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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója német állampolgár, aki első gyermekét várja. Görög származású élettársa 
Németországban született, de nagyszülei nevelték fel Görögországban. Míg születési 
anyakönyvi kivonatán a Nikolaos név szerepel, megkeresztelésekor nagyszülei a Georgios 
nevet adták neki. Németországba való visszatérésekor a Georgios név szerepelt görög 
útlevelében, német születési anyakönyvi kivonatán viszont a Nikolaos van feltüntetve. Jogi 
úton sikertelenül próbálkoztak a név kijavításával, és kettős állampolgárság iránti kérelmét 
elutasították. A nevekkel kapcsolatos probléma miatt a petíció benyújtója és élettársa nem 
köthettek házasságot, és a petíció benyújtójának élettársa nem ismerhette el saját 
gyermekének apaságát, így a gyermekért egyedül a petíció benyújtója felelős. Az apának sem 
jogai, sem kötelezettségei nincsenek, és nincs feltüntetve a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatán sem. A házasság nem lehetséges. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy 
gyermekének joga van apához, különösen úgy, hogy az apa jelen is van, és azon gondolkodik, 
hogy mi történne abban az esetben, ha ő, azaz a gyermek anyja súlyosan megbetegedne vagy 
meghalna.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.
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Az Európai Unió egyik alapvető célkitűzése az, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló határok nélküli térséget biztosítson a polgárok számára. E térségben 
biztosítani kell a polgárok egyéni védelmét, alapvető jogaik tiszteletben tartását, valamint a 
szabad mozgását. Az Európai Unión belüli szakmai, magánéleti, tanulmányi, vagy egyéb 
okokból történő fokozottabb mobilitás rávilágított a kölcsönös elismerés szükségességére a 
családi állapot területén. A családi állapot képezi az emberről alkotott jogi képet, egy ember 
magánjogi helyzetét. Ez lefedi a születést, a házasságkötést és az élettársi kapcsolat létesítését, 
a névadást, az elhalálozást stb.

Az Unióban a családi állapot területén nagyon változatos tagállami szabályozások léteznek. A 
családi állapot területére és anyakönyvekre a tagállamok nemzeti joga és nemzetközi 
szerződések vonatkoznak.

A Bizottság tisztában van azokkal a közigazgatási, illetve jogi nehézségekkel, amelyekkel a 
polgárok akkor szembesülnek, amikor a szabad mozgáshoz való jogukkal élnek olyan 
események kapcsán, mint a házasságkötés, a születés, a házasság felbontása vagy az 
elhalálozás, továbbá a családi, illetve utónevek nyilvántartásba vétele és adása. Az eszmecsere 
megindítása érdekében 2006-ban a Bizottság tanulmány elkészítésére adott megbízást a 
tagállamok családi állapotra vonatkozó jogszabályaira vonatkozóan. E közelmúltban elkészült 
tanulmány 2008 decembere óta elérhető a polgári és kereskedelmi ügyekben létrehozott 
Európai Igazságügyi Hálózat honlapján: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm E tanulmány eredményei alapján és a 
polgárok életének megkönnyítése céljából a Bizottság hamarosan közzé fog tenni egy zöld 
könyvet annak érdekében, hogy elinduljon egy, az érdekeltekkel történő nyilvános 
konzultáció azon tekintetbe veendő megoldásokról, amelyek biztosítanák az Európai Unión 
belül a családi állapottal kapcsolatos iratok szabad áramlását. Az említett tanulmány a petíció 
benyújtója által a családi és utónevekkel kapcsolatosan felvetett problémákat szintén érinti .

Noha a jelenlegi közösségi jog értelmében egy ember családi és utónevére vonatkozó 
szabályok meghozatala a tagállamok hatáskörébe tartozik, ez utóbbiak kötelesek ugyanakkor 
tiszteletben tartani e hatáskör gyakorlása során a Szerződésnek azon rendelkezéseit, amelyek 
valamennyi uniós állampolgárnak a tagállamok területén való mozgási és tartózkodási 
szabadságára vonatkoznak (lásd különösen a Bíróság által a C–148/2. sz. Garcia Avello-
ügyben 2003. október 3-án hozott ítéletet). Az EUMSZ 21. cikkével ellentétes, ha valamely 
tagállam hatóságai a nemzeti jog alkalmazásával megtagadják egy gyermek nevének 
elismerését abban a formában, ahogyan azt egy olyan másik tagállamban határozták meg és 
vették nyilvántartásba, amelyben a gyermek született és azóta is tartózkodik, és ahol a 
gyermek a szülei állampolgárságából kifolyólag csak az első tagállam állampolgárságával 
rendelkezik (lásd a Bíróság által a C-353/06. sz. Grunkin-Paul ügyben 2008. október 14-én 
hozott ítéletet, EBHT 2008., I-7639. o.).

