία µητρώου που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση της 
γέννησης του τέκνου. (άρθρο 4 του Νόµου για την Ιθαγένεια).  

• Η κτήση της γερµανικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, σε ορισµένες 
περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική 
διάταξη, δεν απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών αλλά 
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συνιστά δικαίωµα των ενδιαφερόµενων (άρθρο 10 του Νόµου για την 
Ιθαγένεια, αντίθετα άρθρο 8 όπου διακριτική ευχέρεια). 

• Κρίσιµη επιλογή για το γερµανικό δίκαιο ιθαγένειας είναι η επιλογή της αρχής 
της µονής ιθαγένειας, δηλαδή η υποχρέωση των Γερµανών πολιτών να έχουν 
µόνο τη γερµανική ιθαγένεια. Ο κανόνας αυτός, που αφορά και τους 
Γερµανούς πολίτες που θέλουν να αποκτήσουν την ιθαγένεια άλλης χώρας, 
εντοπίζεται τόσο στις διαδικασίες κτήσης της γερµανικής ιθαγένειας διά της 
πολιτογράφησης όσο και τις διαδικασίες κτήσης της λόγω γέννησης στη 
Γερµανία. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το τέκνο αλλοδαπού που απέκτησε 
λόγω γέννησης τη γερµανική ιθαγένεια και διατηρεί και την ιθαγένεια των 
γονέων του καλείται µετά την ενηλικίωσή του και µέχρι τα 23 του έτη να 
δηλώσει ποια ιθαγένεια θέλει να διατηρήσει (άρθρα 10 και 29 του γερµανικού 
Νόµου για την Ιθαγένεια). Ο κανόνας αυτός, ωστόσο, γνωρίζει σειρά 
εξαιρέσεων  µε σηµαντικότερες αυτές που αφορούν πρόσωπα που έχουν την 
ιθαγένεια κράτους της Ε.Ε. ή πρόσωπα που προέρχονται από χώρες που είτε 
δεν έχουν ρυθµίσεις περί απώλειας ιθαγένειας είτε αρνούνται τυχόν 
υποβαλλόµενα σχετικά αιτήµατα (βλ. άρθρο 12 του γερµανικού Νόµου για 
την Ιθαγένεια).   

• Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συγκριτικής έρευνας, το γερµανικό 
παράδειγµα παρουσιάζει ιδιαίτερη σηµασία καθώς η Γερµανία, επί ένα σχεδόν 
αιώνα, είχε διαµορφώσει παράδοση άκαµπτου δικαίου του αίµατος απολύτως 
ανάλογη προς το ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας, θεωρούµενη µάλιστα από την 
επιστήµη ως το συστηµατικό πρότυπο δικαίου του αίµατος. Τούτο, ωστόσο, 
δεν εµπόδισε τον Γερµανό νοµοθέτη να µεταβάλει άρδην το σύνολο των 
σχετικών διατάξεων κατά τη µεταρρύθµιση του 1999, όταν έκρινε ότι έτσι 
επέβαλε η ιστορική εξέλιξη και η κοινωνική πραγµατικότητα. Ο έλεγχος 
συνταγµατικότητας δεν έθιξε το κύρος της µεταρρύθµισης αυτής. 

5. ∆ανία 

• Αποκτά µε δήλωση την ιθαγένεια της ∆ανίας πολίτης Φινλανδίας, Νορβηγίας, 
Ισλανδίας και Σουηδίας που διαµένει στη ∆ανία και έχει ηλικία µεταξύ 18 και 
23 ετών. Οφείλει να έχει διαµείνει στη ∆ανία για 10 έτη, εκ των οποίων τα 5 
εντός των τελευταίων 6 ετών πριν την υποβολή της δήλωσης, καθώς επίσης 
να µην έχει σε βάρος του ποινικές καταδίκες (άρθρο 3 του Νόµου για τη 
∆ανική Ιθαγένεια).  

6. Ιρλανδία 

• Αποκτά αυτοδικαίως την ιρλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που έχει γεννηθεί 
στην Ιρλανδία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο 
γονέων του είναι κάτοικος Ιρλανδίας τα 3 από τα τελευταία 4 πριν τη γέννησή 
του έτη (άρθρο 6Α του Ιρλανδικού Νόµου για την Ιθαγένεια).  

7. Ισπανία 

• Αποκτά αυτοδικαίως την ισπανική ιθαγένεια πρόσωπο που έχει γεννηθεί στην 
Ισπανία από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον έχει 
επίσης γεννηθεί στην Ισπανία (βλ. άρθρο 17 παρ.1 περ.β΄ του Αστικού 
Κώδικα).  
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• Η πολιτογράφηση αλλοδαπού σε πολλές περιπτώσεις δεν απόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια των αρχών. Αντιθέτως, η πλήρωση των οριζόµενων από 
το νόµο προϋποθέσεων οδηγεί στη χορήγηση της Ισπανικής Ιθαγένειας µετά 
από σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου (βλ. άρθρο 21 του Αστικού Κώδικα). 

