
 

 

 

 

 

 

Ολομέλεια Γαλλικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου  
Cour de cassation 

4 Οκτωβρίου 2019 

Ακύρωση εγγραφής στα γαλλικά μητρώα των αμερικάνικων 

πιστοποιητικών γεννήσεως παιδιών γεννημένων στις ΗΠΑ μέσω 
παρένθετης μητρότητας  

Επιμέλεια και μετάφραση: Μαρία Κατσιώτη 

Μεταφρασμένο απόσπασμα του κειμένου της απόφασης1 

«Η Ολομέλεια του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, που συνεδρίασε σε Ολομέλεια, εξέδωσε 

την ακόλουθη απόφαση : […]. 

Ι. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Σύμφωνα με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση (Παρίσι, 18 Μαρτίου 2010), με βάση 

τους όρους των αμερικανικών πιστοποιητικών γέννησής τους, που καταρτίστηκαν 

στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια) σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου της Πολιτείας της Καλιφόρνια 14 Ιουλίου 2000, οι E... και J... D... 

γεννήθηκαν στις [...] στο La Mesa (Καλιφόρνια) από τον κύριο N…D... και την κυρία 

V... D..., σύζυγός του, και οι δύο γαλλικής ιθαγένειας. 

Στις 25 Νοεμβρίου 2002, η [γαλλική ] εισαγγελία ζήτησε την εγγραφή αυτών των 

πιστοποιητικών γέννησης [στο γαλλικό μητρώο] από το Γενικό Προξενείο της 

Γαλλίας που βρίσκεται στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια). 

Με πράξη της 16ης Μαΐου 2003, ο εισαγγελέας της Γαλλικής Δημοκρατίας κοντά στο 

δικαστήριο της Créteil2 κίνησε τον δικαστικό μηχανισμό για ακύρωση αυτής της 

εγγραφής. 

                                                 
1Νομική βάση δεδομένων της Γαλλικής Δημοκρατίας- 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039213459?dateDecision=04%2F10%2F2019&i

nit=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=648+&searchField=ALL&tab_selec
tion=juri, όπου υπάρχει το κείμενο της απόφασης [τελευταίας επίσκεψη: 08.03.2019]. 
2 le tribunal de grande instance de Créteil. 
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Με απόφαση της 13ης Δεκεμβρίου 2005, που επιβεβαιώθηκε με απόφαση του 

Εφετείου του Παρισιού της 25ης Οκτωβρίου 2007, η αγωγή του εισαγγελέα 

κηρύχθηκε απαράδεκτη. 

Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε με απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2008 (1o Πολιτικό, 17 Δεκεμβρίου 2008, αναίρεση αριθ. 07-20.468). 

Με απόφαση της 18ης Μαρτίου 2010, το Εφετείο του Παρισιού, που αποφάσισε για 

την παραπομπή μετά την ακύρωση, ακύρωσε την εγγραφή, στα μητρώα της 

κεντρικής υπηρεσίας προσωπικής κατάστασης της Νάντης [Γαλλία ], των 

πιστοποιητικών γέννησης που συντάχθηκαν στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο 

(Καλιφόρνια) ) και που όρισαν τον κύριο N... D... και την κυρία V... D... ως πατέρα και 

μητέρα των παιδιών E... F... P... D... και J... M... R... D.... 

Με απόφαση της 6ης Απριλίου 2011 (1ο Πολιτικό, 6 Απριλίου 2011, αναίρεση αριθ. 

10-19.053), το Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την αναίρεση που άσκησαν ο κύριος 

και η κυρία D... κατά αυτής της απόφασης. 

Οι τελευταίοι άσκησαν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, το οποίο, με απόφαση της 26ης Ιουνίου 2014, έκρινε ότι υπήρξε 

παραβίαση του Άρθρου 8 της Σύμβασης3 όσον αφορά το δικαίωμα των E. και J ... D ... 

στον σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής και ότι το Γαλλικό Κράτος έπρεπε να 

καταβάλει ένα ποσό στους δύο αιτούντες για ηθική βλάβη που υπέστησαν και για 

τα έξοδα. 

Βάσει των άρθρων L. 452-1 και επόμενα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων που 

θεσπίστηκε με το νόμο αριθ. 2016-1547 της 18ης Νοεμβρίου 2016, ο κ. και η κα D... 

ενεργώντας ως νόμιμοι αντιπρόσωποι των δύο ανήλικων κοριτσιών τους, ζήτησαν 

να επανεξεταστεί αυτή η αναίρεση. 

Με απόφαση της 16ης Φεβρουαρίου 2018, το Δικαστήριο για την επανεξέταση των 

αστικών αποφάσεων δέχθηκε το αίτημα και αποφάσισε ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί 

από την Ολομέλεια του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. 

Με μια απόφαση της 5ης Οκτωβρίου 2018, η Ολομέλεια του Ακυρωτικού 

Δικαστηρίου υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

αίτημα για γνωμοδότηση σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1 °) Με την άρνηση εγγραφής στα μητρώα προσωπικής κατάστασης του 

πιστοποιητικού γέννησης ενός παιδιού που γεννήθηκε στο εξωτερικό μέσω 

παρένθετης μητρότητας, ως προς το ότι ορίζει ως «νόμιμη μητέρα του» την 

«γυναίκα που θέλησε και έκανε αίτηση να αποκτήσει παιδί με αυτόν τον τρόπο»4, 

ενώ η εγγραφή του πιστοποιητικού έχει γίνει δεκτή ως προς το ότι ορίζει τον «άντρα 

που θέλησε να αποκτήσει παιδί με αυτόν τον τρόπο», ως βιολογικό πατέρα του 

παιδιού, ένα Κράτος Μέρος υπερβαίνει τη διακριτική ευχέρεια που έχει στη διάθεσή 

του με βάση το Άρθρο 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών; Από αυτή την άποψη, είναι 

απαραίτητο να γίνει διάκριση ανάλογα με το αν το παιδί έχει συλληφθεί ή όχι με 

τους γαμέτες της «αιτούσας γυναίκας»; 

                                                 
3 ΕΣΔΑ: Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
4 Στο εξής «αιτούσα μητέρα». 



