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ΠΡΟΣ: 1. Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
στην Γκουανγκζού Κίνας
grgencon.guan@mfa.gr
2. Προξενικό Γραφείο της Ελλάδας στο
Πεκίνο
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ΘΕΜΑ :Επώνυμο τέκνων γεννημένων σε γάμο.
Σχετ. : α. Η από 12 Απριλίου 2019 ηλεκτρονική επιστολή του Προξενικού Γραφείου της
Ελλάδας στο Πεκίνο.
β. Η από 20 Μαΐου 2019 ηλεκτρονική επιστολή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην
Γκουανγκζού Κίνας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού

και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους της

υπόθεσης θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Καταρχήν σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα έχουν ελληνική και ξένη ιθαγένεια,
επικρατεί η ελληνική ιθαγένεια και ως δίκαιο ιθαγένειας εφαρμόζεται αποκλειστικά το ελληνικό
δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Αστικού Κώδικα.
Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι τέκνο Έλληνα γεννημένο σε γάμο με αλλοδαπή αποκτά την
ελληνική ιθαγένεια από την γέννηση του, γίνεται αντιληπτό ότι στις περιγραφόμενες στα σχετικά
σας περιπτώσεις, τα εν λόγω ανήλικα έχουν την ελληνική ιθαγένεια από την γέννηση τους,
ανεξαρτήτως της όποιας άλλης ιθαγένειας αποκτούν παράλληλα.
Περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 του Α.Κ, οι σχέσεις
γονέων και τέκνου, - στις οποίες

περιλαμβάνεται το όνομα και το επώνυμο των τέκνων -

ρυθμίζονται κατά σειρά α) από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας τους, β) από το δίκαιο
της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και γ) από το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου.
Έτσι και δεδομένου ότι τα μέρη στις σχετικές περιπτώσεις - ήτοι ο πατέρας, η μητέρα,
(γονείς) και τα τέκνα - δεν έχουν κοινή ιθαγένεια, το δίκαιο που θα ρυθμίσει το επώνυμο των
ανηλίκων τέκνων τους θα είναι το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και σε
περίπτωση που αυτή δεν υφίσταται, θα είναι το δίκαιο ιθαγένειας των τέκνων.
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Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται το αλλοδαπό δίκαιο, ο
προσδιορισμός επώνυμου που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού ουσιαστικού
δικαίου (άρθρο 1505 Α.Κ.) δεν αναδίδει έννομες συνέπειες.
Εν όψει των ανωτέρω και εφόσον η υπηρεσία σας κρίνει ότι οι σχέσεις των μερών
ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο, δύνασθε να προβείτε σε σύνταξη πρωτογενών ληξιαρχικών
πράξεων γέννησης (άρθρο 42 παρ.2. ν.344/1976), για τα εν λόγω ανήλικα τέκνα, διαδικασία η
οποία ενδείκνυται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στις αλλοδαπές ληξιαρχικές πράξεις δεν
αποτυπώνονται οι επιταγές του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου.
Επισημαίνουμε ότι η σύνταξη πρωτογενών ληξιαρχικών πράξεων διενεργείται βάσει των
αλλοδαπών πιστοποιητικών γέννησης, τα οποία πιστοποιούν τις γεννήσεις των εν λόγω τέκνων
από τους ίδιους γονείς, σε συνδυασμό με τα νομιμοποιητικά έγγραφα των γονέων.

Η

Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης

Ουρανία Σταυροπούλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εξωτερικών
Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών
και Δικαστικών Υποθέσεων
Ακαδημίας 3, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ
-με αντίγραφα των ανωτέρω σχετικών-
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