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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, γερμανίδα πολίτης, περιμένει το πρώτο της παιδί. Ο έλληνας σύντροφός της 
γεννήθηκε στη Γερμανία αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα από τους παππούδες του. Ενώ στο 
πιστοποιητικό γέννησής του αναφέρεται το όνομα Νικόλαος, οι παππούδες του άλλαξαν το 
όνομά του σε Γεώργιος όταν τον βάφτισαν. Κατά την επιστροφή του στη Γερμανία, στο 
ελληνικό διαβατήριο αναφερόταν το όνομα Γεώργιος και στο γερμανικό πιστοποιητικό 
γέννησης το όνομα Νικόλαος. Οι προσπάθειες για διόρθωση του ονόματος μέσω των 
νόμιμων οδών απέβησαν ανεπιτυχείς και το αίτημα για διπλή υπηκοότητα απορρίφθηκε. 
Λόγω του προβλήματος με το όνομα, η αναφέρουσα και ο σύντροφός της δεν μπόρεσαν να 
παντρευτούν και ο σύντροφος της αναφέρουσας δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει την πατρότητα 
του ίδιου του παιδιού του, την ευθύνη του οποίου συνεπώς αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η 
αναφέρουσα. Ο πατέρας δεν έχει ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις και δεν αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. Ο γάμος είναι αδύνατος. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι 
το παιδί της δικαιούται να έχει πατέρα, ιδιαίτερα καθώς είναι παρών, και αναρωτιέται τι θα 
συμβεί σε περίπτωση που η ίδια αρρωστήσει σοβαρά ή πεθάνει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να παρέχει στους πολίτες 
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έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς σύνορα. Εντός του χώρου αυτού 
πρέπει να διασφαλίζεται τόσο η ατομική προστασία των πολιτών και ο σεβασμός των 
θεμελιωδών τους δικαιωμάτων όσο και η ελεύθερη κυκλοφορία. Η αυξανόμενη κινητικότητα 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους επαγγελματικούς, προσωπικούς, 
σπουδών ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, έχει αναδείξει την ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης 
στον τομέα των ληξιαρχικών πράξεων. Δέον είναι να υπομνησθεί ότι η ληξιαρχική πράξη 
αποτελεί τη νομική εικόνα ενός ατόμου, ήτοι την κατάστασή του στο πλαίσιο του ιδιωτικού 
δικαίου. Kαλύπτει τη γέννηση, τον γάμο και τη συμβίωση, το επώνυμο, τον θάνατο, κ.λπ.

Στην ΕΕ, παρατηρείται πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των ληξιαρχικών πράξεων. Το ζήτημα των ληξιαρχικών πράξεων και τα 
μητρώα διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και από διεθνείς συμβάσεις.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των διοικητικών ή νομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι 
πολίτες κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία σε περιπτώσεις 
γάμων, γεννήσεων, διαζυγίων ή θανάτων, καθώς και σε περίπτωση καταχώρησης και 
χορήγησης επωνύμων/ονομάτων. Προκειμένου να κινήσει διαδικασία εξέτασης του θέματος, 
η Επιτροπή ανάθεσε το 2006 την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών στον τομέα των ληξιαρχικών πράξεων. Από τον Δεκέμβριο 2008, η πρόσφατη αυτή 
μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Βάσει των 
αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης, και με στόχο τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, η 
Επιτροπή θα δημοσιεύσει προσεχώς Πράσινη Βίβλο ούτως ώστε να δρομολογήσει δημόσια 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους κύκλους για την αναζήτηση λύσεων ως προς τη 
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ληξιαρχικών εγγράφων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ανωτέρω μελέτη καλύπτει επίσης το ζήτημα των επωνύμων/ονομάτων, πρόβλημα 
που θίγεται, άλλωστε, και από την αναφέρουσα.

Μολονότι στο ισχύον κοινοτικό δίκαιο οι κανόνες που διέπουν τα ονόματα και το επώνυμο 
των προσώπων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι κανόνες αυτοί οφείλουν, 
ωστόσο, στο πλαίσιο άσκησης αυτής της αρμοδιότητας, να συνάδουν προς τις διατάξεις της 
Συνθήκης που αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν 
και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών (βλέπε, ειδικότερα, την απόφαση 
του Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, Garcia Avello, C-148/02, Garcia Avello κατά 
Βελγίου (Συλλογή 2003, σ. I-11613)). Το άρθρο 21 της ΣΛΕΕ απαγορεύει στις αρχές ενός 
κράτους μέλους να αρνηθούν, κατ’ εφαρμογήν του εθνικού δικαίου, την αναγνώριση του 
επωνύμου ενός τέκνου, το οποίο καθορίστηκε και καταχωρίστηκε σε άλλο κράτος μέλος στο 
οποίο γεννήθηκε και έκτοτε κατοικεί το τέκνο αυτό, το οποίο, όπως και οι γονείς του, έχει την 
ιθαγένεια μόνον του πρώτου κράτους μέλους (βλέπε την απόφαση του Δικαστηρίου της 14ης 
Οκτωβρίου 2008, Grunkin-Paul, C-353/06 (Συλλογή 2008, σ. I-07639)).