 
 

  

 

2 °) Στην περίπτωση μιας θετικής απάντησης σε ένα από τα δύο προηγούμενα 

ερωτήματα, η δυνατότητα της αιτούσας γυναίκας να υιοθετήσει το παιδί του 

συζύγου της, του βιολογικού πατέρα, η οποία αποτελεί έναν τρόπο δημιουργίας 

σχέση γονέα τέκνου από την άποψή αυτή, σέβεται τις απαιτήσεις του άρθρου 8 της 

Σύμβασης; 

Η Ολομέλεια ανέστειλε τη διαδικασία μέχρι τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε τη γνωμοδότηση 

του στις 10 Απριλίου 2019. 

Με δικόγραφο της 15ης Απριλίου 2019, η κ. E... και η J... D... επικαλέστηκαν ότι 

σκόπευαν, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 369 και 373 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας, να συνεχίσουν τη διαδικασία που είχε κινηθεί από τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους, με όλον τον φάκελο τους. 

Στις 24 Απριλίου 2019, ο SCP Marc Lévis άσκησε εκούσια παρέμβαση στο όνομα της 

ένωσης Arcilesbica. Κατατέθηκαν προτάσεις στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. 

2. Προς στήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως, που υπόκεινται στην αίτηση 

επανεξέτασης, οι κυρίες E... και  J... D... καθώς και ο κ. και η κ. D ... προβάλλουν έναν 

μόνο λόγο αναιρέσεως που καταλογίζεται στην απόφαση που ακύρωσε την 

εγγραφή των πράξεων γέννησης των E ... και J ... D .... 

Υποστηρίζουν: 

- ότι η αλλοδαπή απόφαση που αναγνωρίζει τη σχέση γονέα και τέκνου μεταξύ ενός 

παιδιού και ενός ζευγαριού που έχει συνάψει συμφωνία με μια Τρίτη-παρένθετη 

μητέρα δεν αντιβαίνει στη διεθνή δημόσια τάξη, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με 

την εσωτερική δημόσια τάξη· ότι κρίνοντας ότι η απόφαση του Ανώτατου 

Δικαστηρίου της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, που έχει κηρύξει τον  M… D... «γενετικό 

πατέρα» και την κυρία T..., σύζυγο του M…, «νόμιμη μητέρα» κάθε παιδιού που θα 

γεννιόταν από την κυρία S... μεταξύ 15 Αυγούστου και 15 Δεκεμβρίου 2000, ήταν 

αντίθετη με τη διεθνή δημόσια τάξη, με το πρόσχημα ότι το άρθρο 16-7 του Αστικού 

Κώδικα κηρύσσει άκυρες συμφωνίες που αφορούν την κυοφορία για λογαριασμό 

άλλου5, το εφετείο παραβίασε το άρθρο 3 του Αστικού Κώδικα. 

- ότι από το άρθρο 55 του Συντάγματος προκύπτει ότι οι διεθνείς συνθήκες και 

συμφωνίες που έχουν επικυρωθεί ή εγκριθεί και δημοσιευθεί δεόντως είναι, υπό την 

επιφύλαξη της αμοιβαίας εφαρμογής τους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, αρχή 

ανώτερη από εκείνη των νόμων και των κανονισμών· ότι θεμελιώνοντας το, για να 

πούμε ότι μάταια οι σύζυγοι D... αξιοποίησαν διεθνείς συμβάσεις, ιδίως τη Σύμβαση 

της Νέας Υόρκης της 26ης Ιανουαρίου 1990 για τα δικαιώματα του παιδιού, στην 

περίπτωση που ο νόμος απαγορεύει, «προς το παρόν», την παρένθετη μητρότητα, 

το εφετείο, το οποίο επομένως θεώρησε ότι μια διεθνής σύμβαση δεν μπορούσε να 

υπερισχύει του εσωτερικού δικαίου, παραβίασε το άρθρο 55 του Συντάγματος. 

- ότι, σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, το καλύτερο συμφέρον του 

παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα· ότι επιβεβαιώνοντας το ότι η 

ακύρωση της εγγραφής των πράξεων γέννησης των τέκνων των συζύγων D... δεν 

                                                 
5 Παρένθετη μητρότητα ή μέθοδος «δανεισμού μήτρα» αποτελεί έναν από τους τρόπους τεχνητής 
γονιμοποίησης. 



