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ΘΕΜΑ   :  Επώνυµο συζύγων. 
Σχετ.      :  Το µε Α.Π. Οικ.17471/2922/10-3-2015  έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας 
γνωρίζουµε ότι - σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικότερα σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού Κώδικα - οι προσωπικές  σχέσεις των 
συζύγων, στο πλέγµα των οποίων ανήκει και το επώνυµο αυτών  µετά το γάµο τους,   ρυθµίζονται  
είτε από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάµου κοινής ιθαγένειας τους, ή από το δίκαιο 
της τελευταίας κοινής συνήθους διαµονής τους,  ή από το δίκαιο µε το οποίο οι  σύζυγοι συνδέονται 
στενότερα. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ενδιαφεροµένη έχει αλλοδαπή ιθαγένεια και ο σύζυγός της 
ελληνική ιθαγένεια. Ως εκ τούτου, το δίκαιο που θα ρυθµίσει τις σχέσεις τους και κατ’ επέκταση και το 
επώνυµό τους µετά το γάµο, θα είναι το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους διαµονής τους  κατά το 
χρόνο τέλεσης του γάµου τους ή το δίκαιο µε το οποίο συνδέονται στενότερα. 

Εφόσον  λοιπόν η κοινή τους διαµονή κατά το χρόνο τέλεσης του γάµου ήταν στην Ελλάδα, ή 
οι ενδιαφερόµενοι σε όλες τις εκφάνσεις και συναλλαγές του έγγαµου βίου τους  συνδέονται 
στενότερα µε την Ελλάδα - ενδεχόµενο το οποίο η υπηρεσία σας δύναται να διερευνήσει 
λαµβάνοντας υπόψη διάφορα δικαιολογητικά όπως π.χ. διαβατήρια (στο οποίο καταγράφονται αφίξεις 
αναχωρήσεις) άδειες διαµονής,  συµβόλαια κατοικίας κτλ.- το επώνυµο της συζύγου θα ρυθµιστεί 
από το ελληνικό δίκαιο, οπότε θα  παραµείνει αµετάβλητο.  

Περαιτέρω   σας επισηµαίνουµε  ότι κάθε ληξιαρχική πράξη η οποία αφορά σε γεγονότα 
αστικής κατάστασης  Ελλήνων  πολιτών  και έχει  συνταχθεί στην αλλοδαπή είτε από τον Έλληνα 
Πρόξενο είτε από αλλοδαπές (επιχώριες) αρχές, καταχωρίζεται (µεταγράφεται) σε τηρούµενα από την 
υπηρεσία του Ειδικού Ληξιαρχείου ληξιαρχικά βιβλία.  

Η  µεταγραφή αλλοδαπής πράξης στα βιβλία του Ειδικού Ληξιαρχείου συνίσταται στην 
αυτούσια µεταφορά των  στοιχείων που εµπεριέχονται σε αυτή την πράξη (π.δ. 850/1976/311Α΄), 
δηλαδή στην εξ’ ολοκλήρου  µεταγραφή αυτών που αναγράφονται και όχι όπως όφειλαν να 
αναγράφονται. 

ΠΡΟΣ: ∆ήµο Ιωαννιτών 
  Νοµού Ιωαννίνων 
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Ως εκ τούτου το Ειδικό Ληξιαρχείο δεν είναι δυνατόν να παρεκκλίνει από τα ανωτέρω,  
δεδοµένου ότι µεταγράφει  την συνταχθείσα αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη. 

Ωστόσο σύµφωνα µε το ελληνικό ισχύον δίκαιο, οι καταχωρηµένες στα ληξιαρχικά βιβλία 
πράξεις,   έχουν ως αντικείµενο,  σε µορφή καταγραφής,  τη βεβαίωση αντίστοιχου γεγονότος (π.χ. 
γάµος)  που αφορά στην αστική κατάσταση φυσικού προσώπου, η οποία καταγραφή  δεν συµπλέκεται 
άµεσα µε την υποβολή αιτήµατος προς θεµελίωση δικαιώµατος. 

Εν όψει των ανωτέρω και προκειµένου οποιαδήποτε καταγραφή στα Ληξιαρχικά Βιβλία  να 
παράξει έννοµα αποτελέσµατα στην ελληνική έννοµη τάξη,  θα πρέπει να συµπορεύεται µε το 
ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο. 

Έτσι στις περιπτώσεις αλλοδαπών συζύγων Ελλήνων,  το επώνυµο των οποίων έχει ρυθµιστεί 
από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο,  δεν επέρχεται καµία µεταβολή του µετά τον γάµο και η 
εγγραφή αυτών στα δηµοτολόγια  (ενδεικτικά) στις µερίδες των συζύγων τους θα γίνει µε το 
πατρικό τους επώνυµο, επειδή η  διάταξη του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικα  συνιστά  
αναγκαστικό δίκαιο και κατ’ επέκταση διάταξη δηµόσιας τάξης. 

 
 

 
 

Η    Προϊσταµένη  της 
∆ιεύθυνσης  

 

          Ουρανία   Σταυροπούλου 
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