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ΘΕΜΑ : Περί επώνυμου συζύγων.
Σχετ. : Οι από 10 Σεπτεμβρίου 2018 και 3 Οκτωβρίου 2018 ηλεκτρονικές σας επιστολές.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το αντικείμενο του
θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικότερα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Αστικού Κώδικα, οι προσωπικές
συζύγων, στο πλέγμα των οποίων ανήκει και το επώνυμο αυτών

σχέσεις των

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.
Έτσι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται κοινή ελληνική ιθαγένεια μεταξύ των
συζύγων, το επώνυμο αυτών ρυθμίζεται από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και ειδικότερα από τις
διατάξεις του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικά,

σύμφωνα με τις οποίες με το γάμο δεν

μεταβάλλεται το επώνυμο των συζύγων, ήτοι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο επώνυμο
αυτών και οι σύζυγοι διατηρούν το οικογενειακό τους επώνυμο.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει κοινή ελληνική ιθαγένεια μεταξύ των
συζύγων αλλά η τελευταία - κατά τη διάρκεια του γάμου τους - κοινή συνήθης διαμονή τους
ήταν η Ελλάδα, τότε το επώνυμο τους πάλι ρυθμίζεται από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και
κατά συνέπεια δεν επέρχεται καμία μεταβολή αυτού μετά τον γάμο.
Σε όσες περιπτώσεις οι σχέσεις των συζύγων ρυθμίζονται από το ελληνικό ουσιαστικό
δίκαιο, είναι δυνατή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1388 του Αστικού Κώδικα, έπειτα
από συμφωνία μεταξύ των συζύγων, η προσθήκη του επωνύμου του ενός στο επώνυμο του
άλλου. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η ανωτέρω διάταξη επιτρέπει την προσθήκη στο επώνυμο που
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έφερε ο κάθε σύζυγος πριν το γάμο του επωνύμου του άλλου συζύγου και όχι αντιστρόφως. Η
προσθήκη αυτή γίνεται με κοινή δήλωση των συζύγων ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει έως ότου
ανακληθεί ενώπιων πάλι του ληξιάρχου.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει κοινή

ελληνική ιθαγένεια μεταξύ των

συζύγων και ο τόπος της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους δεν είναι η Ελλάδα, τότε το
δίκαιο που θα ρυθμίσει το συζυγικό επώνυμο

είναι το δίκαιο του τόπου κοινής συνήθους

διαμονής τους και γεννάται υποχρέωση στους διοικούμενους να αποδείξουν ότι σύμφωνα με τις
επιταγές του ρυθμιστέου αλλοδαπού δικαίου, αυτοδίκαια μεταβάλλεται το επώνυμο τους μετά το
γάμο.
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