 
 

  

 

αγνόησε τα συμφέροντα αυτών των παιδιών παρά τις συγκεκριμένες δυσκολίες που 

αυτή 6  θα δημιουργούσε, το εφετείο, του οποίου η απόφαση ωστόσο είχε ως 

αποτέλεσμα να στερήσει αυτά τα παιδιά από τη δυνατότητα εγκατάστασης της 

σχέσης τους με τους γονείς τους στη Γαλλία, όπου διαμένουν με τους συζύγους D ..., 

παραβίασε το άρθρο 3, παράγραφο 1, της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 26ης 

Ιανουαρίου 1990 για τα δικαιώματα του παιδιού· 

- ότι από τις διατάξεις του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα προκύπτει ότι, όταν αποδεικνύεται η ύπαρξη οικογενειακού δεσμού με 

ένα παιδί, το κράτος πρέπει να ενεργεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την ανάπτυξη 

αυτού του δεσμού· ότι ακυρώνοντας την εγγραφή των πιστοποιητικών  γέννησης 

των παιδιών D..., το εφετείο, το οποίο στέρησε έτσι από αυτά τα παιδιά τη 

δυνατότητα να καθιερώσουν στη Γαλλία τη σχέση γονέα και τέκνων με τους 

συζύγους D... με τους οποίους διαμορφώνουν μια πραγματική οικογένεια, 

παραβίασε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· 

- ότι, για την απόλαυση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το άρθρο 14 απαγορεύει 

τη διαφορετική μεταχείριση, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενική και εύλογη 

αιτιολόγηση, ατόμων που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις· ότι με την 

ακύρωση της εγγραφής των πιστοποιητικών γέννησης των παιδιών D... από μόνο 

το γεγονός ότι γεννήθηκαν κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης με αντικείμενο την 

κυοφορία για τρίτον, το εφετείο, το οποίο τιμώρησε έτσι αυτά τα παιδιά, στερώντας 

τους την ιθαγένεια των γονιών τους, λόγω γεγονότων που ωστόσο δεν αποδίδονται 

σε αυτούς, παραβίασαν το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα που ελήφθη σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της εν λόγω Σύμβασης. 

ΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ARCILESBICA 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 327 δεύτερο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 

επιτρέπεται ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου μόνο η εκούσια πρόσθετη 

παρέμβαση. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 330 του ίδιου κώδικα, 

η παρέμβαση είναι πρόσθετη, όταν υποστηρίζει τις αξιώσεις ενός μέρους. Όπως 

προκύπτει από το δικόγραφο της ένωσης Arcilesbica ότι η εκούσια παρέμβασή της 

δεν έρχεται να υποστηρίξει τις κυρίες E... και J... D... και τον κύρια και κυρία D...[…], 

αυτή η εκούσια παρέμβαση είναι απαράδεκτη. 

III. EΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του Συντάγματος:  

Έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το άρθρο 3, παράγραφος 1, της 

Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 26ης Ιανουαρίου 1990 για τα δικαιώματα του 

παιδιού: 

Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων της 10ης Απριλίου 2019: 

4. Στη γνωμοδότηση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δηλώνει 

ότι όποτε τίθεται υπό αμφισβήτηση η κατάσταση του παιδιού, το καλύτερο 

                                                 
6 Η ακύρωση. 



 
 

  

 

συμφέρον του παιδιού πρέπει να υπερισχύσει (§ 38). Εντούτοις, η έλλειψη 

αναγνώρισης της σχέσης γονέα και τέκνου μεταξύ ενός παιδιού που γεννήθηκε μέσω 

παρένθετης μητέρας στο εξωτερικό και της «αιτούσας μητέρας» έχει αρνητικές 

συνέπειες σε διάφορες πτυχές του δικαιώματος του παιδιού στον σεβασμό της ζωής 

του. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία και το γεγονός ότι το καλύτερο 

συμφέρον του παιδιού περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση από τον νόμο των 

προσώπων που έχουν την ευθύνη να το μεγαλώνουν, να ικανοποιούν τις ανάγκες 

του και να διασφαλίζουν την ευημερία του, καθώς και τη δυνατότητα να ζει και να 

εξελίσσεται σε ένα σταθερό περιβάλλον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων θεωρεί ότι η γενική και απόλυτη αδυναμία αναγνώρισης του δεσμού 

μεταξύ ενός παιδιού που γεννιέται μέσω παρένθετης μητέρας στο εξωτερικό και της 

αιτούσας μητέρας δεν συμβιβάζεται με το συμφέρον του παιδιού, το οποίο απαιτεί 

τουλάχιστον εξέταση κάθε κατάστασης υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων 

περιστάσεων που τη χαρακτηρίζουν (§ 42). Σύμφωνα με το Δικαστήριο, είναι 

αυτονόητο ότι η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει μία εκτίμηση από τον δικαστή του 

καλύτερου συμφέροντος του παιδιού υπό το φως των περιστάσεων της υπόθεσης 

(§ 54). 

5. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκφράζει τη 

γνώμη ότι στην περίπτωση όπου, όπως στην υπόθεση διατυπωμένη στα ερωτήματα 

του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, ένα παιδί γεννιέται στο εξωτερικό μέσω παρένθετης 

μητέρας και προέρχεται από τους γαμέτες του πατέρα και μίας τρίτης δότριας, και 

όπου η σχέση γονέα και τέκνου μεταξύ του παιδιού και του πατέρα έχει 

αναγνωριστεί στο εσωτερικό δίκαιο: 1. Το δικαίωμα σεβασμού της ζωής που 

στερείται το παιδί, κατά την έννοια του άρθρου 8 της Σύμβασης, απαιτεί ότι ο νόμος 

προσφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης ενός συγγενικού δεσμού μεταξύ αυτού του 

παιδιού και της «αιτούσας μητέρας», που ορίζεται στο πιστοποιητικό γέννησης που 

είναι νομίμως καταρτισμένο στο εξωτερικό, ως «νόμιμη μητέρα» · 2. Το δικαίωμα 

σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του παιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 8 της 

σύμβασης, δεν απαιτεί η αναγνώριση αυτή να γίνεται με την εγγραφή στα μητρώα 

προσωπικής κατάστασης του πιστοποιητικού γέννησης που είναι νομίμως 

καταρτισμένο στο εξωτερικό· μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, όπως με την υιοθεσία 

του παιδιού από την αιτούσα μητέρα, υπό τον όρο ότι οι τρόποι που προβλέπονται 

από την εγχώρια νομοθεσία εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα 

της εφαρμογής του, σύμφωνα με το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. 