Συμπέρασμα 

Επί του παρόντος, δεν υφίσταται κοινοτική πράξη σχετικά με τις ληξιαρχικές πράξεις, και 
ειδικότερα για το ζήτημα της χορήγησης επωνύμου και ονομάτων. Εντούτοις, λαμβάνοντας 
υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου, δεν αποκλείεται η παρούσα αναφορά να περιέχει 
ενδεχομένως στοιχεία που άπτονται του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαμονής. Συνιστάται στην αναφέρουσα να ζητήσει τη συνδρομή του δικτύου SOLVIT.
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4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Μετά από αίτηση της κ. Auken, αξιότιμου μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
Επιτροπή έχει κληθεί να συντάξει συμπληρωματική ανακοίνωση, σχετικά με την περαιτέρω 
εξέταση της νομολογίας του ΔΕΕ που θα μπορούσε να σημαίνει περιορισμούς στο δικαίωμα 
στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην περίπτωση που περιγράφεται στην αναφορά.

Στο ισχύον κοινοτικό δίκαιο οι κανόνες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο το επώνυμο και 
το όνομα ενός προσώπου εγγράφονται στα πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών τα οποία οφείλουν, ωστόσο, στο πλαίσιο της άσκησης 
αυτής της αρμοδιότητας, να συμμορφώνονται προς το δίκαιο της ΕΕ, και ιδιαιτέρως προς τις 
διατάξεις της Συνθήκης που αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών (C-391/09,  C-
148/02 García Avello,  C-353/06, Grunkin και Paul,  C-208/09, Sayn-Wittgenstein).

Η Επιτροπή κατανοεί ότι, στην περίπτωση που περιέγραψε η αναφέρουσα, το όνομα του 
συντρόφου της, που καταχωρήθηκε αρχικά στη Γερμανία, άλλαξε στην Ελλάδα (προφανώς 
λόγω της βάπτισης, η οποία έχει αστικές συνέπειες). Παρόλο που η αναφέρουσα δεν παρέχει 
συγκεκριμένες πληροφορίες επί του θέματος αυτού, η απόκλιση μεταξύ του ελληνικού και 
του γερμανικού μητρώου και η δυσκολία που προκύπτει σήμερα σχετικά με τη διόρθωσή της 
θα μπορούσε να οφείλεται στην απουσία καταχώρισης (ή σε λανθασμένη καταχώριση) στην 
Ελλάδα του ονόματος που δόθηκε κατά τη γέννηση (στη Γερμανία) πριν την σκόπιμη αλλαγή 
της. Στο πλαίσιο αυτό, η αλλαγή του ονόματος που πραγματοποιήθηκε από τους παππούδες 
του παιδιού θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει καταχωρηθεί ως αρχική εγγραφή του 
ονόματος, δημιουργώντας δύο διαφορετικές, άσχετες μεταξύ τους ταυτότητες, μία στην 
Ελλάδα και μία στη Γερμανία. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη απαραίτητη ενέργεια θα 
μπορούσε να είναι η ορθή τεκμηρίωση και καταχώριση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο της 
αλλαγής του αρχικού ονόματος (που δόθηκε στη Γερμανία) και η αντικατάστασή του με το 
όνομα που δόθηκε στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται σήμερα. 

Ωστόσο, είναι επίσης πιθανό η παρούσα απόκλιση να οφείλεται στη μη αναγνώριση από τις 
γερμανικές αρχές, μετά την άσκηση από τον σύντροφο της αναφέρουσας του δικαιώματός 
του στην ελεύθερη κυκλοφορία και την επιστροφή του στη Γερμανία, της αλλαγής του 
ονόματος που πραγματοποιήθηκε δεόντως στην Ελλάδα.

Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση μπορεί να εκτιμηθεί επί τη βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση. Η άρνηση καταχώρισης στα μητρώα της 
Γερμανίας της αλλαγής ονόματος που πραγματοποιήθηκε δεόντως βάσει του ελληνικού 
εθνικού δικαίου και είχε ως αποτέλεσμα μια διπλή ταυτότητα, δημιουργώντας αμφιβολίες 
σχετικά με την ταυτότητα ενός προσώπου, μπορεί να αποτελέσει κώλυμα στην ελεύθερη 
κυκλοφορία σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, 
στις υποθέσεις που προαναφέρθηκαν (εφαρμόζονται κατ'αναλογία, καθώς αφορούν κυρίως 
επώνυμα). Ένα τέτοιο κώλυμα θα μπορούσε να αιτιολογηθεί μόνο εάν στηρίζεται σε 
αντικειμενικές εκτιμήσεις και είναι ανάλογο προς τον νόμιμο στόχο των εθνικών διατάξεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα, δεν είναι 
δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου κωλύματος ούτε και η πιθανή αιτιολόγησή του.
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Συμπέρασμα

Η απόδοση και η αλλαγή ονομάτων και επωνύμων εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα, η 
οποία πρέπει να ασκείται σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη 
κυκλοφορία. Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από την αναφέρουσα, δεν είναι 
δυνατό να εκτιμηθεί η συγκεκριμένη κατάσταση του συντρόφου της βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας περί ελεύθερης κυκλοφορίας, εάν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Ωστόσο, η 
ενδεχόμενη σχετική νομολογία αναφέρεται παραπάνω.


