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Favoritenstraße 7/5, Α- 1040 Wien
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ΘΕΜΑ: Περί αλλαγής επωνύμου Ελληνίδας υπηκόου, λόγω του γάμου της με Έλληνα υπήκοο στην
Αυστρία.
Σχετ. : Το με Α.Π. 730/ΑΣ 157/16-02-2021 έγγραφό σας το οποίο έλαβε το υπ’ αριθ. 12644/19-022021 πρωτόκολλο της γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε
αυτό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Στο άρθρο 14 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι «οι προσωπικές σχέσεις των συζύγων
ρυθμίζονται κατά σειρά 1. από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής
ιθαγένειάς τους, 2. από το δίκαιο της τελευταίας κατά τη διάρκεια του γάμου κοινής συνήθους
διαμονής τους, 3. από το δίκαιο με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα». Ως προσωπική
σχέση των συζύγων περιγράφεται και εκείνη που αφορά στο ζήτημα του επωνύμου των
συζύγων.
2. Οι οριζόμενοι, στο ως άνω άρθρο, σύνδεσμοι, ήτοι η κοινή ιθαγένεια, η κοινή συνήθης διαμονή
και το δίκαιο με το οποίο τα μέρη συνδέονται στενότερα, είναι διαδοχικοί. Τούτο σημαίνει,
ειδικά ως προς το άρθρο 14, ότι, ο κύριος σύνδεσμος της ιθαγένειας, καθορίζει κατά
προτεραιότητα το εφαρμοστέο δίκαιο ενώ ο σύνδεσμος της κοινής συνήθους διαμονής είναι
επικουρικός και λειτουργεί στην περίπτωση που λείπει ο κύριος σύνδεσμος.
3. Στην εν θέματι περίπτωση, αμφότεροι οι σύζυγοι είναι Έλληνες υπήκοοι, συνεπώς πληρείται ο
κύριος σύνδεσμος που θέτει το άρθρο 14 του Αστικού Κώδικα και κατ’ επέκταση οι σχέσεις
των συζύγων – άρα και η δυνατότητα ή μη της συζύγου να λάβει το επώνυμο του συζύγου
μετά το γάμο – διέπονται από το δίκαιο της κοινής ιθαγένειας που είναι το ελληνικό. Αυτό
σημαίνει ότι, δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής έτερου δικαίου πλην του ελληνικού.
4. Επισημαίνεται δε, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1388 του Αστικού Κώδικα «Με το γάμο δεν
μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων ως προς τις έννομες σχέσεις τους. Στις κοινωνικές
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σχέσεις ο κάθε σύζυγος μπορεί, εφόσον σε αυτό συμφωνεί και ο άλλος, να χρησιμοποιεί το
επώνυμο του τελευταίου ή να το προσθέτει στο δικό του. Με συμφωνία των συζύγων ο καθένας
από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη γίνεται
με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου
με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων η οποία
κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο.»
5. Συνεπώς, στην εν θέματι υπόθεση, η Ελληνίδα δεν δύναται να μεταβάλλει το επώνυμό της και
να λάβει αποκλειστικά το επώνυμο του Έλληνα συζύγου της μετά το γάμο, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω. Έχει, ωστόσο, τη δυνατότητα να το προσθέσει στο δικό
της, με κοινή δήλωση δική της και του συζύγου της, δήλωση η οποία μπορεί να λάβει χώρα
ενώπιόν σας δεδομένου ότι εκτελείτε χρέη Ληξιάρχου για τους Έλληνες κατοίκους του
εξωτερικού.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου

Κοινοποίηση (για να αποσταλεί σε όλα τα Ελληνικά Προξενεία):
- Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών & Δικαστικών Υποθέσεων ΥΠΕΞ
email: e03@mfa.gr
Εσωτερική διανομή:
-Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
-Ειδικό Ληξιαρχείο
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