6. Από το άρθρο 8 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και των Θεμελιωδών Ελευθεριών προκύπτει ότι, όσον αφορά τo καλύτερο συμφέρον 

του παιδιού, το γεγονός ότι η γέννηση ενός παιδιού στην αλλοδαπή προέρχεται από 

μια συμφωνία με αντικείμενο την κυοφορία για τρίτον, η οποία απαγορεύεται από 

άρθρα 16-7 και 16-9 του Αστικού Κώδικα, δεν μπορεί, από μόνη της, χωρίς να 

παραβιάζει δυσανάλογα το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής του παιδιού, να 

εμποδίζει ούτε την εγγραφή του πιστοποιητικού γέννησης που καταρτίζουν οι αρχές 

του ξένου κράτους, όσον αφορά τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ούτε να 

εμποδίσει την αναγνώριση του συγγενικού δεσμού του παιδιού με την «αιτούσα 

μητέρα»7 αναφερόμενη στο ξένο έγγραφο, η οποία [αιτούσα μητέρα] πρέπει να 

                                                 
7 Ή αλλιώς «κοινωνική μητέρα». 



 
 

  

 

επέμβει το αργότερο, όταν πραγματοποιηθεί αυτή η σχέση  μεταξύ αυτής και του 

παιδιού. 

7. Για την ακύρωση της εγγραφής στα μητρώα της υπηρεσίας προσωπικής 

κατάστασης της Νάντης των πιστοποιητικών γέννησης που έχουν καταρτιστεί στην 

κομητεία του Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια) και που ορίζουν τον κύριο και την κυρία D... 

ως πατέρα και μητέρα των παιδιών Ε… και J... D..., η [αναιρεσιβαλλόμενη] απόφαση 

υποστηρίζει ότι αυτές οι πράξεις καταρτίστηκαν βάσει της απόφασης που εκδόθηκε 

στις 14 Ιουλίου 2000 από το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, η 

οποία κήρυξε τον κύριο N… D..., γενετικό πατέρα και την κυρία V... T ..., «νόμιμη 

μητέρα» κάθε παιδιού που θα κυοφορούταν από την κυρία S... μεταξύ 15 Αυγούστου 

2000 και 15 Δεκεμβρίου 2000. Προσθέτει ότι μετά από μια συμφωνία, με αντικείμενο 

την κυοφορία για τρίτον, η κυρία S ... γέννησε δύο παιδιά που προέρχονται από τους 

γαμέτες του κυρίου D... και από μία τρίτη δότρια, παιδιά που έχουν δοθεί στον κύριο 

και την κυρία D.... Δεδομένου ότι οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με την 

αναπαραγωγή ή την κυοφορία για λογαριασμό τρίτων είναι άκυρη σύμφωνα με το 

άρθρο 16-7 του Αστικού Κώδικα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση του 

Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Καλιφόρνια, επειδή επικύρωσε έμμεσα την 

κυοφορία για τρίτον, έρχεται σε αντίθεση με τη γαλλική αντίληψη της διεθνούς 

δημόσιας τάξης. 

8. Αποφασίζοντας έτσι, για λόγους βασιζόμενους στην ύπαρξη μίας συμφωνίας της 

κυοφορίας για τρίτον, το εφετείο παραβίασε τα προαναφερθέντα κείμενα. 

9. Σύμφωνα με το άρθρο L. 411-3, παράγραφος 2, του κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και το άρθρο 627 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το Ακυρωτικό 

Δικαστήριο μπορεί, σε αστικές υποθέσεις, να αποφανθεί επί της ουσίας, όταν το 

συμφέρον για ορθή απονομή της δικαιοσύνης το δικαιολογεί. 

IV. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Σχετικά με το παραδεκτό της αγωγής του εισαγγελέα 

10. Από το άρθρο 423 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προκύπτει ότι ο εισαγγελέας 

μπορεί να ενεργεί για την υπεράσπιση της δημόσιας τάξης σε περίπτωση γεγονότων 

που την υπονομεύουν. Επομένως, η απορριπτική απόφαση πρέπει να αναιρεθεί. 

Σχετικά με το αίτημα του εισαγγελέα για ακύρωση της μεταγραφής 

Σχετικά με το αίτημα του εισαγγελέα για ακύρωση της μεταγραφής του 

πιστοποιητικού γέννησης των παιδιών έναντι του βιολογικού πατέρα 

11. Από όσα ειπώθηκαν στις παραγράφους 4, 5 και 6 προκύπτει ότι το πιστοποιητικό 

γέννησης πρέπει να εγγραφεί όσον αφορά τη σχέση του παιδιού με τον βιολογικό 

πατέρα. Στην παρούσα υπόθεση, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι η 

απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2000 από το Ανώτατο Δικαστήριο της 

Πολιτείας της Καλιφόρνια κήρυξε τον κύριο N... D..., γενετικό πατέρα των δύο 

παιδιών, τα οποία προέρχονται από γαμέτες του τελευταίου και τρίτου ατόμου. 