Következtetés 

Jelenleg nem létezik a családi állapotra, és különösen a családi és utónevek adásának 
kérdésére vonatkozó közösségi eszköz. Ugyanakkor a Bíróság ítélkezési gyakorlatára 
figyelemmel nincs kizárva, hogy a petíció olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a mozgási és 
tartózkodási szabadságot érintik. A petíció benyújtójának azt javasolják, hogy a SOLVIT 
hálózattól kérjen segítséget.
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4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2014. február 28.

Auken európai parlamenti képviselő kérésére a Bizottság felkérést kapott egy kiegészítő 
közlemény elkészítésére, amely részletesebben kifejti a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, és 
amely a petícióban ismertetett helyzetben a szabad mozgásra és tartózkodásra vonatkozó jog 
korlátozásával járhat.

A jelenleg hatályos európai uniós jog értelmében a személyek családi és utónevének a családi 
állapotról szóló igazolásokon való feltüntetésére vonatkozó szabályok a tagállamok 
hatáskörébe tartoznak, ám a tagállamoknak e hatáskörük gyakorlása során meg kell felelniük 
az európai uniós jognak, különösen pedig a Szerződés azon rendelkezéseinek, miszerint az 
Unió bármely polgára szabadon mozoghat és tartózkodhat a tagállamok területén (C-391/09. 
sz. ügy, C-148/02 sz., García Avello-ügy, C-353/06 sz., Grunkin és Paul ügy, C-208/09 sz., 
Sayn-Wittgenstein ügy).

A Bizottság értelmezése szerint a petíció benyújtója által leírt esetben kezdetben 
Németországban nyilvántartásba vett élettársának nevét Görögországban változtatták meg 
(feltehetőleg a polgári joghatásokkal is bíró megkeresztelése következtében). Noha a petíció 
benyújtója e pontra vonatkozóan nem szolgál konkrét információkkal, a görög és a német 
nyilvántartás közötti eltérés és az annak helyesbítésében tapasztalható jelenlegi nehézségek a 
születéskor adott név – a saját kezdeményezésre történő módosítást megelőző – görögországi 
bejegyzésének hiányából (vagy nem megfelelő voltából) eredhet. Ezzel összefüggésben a 
gyermek nagyszülei által végrehajtott névváltoztatást esetleg eredeti névadásként jegyezhették 
be, ami által két eltérő személyazonosság jöhetett létre, egy Görögországban, egy másik pedig 
Németországban. Ebben az esetben első lépésként az eredeti (Németországban adott) név –
Görögországban adott és jelenleg is használt névre történő – módosításának görög jog szerinti 
megfelelő dokumentálására és nyilvántartásba vételére lehet szükség. 

Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a jelenlegi eltérés abból ered, hogy a német hatóságok nem 
ismerték el a Görögországban megfelelően végrehajtott névváltoztatást azután, hogy a petíció 
benyújtójának élettársa a szabad mozgáshoz való jogát gyakorolta, és Németországban 
telepedett le.

Ebben az esetben viszont a helyzetet a szabad mozgásról szóló uniós jog fényében lehet 
értékelni. Az, ha Németországban az alkalmazandó görög nemzeti jog szerint megfelelően 
végrehajtott névváltoztatás bejegyzését elutasítják, és ezáltal névkettősség jön létre, illetve a 
személy személyazonosságával kapcsolatban kételyek merülnek fel, a Bíróság által többek
között a fene említett (és főként családi nevekről lévén szó, analógia útján alkalmazott) 
esetekben meghatározott körülmények fennállása esetén adott esetben a szabad mozgás 
akadályának is minősülhet. Ezen akadály csak akkor lehet igazolható, ha az objektív 
megfontolásokon alapul, és arányos a nemzeti rendelkezések legitim céljával.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján sem ilyen akadály meglétét, sem 
annak esetleges indokát nem lehet megállapítani.

Következtetés

A családi nevek és utónevek adása és változtatása nemzeti hatáskörbe tartozik, amely 
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hatáskört a Szerződés szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell 
gyakorolni. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem lehet értékelni 
élettársának az Unió szabad mozgásra vonatkozó szabályai szerinti konkrét helyzetét, 
amennyiben esetére e szabályok alkalmazandók. Mindazonáltal az esetlegesen irányadó 
ítélkezési gyakorlatot fentebb ismertettük.


