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ΘΕΜΑ: Εγγραφή ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου ανήλικης μητέρας και μεταβολή επωνύμου
τέκνου λόγω επιγενόμενου γάμου γονέων.
Σχετ.1 : Το Α.Π. Φ. 731/30/ΑΣ790/09-06-2021 έγγραφό σας.
Σχετ.2 : Το Α.Π. Φ. 731/29/ΑΣ786/09-06-2021 έγγραφό σας.
Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α) Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα του πρώτου σχετικού σας, θέτουμε υπόψη σας ότι
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 344/1976 υπόχρεοι προς δήλωση των γεννήσεων είναι ο πατέρας, ο
ιατρός, η μαία και οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετό. Επίσης, η δήλωση δύναται να γίνει και από
τη μητέρα ή αντιπρόσωπο αυτής έχοντα ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Β) Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα του δεύτερου σχετικού σας, επισημαίνουμε ότι η
διάταξη του άρθρου 34 του Ν. 4674/2020 αναφερόμενη στο άρθρο 1505 Α.Κ. το οποίο επικαλείσθε,
ορίζει ότι «Η διάταξη του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα δεν εμποδίζει την μεταβολή του επωνύμου
του τέκνου κατ’ εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ν.δ. 2573/1953 (Α’241),
εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι που δικαιολογούν τη μεταβολή αυτή». Αφορά δηλαδή
στην σχετική αρμοδιότητα του Δημάρχου περί αλλαγής επωνύμου και δεν διαλαμβάνει τέτοια
δυνατότητα για τα ελληνικά Προξενεία.
Στην περίπτωσή σας, οφείλει να εξεταστεί αρχικά το εφαρμοστέο δίκαιο καθόσον σύμφωνα με
το άρθρο 22 του Αστικού Κώδικα «η εξομοίωση τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του με
επιγενόμενο μεταξύ τους γάμο, προς τέκνο γεννημένο σε γάμο, ρυθμίζεται από το δίκαιο που διέπει τις
προσωπικές σχέσεις των συζύγων αμέσως μετά την τέλεση του γάμου» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 14 «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.
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Συνεπώς, εάν ως εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται το γερμανικό και εφόσον αυτό ορίζει ότι με τον
επιγενόμενο γάμο δεν απαιτείται και εκούσια αναγνώριση (όπως ισχύει κατά το ελληνικό δίκαιο), τότε
αυτός – ήτοι ο επιγενόμενος γάμος και η εξ αυτού μεταβολή επωνύμου του τέκνου - θα καταχωρισθεί
ως μεταβολή επί της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του τέκνου. Σε περίπτωση όμως που εφαρμοστέο
δίκαιο είναι το ελληνικό, τότε πρέπει να ακολουθήσει εκούσια αναγνώριση του τέκνου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1473 του Αστικού Κώδικα.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ουρανία Σταυροπούλου
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