Επομένως, είναι σκόπιμο να απορριφθεί το αίτημα που υπέβαλε ο Γενικός 

Εισαγγελέας στο Εφετείο του Παρισιού για την ακύρωση της εγγραφής των 

πιστοποιητικών γέννησης των E... και J...  D..., επειδή αυτές γεννήθηκαν από τον κύριο 

N... D.... 



 
 

  

 

Όσον αφορά το αίτημα του Eισαγγελέα για ακύρωση της εγγραφής του 

πιστοποιητικού γέννησης σε σχέση με την κυρία D..., την « αιτούσα μητέρα» των δύο 

παιδιών, και όσον αφορά τις αιτήσεις των κυριών E... και J... D… . 

12. Από τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

προκύπτει ότι, όσον αφορά την «αιτούσα μητέρα», τα Κράτη Μέλη δεν 

υποχρεούνται να επιλέξουν την εγγραφή των πιστοποιητικών γέννησης που 

καταρτίσθηκαν νόμιμα στο εξωτερικό (§ 50). Πράγματι, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή 

ομοφωνία σε αυτό το θέμα. Όταν είναι δυνατή η καθιέρωση ή η αναγνώριση της 

σχέσης μεταξύ του παιδιού και του «αιτούντος γονέος», οι προϋποθέσεις και τα μέσα 

τους διαφέρουν από το ένα Κράτος στο άλλο. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το 

[Ευρωπαϊκό ] Δικαστήριο [Δικαιωμάτων του Ανθρώπου], η επιλογή των μέσων που 

πρέπει να εφαρμοστούν για να καταστεί δυνατή η αναγνώριση του δεσμού μεταξύ 

του παιδιού και των «αιτούντων γονέων» εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των 

κρατών (§ 51). 

13. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η γενική και απόλυτη αδυναμία αναγνώρισης της 

σχέσης μεταξύ ενός παιδιού που γεννιέται από την παρένθετη μητέρα στο εξωτερικό 

και της «αιτούσας μητέρας» δεν μπορεί να συμβαδίσει με το καλύτερο συμφέρον 

του παιδιού, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον εξέταση κάθε κατάστασης με βάση τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις που την χαρακτηρίζουν, η οποία εξέταση  να περιλαμβάνει 

μια in concreto αξιολόγηση από τον δικαστή για τo καλύτερο συμφέρον του παιδιού 

(§ 52 και 54). 

14. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, κατ 'εφαρμογή του άρθρου 310-1 του Αστικού 

Κώδικα, η συγγένεια του τέκνου με τον γονέα ιδρύεται αυτοδίκαια με την γέννηση8, 

με εκούσια αναγνώριση ή με possession d’état 9  που βεβαιώνεται με 

συμβολαιογραφική πράξη. Μπορεί επίσης να γίνει με δικαστική απόφαση. 

Επιπρόσθετα, η συγγένεια μπορεί επίσης να ιδρυθεί, υπό τις προϋποθέσεις του 

Τίτλου VIII του Αστικού Κώδικα, με υιοθεσία, είτε πλήρη10 είτε απλή. 

15. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη αυτών των τρόπων για την ίδρυση της 

συγγένειας με το τέκνο, το 1ο πολιτικό τμήμα του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με 

τέσσερις αποφάσεις της 5ης Ιουλίου 2017 […] έκρινε ότι η υιοθεσία επιτρέπει, εάν 

πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις και εάν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, 

να δημιουργηθεί συγγενική σχέση μεταξύ του παιδιού και της «αιτούσας μητέρας», 

σύζυγος του βιολογικού πατέρα. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η υιοθεσία πληροί 

συγκεκριμένα τις απαιτήσεις του Άρθρου 8 της Σύμβασης για την Προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, δεδομένου ότι η 

διαδικασία επιτρέπει μια γρήγορη απόφαση, έτσι ώστε να αποφευχθεί το παιδί να 

παραμείνει σε νομική αβεβαιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα ως προς αυτήν τη 

συγγενική σχέση, υποχρεώνοντας τον δικαστή να λάβει υπόψη την εύθραυστη 

κατάσταση των παιδιών όσο εκκρεμεί η διαδικασία. 

                                                 
8  WEKA.FR-https://www.weka.fr/administration-locale/dossier-pratique/etat-civil-dt21/maitriser-
les-regles-d-etablissement-de-la-filiation-par-l-effet-de-la-loi-1272/, όπου γίνεται αναφορά για την 
αυτοδίκαιη ίδρυση συγγένειας μεταξύ τέκνου και μητέρας και μεταξύ  αυτού και του πατέρα. Για την 

μητέρα, από την αναγραφή του ονόματος της στην πράξη γέννησης του παιδιού και για τον πατέρα, ο 
οποίος είναι παντρεμένος με την μητέρα, υπάρχει το τεκμήριο πατρότητας [τελευταία επίσκεψη: 
8.3.2021]. 
9 Αυτός ο τρόπος ίδρυσης σχέσης γονέα-τέκνου, που δεν υπάρχει αντίστοιχος στην Ελλάδα, εξηγείται στην 
στη σκέψη 18. 
10 Πλήρης ενσωμάτωση στην οικογένεια του υιοθετούντος. 