•  Όσον αφορά ειδικότερα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην Ισπανία 
προβλέπεται ότι εφόσον αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ισπανία είναι αρκετή η 
προηγούµενη διαµονή του στη χώρα για µόλις ένα χρόνο πριν την υποβολή 
της αίτησης πολιτογράφησής του (βλ. άρθρο 22 παρ.2 περ. α΄ του Αστικού 
Κώδικα). Η αίτηση δε αυτή µπορεί να υποβληθεί για λογαριασµό του 
ανηλίκου από τους γονείς του (βλ. άρθρο 21 παρ.3 περ. γ΄ του Αστικού 
Κώδικα), ενώ προϋπόθεση είναι και η νοµιµότητα της διαµονής των 
ενδιαφερόµενων (βλ. άρθρο 22 παρ.3 του Αστικού Κώδικα). Στις περιπτώσεις 
των τέκνων αλλοδαπών που αποκτούν την ισπανική ιθαγένεια πριν την ηλικία 
των 14 ετών δεν απαιτείται ούτε προηγούµενος όρκος ούτε και αποποίηση 
τυχόν προηγούµενης ιθαγένειας (βλ. άρθρο 23 περ. α΄ και β΄). 

• Το ισπανικό δίκαιο ιθαγένειας ιστορικά ακολουθεί τον κανόνα της µονής 
ιθαγένειας. Ο κανόνας αυτός γνωρίζει εξαιρέσεις στην περίπτωση της 
«τρίτης» και της «δεύτερης γενιάς» αλλοδαπών, καθώς και στις περιπτώσεις 
αλλοδαπών που προέρχονται από χώρες της λατινικής Αµερικής και άλλες 
χώρες µε τις οποίες η Ισπανία διατηρεί ιστορικούς πολιτισµικούς δεσµούς 
όπως οι Φιλιππίνες και η Πορτογαλία (βλ. άρθρα 23 και 24 παρ.1 του Αστικού 
Κώδικα).  

8. Ιταλία 

• Αποκτά µε δήλωση την ιταλική ιθαγένεια αλλοδαπός που έχει γεννηθεί στην 
Ιταλία και διαµένει νόµιµα σε αυτήν έως την ενηλικίωσή του και έχει 
παρακολουθήσει την ιταλική υποχρεωτική εκπαίδευση. Η δήλωση πρέπει να 
γίνει εντός έτους από την ενηλικίωση (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 91/1992 όπως 
τροποποιήθηκε το 2009).   

9. Λουξεµβούργο  

• Αποκτά αυτοδικαίως την ιθαγένεια του Λουξεµβούργου πρόσωπο που 
γεννιέται στη χώρα από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στο 
Λουξεµβούργο (άρθρο 1 παρ.5 του Νόµου για την Ιθαγένεια του 
Λουξεµβούργου). 

10. Ολλανδία 

• Αποκτά αυτοδικαίως την ολλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη 
χώρα από αλλοδαπό γονέα που επίσης έχει γεννηθεί στην Ολλανδία (βλ. 
άρθρο 3 παρ. του Νόµου για την Ολλανδική Ιθαγένεια). 

• Αποκτά την ολλανδική ιθαγένεια µε δήλωση κατά την ενηλικίωσή του 
αλλοδαπός που γεννήθηκε στην Ολλανδία και έχει έκτοτε την κύρια κατοικία 
του στη χώρα (βλ. άρθρο 6 παρ.1 α΄ του Νόµου για την Ολλανδική Ιθαγένεια).  

• Αποκτά την ολλανδική ιθαγένεια µε δήλωση κατά την ενηλικίωση αλλοδαπός 
που, µολονότι δεν γεννήθηκε στην Ολλανδία, έχει σε αυτή την κύρια κατοικία 
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του από την ηλικία των 4 ετών (βλ. άρθρο 6 παρ.1 ε΄ Νόµου για την 
Ολλανδική Ιθαγένεια). 

11. Πορτογαλία 

• Αποκτά αυτοδικαίως την πορτογαλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στην 
Πορτογαλία από αλλοδαπούς γονείς εφόσον ο ένας τουλάχιστον εξ αυτών 
επίσης έχει γεννηθεί και διαµένει στην Πορτογαλία κατά τη γέννηση του 
τέκνου του, ανεξάρτητα από τον τίτλο διαµονής του (άρθρο 1 παρ.1 περ. δ΄ 
του Νόµου για την Πορτογαλική Ιθαγένεια). 

• Αποκτά µε δήλωση την πορτογαλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στην 
Πορτογαλία από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας αρκεί να διαµένει 
για 5 χρόνια νόµιµα στη χώρα κατά τη στιγµή της γέννησης του τέκνου του 
(άρθρο 1 παρ.1 περ. ε΄ του Νόµου για την Πορτογαλική Ιθαγένεια).  

