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ΘΕΜΑ: Ερώτημα περί αναγραφής κυρίου ονόματος σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης.
Σχετ. : Το με Α.Π. Φ.730/255/ΑΣ 714/09-10-2019 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε σχέση με ό,τι αυτό διαλαμβάνει σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η ονοματοδοσία συνιστά δικαίωμα συμφυές προς την ασκούμενη γονική επιμέλεια
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1518 του Α.Κ. το οποίο αποτελεί αναγκαστικού δικαίου
διάταξη.
Κατά πάγια ερμηνεία, το κύριο όνομα αποτελεί αφενός, δικαίωμα κάθε ατόμου ως
στοιχείο της προσωπικότητάς του και αφετέρου, υποχρέωσή του εφόσον άπτεται άμεσα του
δημοσίου συμφέροντος. Περαιτέρω, ο κάθε πολίτης οφείλει να φέρει ορισμένο όνομα που
επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό του και αποκλείει οποιαδήποτε σύγχυση. Η επιλογή του
ονόματος είναι ελεύθερη μεν, πλην όμως οφείλει να μην έρχεται σε αντίθεση με τη δημόσια
τάξη ή τα χρηστά ήθη. Συναφώς, το όνομα που επιλέγεται πρέπει να είναι κατάλληλο ως
χαρακτηριστικού του φύλου, να μη συγχέεται με το επώνυμο και να μην ταυτίζεται με το
όνομα άλλων αδελφών (βλ. Κουμάντο, ό.π. 204 σημ 156, Πουλιάδη, ό.π. αρ 96, ΕΡΝΟΜΑΚ
Βαθρακοκοίλη 2004)
Συνεπώς, οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεστε, όπου ως δεύτερο κύριο όνομα στο
τέκνο έχει αποδοθεί επώνυμο, και συγκεκριμένα το πατρικό επώνυμο της μητέρας, δε
συνάδουν με το πνεύμα των διατάξεων που αφορούν στην ονοματοδοσία, πολλώ δε μάλλον
όταν μέσω μιας τέτοιας ονοματοδοσίας, εμμέσως καταστρατηγείται η διάταξη του άρθρου
1505 του Α.Κ. η οποία ορίζει ότι το τέκνο δύναται να φέρει ως επώνυμο το συνδυασμό των
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επωνύμων των γονέων του που όμως δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο
επώνυμα.
Σημειώνεται δε, ότι οι ανωτέρω διατάξεις, όντας αναγκαστικού δικαίου για την
ελληνική έννομη τάξη, υπερισχύουν των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Η
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