 
 

  

 

16. Υπενθυμίζοντας ότι στο γαλλικό δίκαιο, οι συμβάσεις που αφορούν την 

αναπαραγωγή ή την κυοφορία για λογαριασμό άλλου ατόμου είναι άκυρες, το 

Ακυρωτικό Δικαστήριο κρίνει, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού, ότι 

είναι σκόπιμο να ευνοηθεί οποιοσδήποτε τρόπος ίδρυσης συγγενικής σχέσης γονέα 

και τέκνου, γεγονός που επιτρέπει στον δικαστή να ελέγχει ιδίως την εγκυρότητα 

της αλλοδαπής πράξης ή απόφασης σχετικά με την προσωπική κατάσταση βάσει 

της νομοθεσίας του τόπου εγκατάστασής και να εξετάσει τις συγκεκριμένες 

περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται το παιδί. 

17. Εν προκειμένω, η απόφαση για την υιοθεσία προϋποθέτει αίτηση με 

πρωτοβουλία της κυρίας V... D.... Πράγματι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

Τίτλου VIII του Αστικού Κώδικα, αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από τον 

υιοθετούντα, με υποχρεωτική προϋπόθεση την προσωπική συναίνεση του 

υιοθετουμένου, μόνο εάν είναι άνω των δεκατριών ετών. Η παραπομπή των 

συζύγων D…  να προσφύγουν στη διαδικασία της υιοθεσίας, ενώ το πιστοποιητικό 

γέννησης των δύο θυγατέρων εκδόθηκε στην Καλιφόρνια, σε νόμιμο πλαίσιο, 

σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους, μετά από παρέμβαση δικαστή, δηλαδή 

του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Καλιφόρνια, το οποίο κήρυξε τον 

κύριο Ν... D..., βιολογικό πατέρα και την κυρία V... D ..., «νόμιμη μητέρα» των παιδιών, 

λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που πέρασε από τότε που δημιουργήθηκε ο δεσμός 

μεταξύ των παιδιών και της «αιτούσας μητέρας» θα είχε προφανώς υπερβολικές 

συνέπειες όσον αφορά το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των κυριών Ε... 

και της J... D...[των τέκνων των D…].  

18. Σύμφωνα με τις αιτούσες [δηλαδή τα τέκνα ], η υλοποίηση της συγγενικής σχέσης 

μεταξύ του παιδιού και της «αιτούσας μητέρας», που αναφέρεται από το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο στη γνωμοδότηση του, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο γαλλικό 

εθνικό δίκαιο μέσω του possession d’état το οποίο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 311 

-1 του Αστικού Κώδικα, θεμελιώνεται από μια επαρκή συλλογή γεγονότων που 

αποκαλύπτουν τη σχέση μεταξύ ενός ατόμου και της οικογένειας στην οποία λέγεται 

ότι ανήκει. Ωστόσο, η γνωμοδότηση επιμένει στην ανάγκη να μην γίνει εύθραυστη η 

κατάσταση του παιδιού, όταν η γέννηση του μέσω παρένθετης μητέρας έχει 

πραγματοποιηθεί υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις της ξένης χώρας και έχει 

υλοποιηθεί ο δεσμός με την «αιτούσα μητέρα». Εν προκειμένω, η αναγνώριση της 

συγγένεια με possession d’état με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίστηκε 

στις 11 Μαΐου 2018 από τον Ειρηνοδίκη της [...], υποθέτοντας ότι πληρούνται οι 

νόμιμες προϋποθέσεις, δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας δικαίου, όταν 

μπορεί να αμφισβητηθεί μία τέτοια συγγένεια κατά την εφαρμογή του άρθρου 335 

του Αστικού Κώδικα. Κατά συνέπεια, το αίτημα που υπέβαλαν οι κ. E... και J... D... με 

το οποίο επιδιώκουν να αναγνωριστεί το νομικό γεγονός που περιλαμβάνεται στη 

συμβολαιογραφική πράξη που συντάχθηκε στις 11 Μαΐου 2018 από τον ειρηνοδίκη 

της [...] θα απορριφθεί . 

19. Από τις προηγούμενες σκέψεις προκύπτει ότι, εν προκειμένω, όσον αφορά μια 

διαφορά που διήρκεσε περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, ελλείψει άλλων μέσων 

που επιτρέπουν την αναγνώριση αυτής της συγγενικής σχέσης υπό συνθήκες που 

δεν θα πρόσβαλαν δυσανάλογα το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των κας 

E... και J... D ... που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της Σύμβασης για την Προστασία 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και λαμβάνοντας 



 
 

  

 

υπόψη ότι είναι απαραίτητο να τερματιστεί αυτή η προσβολή, η εγγραφή στα 

μητρώα προσωπικής κατάσταση της Νάντης των πιστοποιητικών γέννησης, που 

έχουν συνταχθεί στο εξωτερικό, των Ε ... και Ι ... D... δεν μπορεί να ακυρωθεί. 

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, το Δικαστήριο: 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ την εκούσια παρέμβαση της ένωσης Arcilesbica · 

ΑΝΑΙΡΕΙ, ολικά, την απόφαση που εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου 2010, μεταξύ των 

διαδίκων, από το Εφετείο του Παρισιού. 

Δεν παραπέμπει· 

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την απόφαση που εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2005 από το Créteil 

tribunal de grande instance11. 