• Αποκτά την πορτογαλική ιθαγένεια µε διαδικασία πολιτογράφησης χωρίς 
διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών ανήλικος αλλοδαπός που έχει 
γεννηθεί στην Πορτογαλία εφόσον γνωρίζει επαρκώς την πορτογαλική 
γλώσσα, δεν υφίσταται ποινική καταδίκη και είτε ένας από τους γονείς του 
διαµένει κατά τη στιγµή της αίτησης νόµιµα για πέντε τουλάχιστον χρόνια 
στην Πορτογαλία είτε ο ανήλικος έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηµοτικό σχολείο) στην Πορτογαλία (βλ. άρθρο 6 
παρ.1 και παρ.2 του Νόµου για την Πορτογαλική Ιθαγένεια, αντιθέτως 
διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών στην πολιτογράφηση σύµφωνα µε 
τις ρυθµίσεις του άρθρου 6 παρ.5 του ίδιου Νόµου).    

12. Σουηδία 

• Αποκτά µε δήλωση των κηδεµόνων τη σουηδική ιθαγένεια ανήλικος 
αλλοδαπής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει µόνιµη άδεια διαµονής στη Σουηδία 
και κατοικεί στη Χώρα για 5 έτη. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν ο 
ανήλικος συµπληρώσει τα 18 του έτη (άρθρο 7 του Νόµου για τη Σουηδική 
Ιθαγένεια). 

• Αποκτά µε δήλωση την σουηδική ιθαγένεια αλλοδαπός που έχει συµπληρώσει 
τα 18 αλλά όχι τα 20 έτη της ηλικίας του, εφόσον είναι κάτοχος µόνιµης 
άδειας διαµονής και διαµένει στη Σουηδία από την ηλικία των 13 ετών (άρθρο 
8 του Νόµου για τη Σουηδική Ιθαγένεια). 

13. Φινλανδία 

• Αποκτά αυτοδικαίως τη φινλανδική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννιέται στη 
Φινλανδία από γονείς αναγνωρισµένους πρόσφυγες ή υπό καθεστώς 
προστασίας στη χώρα (άρθρο 9 παρ.3 του Νόµου για την Ιθαγένεια) 

• Αποκτά µε δήλωση τη φινλανδική ιθαγένεια αλλοδαπός ηλικίας από 18 έως 
23 ετών. Εάν το πρόσωπο δεν έχει γεννηθεί στη Φινλανδία απαιτείται 
προηγούµενη δεκαετής διαµονή του στη Χώρα. Εάν έχει γεννηθεί στη 
Φινλανδία ο χρόνος αυτός µειώνεται σε περίοδο έξι ετών. Προϋπόθεση να µην 
έχει υπάρξει καταδίκη σε ποινή φυλάκισης (άρθρο 28 του Νόµου για την 
Ιθαγένεια). 
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Συνοψίζοντας, η µόνη από τις χώρες της Ευρώπης των «15» που δεν διαθέτει µια 
οποιαδήποτε ειδική διαδικασία διευκολυµένης πρόσβασης στην ιθαγένεια για παιδιά 
αλλοδαπών που έχουν γεννηθεί και/ή έχουν µεγαλώσει σε αυτές είναι η Αυστρία.  

Αντιθέτως, στις λεγόµενες «νέες Χώρες» που εισήλθαν στην Ε.Ε. µετά το 2004 δεν 
διαπιστώνονται αντίστοιχου περιεχοµένου ρυθµίσεις, µε εξαίρεση βεβαίως τις 
διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας από παιδιά που γεννιούνται στις επικράτειες των 
χωρών από γονείς ανιθαγενείς ή άγνωστης ιθαγένειας (βλ. λ.χ. άρθρο 10 λιθουανικού 
νόµου, άρθρο 5 ουγγρικού νόµου, άρθρο 5 πολωνικού νόµου, άρθρο 3 τσεχικού 
νόµου) που αποτελούν κοινό τόπο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε.. Οι «νέες 
χώρες» της Ε.Ε., όπως και η Ελλάδα έως την υιοθέτηση του ν. 3838/2010, 
περιορίζονται εν προκειµένω στη χορήγηση της ιθαγένειας µε διαδικασίες 
πολιτογράφησης και ευρύτατη διακριτική ευχέρεια των αρµόδιων αρχών.  

Για τα κείµενα των σχετικών νόµων, καθώς και για µελέτες ως προς τα ισχύοντα στις 
επιµέρους χώρες της Ε.Ε. αλλά και για µελέτες συγκριτικού χαρακτήρα, αναζήτηση 
σχετικής νοµολογίας και κάθε περαιτέρω πληροφορία µπορεί ο κάθε ενδιαφερόµενος 
να ανατρέξει στο πληρέστατο διαδικτυακό τόπο του European Union Democracy 
Observatory on Citizenship  http://eudo-citizenship.eu/ του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, το οποίο υποστηρίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 