Και αποφασίζοντας ξανά: 

ΚΗΡΥΣΕΙ παραδεκτή την αγωγή του εισαγγελέα· 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση ακύρωσης της εγγραφής των πιστοποιητικών που υπέβαλε 

ο Γενικός Εισαγγελέας στο Εφετείο του Παρισιού· 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την εγγραφή στα μητρώα προσωπικής κατάστασης της Νάντης: 

- του πιστοποιητικού γέννησης της E... F... P... D... που εκδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 

2000 με τον αριθμό [...] στο Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια) […], ως προς το ότι γεννήθηκε 

από τον κύριο Ν... D..., […],και από την κυρία V... T...[…], η οποία [εγγραφή] 

πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2002 από τον γραμματέα του ληξιαρχείου με 

πληρεξουσιότητα του Γενικού Προξένου της Γαλλίας που βρίσκεται στο Λος 

Άντζελες· 

- του πιστοποιητικού γέννησης της J... M... R... D... που εκδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 

2000 με τον αριθμό [...] στο Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια) […], ως προς το ότι γεννήθηκε 

από τον  κύριο Ν... D… […], και από την κυρία V... T...[…], η οποία εγγραφή 

πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2002 από τον γραμματέα του ληξιαρχείου με 

πληρεξουσιότητα του Γενικού Προξένου της Γαλλίας που βρίσκεται στο Λος 

Άντζελες· 

Είπε ότι με τη δέουσα επιμέλεια του Γενικού Εισαγγελέα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, 

αυτή η απόφαση θα σημειωθεί στο περιθώριο ή στο τέλος της απόφασης της 18ης 

Μαρτίου 2010 του Εφετείου του Παρισιού και των πιστοποιητικών γέννησης της Ε... 

F... P... D... και J... M... R... D.... […]. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 

[…]. [ Ο δικηγόρος των D…] επικρίνει την αναιρεσιβαλλόμενη για την ακύρωση της 

εγγραφής, στα μητρώα της κεντρικής υπηρεσίας προσωπικής κατάστασης της 

Νάντης, των πιστοποιητικών γέννησης που συντάχθηκαν στην κομητεία του Σαν 

Ντιέγκο (Καλιφόρνια) και που ορίζουν τον κύριο Ν... D… και την κυρία V... Τ... ως 

πατέρα και μητέρα των παιδιών E... F... P... ... και J... M... R... D...· 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΟΤΙ τα πιστοποιητικά γέννησης καταρτίστηκαν με βάση την 

απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2000 από το Ανώτατο Δικαστήριο της 

Πολιτείας της Καλιφόρνια, η οποία κήρυξε τον κύριο D... «βιολογικό πατέρα» και την 

κυρία Τ... «νόμιμη μητέρα» κάθε παιδιού που θα γεννιόταν από την κυρία S ... μεταξύ 

                                                 
11 Η οποία κήρυξε απαράδεκτη την αγωγή του Εισαγγελέα. 



 
 

  

 

15 Αυγούστου 2000 και 15 Δεκεμβρίου 2000· ότι αυτά τα πιστοποιητικά προσωπικής 

κατάστασης είναι επομένως αδιαχώριστα από την απόφαση που αποτελεί το 

θεμέλιο τους και των οποίων η αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να εξαρτάται από 

τη δική της διεθνή κανονιστικότητα· ότι η αναγνώριση, στην εθνική επικράτεια, μιας 

απόφασης που εκδόθηκε από δικαστήριο Κράτους το οποίο δεν συνδέεται με την 

Γαλλία με οποιαδήποτε σύμβαση, υπόκειται σε τρεις προϋποθέσεις, δηλαδή την 

έμμεση δικαιοδοσία του αλλοδαπού δικαστή, τη συμμόρφωση με τη διεθνή δημόσια 

τάξη και την απουσία καταστρατήγησης του νόμου·  ότι στην παρούσα υπόθεση, 

δεν αμφισβητείται ότι με συμφωνία για παρένθετη μητρότητα η κα S... γέννησε δύο 

παιδιά που προέρχονται από τους γαμέτες του κυρίου D... και μίας τρίτης και τα 

οποία δόθηκαν στους συζύγους D...· ότι σύμφωνα με το άρθρο 16-7 του Αστικού 

Κώδικα, του οι διατάξεις, οι οποίες απορρέουν από το νόμο 94-653 της 29ης Ιουλίου 

1994 και οι οποίες δεν τροποποιήθηκαν από τον νόμο αριθ. 2004-800 της 6ης 

Αυγούστου 2004, είναι δημόσιας τάξης δυνάμει του άρθρου 16-9 του ίδιου κώδικα, 

οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με την αναπαραγωγή ή την κύηση για λογαριασμό 

τρίτων είναι άκυρη· ότι, κατά συνέπεια, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 

Πολιτείας της Καλιφόρνιας, η οποία επικύρωσε έμμεσα μια σύμβαση παρένθετης 

μητρότητας, έρχεται σε αντίθεση με τη γαλλική αντίληψη της διεθνούς δημόσιας 

τάξης· ότι, συνεπώς, χωρίς να είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί εάν έχει γίνει 

καταστρατήγηση του νόμου, είναι απαραίτητο να ακυρωθεί η εγγραφή, στα μητρώα 

της γαλλικής κεντρικής υπηρεσίας  προσωπικής κατάστασης, των αμερικανικών 

πιστοποιητικών γέννησης που ορίζουν την κα. D... ως μητέρα των παιδιών και να 

διατάξει την εγγραφή αυτής της απόφασης στο περιθώριο των ακυρωμένων 

πιστοποιητικών γέννησης · ότι οι σύζυγοι D ... δεν μπορούν να υποστηρίζουν ότι ένα 

τέτοιο μέτρο αντιβαίνει στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στις διεθνείς συμβάσεις· 

ότι, πράγματι, οι έννοιες που επικαλούνται, ιδίως εκείνες του βέλτιστου 

συμφέροντος του παιδιού, δεν μπορούν να επιτρέψουν, παρά τις συγκεκριμένες 

δυσκολίες που δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση, να επικυρωθεί εκ των υστέρων μια 

διαδικασία της οποίας προς το παρόν η παρανομία συνάγεται από το θετικό δίκαιο. 

Επιπλέον, η απουσία εγγραφής δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερήσει από τα δύο 

παιδιά την αμερικανική αστική τους κατάσταση και ούτε να θέσει υπό αμφισβήτηση 

την συγγενική σχέση γονέα και τέκνου που αναγνωρίζεται σε αυτούς τους συζύγους 

D ... από τον νόμο της Καλιφόρνια. 

1°) Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ η αλλοδαπή απόφαση που αναγνωρίζει τη 

συγγενική σχέση ενός παιδιού με ένα ζευγάρι που έχει συνάψει συμφωνία κυοφορίας 

για λογαριασμό τρίτου δεν αντιβαίνει στη διεθνή δημόσια τάξη, η οποία δεν 

συγχέεται με την εσωτερική δημόσια τάξη· ότι θεωρώντας ότι η απόφαση του 

Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που κηρύσσει τον κύριο D... 

«γενετικό πατέρα» και την κυρία T... «νόμιμη μητέρα» κάθε παιδιού που θα γεννηθεί 

από την κυρία S... μεταξύ του Αυγούστου 15 και 15 Δεκεμβρίου 2000 ήταν αντίθετη 

με τη διεθνή δημόσια τάξη, με το πρόσχημα ότι το άρθρο 16-7 του Αστικού Κώδικα 

προβλέπει ακυρότητα για συμφωνίες κυοφορίας για λογαριασμό άλλων, το Εφετείο 

παραβίασε το άρθρο 3 του αστικού κώδικα. 

2°) ΟΤΙ από το άρθρο 55 του Συντάγματος οι διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που 

επικυρώνονται ή εγκρίνονται τακτικά και δημοσιεύονται έχουν, με την επιφύλαξη 

της αμοιβαίας εφαρμογής τους από το άλλο μέρος, μια υψηλότερη θέση από εκείνη 

των νόμων και κανονισμών· ότι, τεκμηριώνοντας ότι ήταν μάταιο που οι σύζυγοι D... 



 
 

  

 

αξιοποίησαν διεθνείς συμβάσεις, ιδίως τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 26ης 

Ιανουαρίου 1990 για τα δικαιώματα του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι ο νόμος 

απαγορεύει, «προς το παρόν», την παρένθετη μητρότητα, το Εφετείο, το οποίο 

επομένως θεώρησε ότι μια διεθνής σύμβαση δεν μπορούσε να υπερισχύσει του 

εσωτερικού δικαίου, παραβίασε το άρθρο 55 του Συντάγματος 

3°) ΟΤΙ σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, το καλύτερο συμφέρον του 

παιδιού πρέπει να είναι πρωταρχικό μέλημα· ότι η διατήρηση της ακύρωσης της 

εγγραφής των πιστοποιητικών γέννησης των τέκνων των συζύγων D... δεν αγνόησε 

τα συμφέροντα αυτών των παιδιών παρά τις συγκεκριμένες δυσκολίες που θα 

δημιουργούσε, το Εφετείο, του οποίου η απόφαση, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα να 

στερήσει αυτά τα παιδιά από τη δυνατότητα να καθιερώσουν τη σχέση με τους 

γονείς τους στη Γαλλία, όπου διαμένουν με αυτούς συζύγους D..., παραβίασε το 

άρθρο 3, παράγραφος 1, της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 26ης Ιανουαρίου 1990 

για τα δικαιώματα του παιδιού. 

4°) ΟΤΙ προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα ότι, όταν αποδεικνύεται η ύπαρξη συγγενικού δεσμού με 

ένα παιδί, το Κράτος πρέπει να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψει την 

ανάπτυξη αυτού του δεσμού· ότι ακυρώνοντας τη μεταγραφή των πιστοποιητικών 

γέννησης των παιδιών D..., το Εφετείο, το οποίο στερούσε έτσι από αυτά τα παιδιά 

τη δυνατότητα να καθιερώσουν στη Γαλλία τη σχέση τους με τους συζύγους D... με 

τους οποίους διαμορφώνουν μία πραγματική οικογένεια, παραβίασε το άρθρο 8 της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

5°) ΟΤΙ κατά την απόλαυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που 

αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το 

άρθρο 14 απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση, εκτός από αντικειμενική και 

εύλογη αιτιολόγηση, ατόμων που βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις· ότι 

ακυρώνοντας την εγγραφή των πιστοποιητικών γέννησης των παιδιών D... για μόνο 

τον λόγο ότι γεννήθηκαν κατά την εκτέλεση μιας σύμβασης με αντικείμενο την 

κυοφορία για λογαριασμό τρίτου, το Εφετείο, το οποίο τιμώρησε έτσι αυτά τα παιδιά, 

στερώντας τους την ιθαγένεια των γονιών τους, λόγω γεγονότων που ωστόσο δεν 

αποδίδονται σε αυτούς, παραβίασε το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της εν λόγω Σύμβασης. ECLI: 

FR: CCASS: 2019: AP00648» 

 


