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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1200/2007, ktorú predkladá R. S., nemecká štátna občianka, 
o otcovských právach

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, nemecká štátna občianka, čaká svoje prvé dieťa. Jej grécky partner sa 
narodil v Nemecku, ale vychovávali ho jeho starí rodičia v Grécku. Hoci v rodnom liste má 
zapísané meno Nikolaos, starí rodičia ho pri krste premenovali na Georgiosa. Po návrate do 
Nemecka mal teda vo svojom gréckom pase uvedené meno Georgios a v nemeckom rodnom 
liste zase Nikolaos. Snaha o opravu mena právnou cestou zlyhala a žiadosť o dvojité 
občianstvo mu zamietli. Pre tento problém s menom sa predkladateľka petície a jej partner 
nemohli zosobášiť a partner predkladateľky petície nemohol uznať otcovstvo vlastného 
dieťaťa, za ktoré je teda v plnom rozsahu zodpovedná len predkladateľka petície. Otec nemá 
práva ani povinnosti a nie je uvedený ani v rodnom liste dieťaťa. Uzavretie manželstva je 
nemožné. Predkladateľka petície tvrdí, že jej dieťa má právo na otca, najmä keď je pri ňom, 
a zaujíma ju, čo by sa stalo, keby vážne ochorela alebo zomrela.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 8. apríla 2008. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 11. mája 2010.

Jedným zo základných cieľov Európskej únie je poskytnúť svojim občanom priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc. V tomto priestore majú byť občania 
chránení ako jednotlivci a majú sa v ňom rešpektovať ich základné práva a sloboda pohybu. 
Vďaka väčšej mobilite v rámci Európskej únie z pracovných, súkromných, študijných alebo 
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iných dôvodov sa zdôraznila potreba vzájomného uznávania občianskeho stavu. Občiansky 
stav predstavuje právny obraz danej osoby, jej situáciu z hľadiska súkromného práva. Zahŕňa 
narodenie, manželstvo a partnerstvo, meno, úmrtie atď.

Právne predpisy členských štátov EÚ týkajúce sa občianskeho stavu sú veľmi rozmanité. Na 
občiansky stav a matriky sa vzťahuje vnútroštátne právo členských štátov a medzinárodné 
dohovory.

Komisia je informovaná o administratívnych a právnych ťažkostiach, s ktorými sa občania 
stretávajú pri uplatňovaní svojho práva na slobodu pohybu pri takých udalostiach, ako sú 
uzavretie manželstva, narodenie, rozvod alebo úmrtie, ako aj pri dávaní a registrovaní 
priezvisk/mien. V snahe podnietiť úvahu na túto tému si dala Komisia v roku 2006 
vypracovať štúdiu o právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa občianskeho stavu. 
Táto nedávna štúdia je od decembra 2008 dostupná na webovej stránke Európskej justičnej 
siete pre občianske a obchodné veci http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. 
Komisia na základe výsledkov tejto štúdie a v snahe uľahčiť občanom život čoskoro uverejní 
zelenú knihu s cieľom začať verejné konzultácie so zainteresovanými stranami o možných 
riešeniach toho, ako zaručiť voľný pohyb dokumentov o občianskom stave v rámci Európskej 
únie. Táto štúdia sa týka aj problému s priezviskami/menami, ktorý uvádza predkladateľka 
petície.

Hoci podľa súčasného práva Spoločenstva pravidlá upravujúce priezvisko/meno osoby patria 
do právomoci členských štátov, tieto štáty musia pri výkone danej právomoci dodržiavať 
ustanovenia zmluvy týkajúce sa slobody priznanej každému občanovi Únie pohybovať sa 
a zdržiavať sa na území členských štátov (pozri najmä rozsudok z 3. októbra 2003 vo veci C-
148/02, Garcia Avello/belgický štát Zb. s. I-11613). Článok 12 ZFEÚ bráni tomu, aby orgány 
členského štátu pri uplatňovaní vnútroštátneho práva odmietli uznať priezvisko dieťaťa, tak 
ako bolo určené a zaregistrované v inom členskom štáte, v ktorom sa dieťa narodilo 
a v ktorom má odvtedy bydlisko, teda dieťaťa, ktoré je tak ako jeho rodičia štátnym 
príslušníkom len prvého z uvedených členských štátov (pozri rozsudok zo 14. októbra 2008 
vo veci C-353/06, Grunkin-Paul Zb. s. I-07639).

Záver 

V súčasnosti neexistuje nijaký nástroj Spoločenstva týkajúci sa občianskeho stavu a najmä 
dávania priezvisk a mien. Vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora však nemožno vylúčiť, že 
petícia môže obsahovať aspekty, ktoré majú vplyv na právo v oblasti voľného pohybu 
a pobytu. Predkladateľke petície sa odporúča, aby sa so žiadosťou o pomoc obrátila na sieť 
SOLVIT.

4. Odpoveď Komisie (REV), doručená 28. februára 2014.

Na žiadosť pani poslankyne Aukenovej bola Komisia požiadaná, aby pripravila ďalšie 
oznámenie, v ktorom by bola viac rozvinutá judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, ktorá 
by mohla byť podnetom na obmedzenie práv v oblasti voľného pohybu a pobytu v situácii 
opísanej v petícii.
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Hoci podľa súčasného práva Európskej únie pravidlá upravujúce zápis priezviska a mena 
osoby v dokumentoch o osobnom stave patria do právomoci členských štátov, tieto štáty 
musia pri vykonávaní danej právomoci dodržiavať právo Európskej únie a najmä ustanovenia 
zmluvy týkajúce sa slobody priznanej každému občanovi Únie pohybovať sa a zdržiavať sa 
na území členských štátov (vec C-391/09; vec C-148/02 García Avello; vec C-353/06,
Grunkin a Paul; vec C-208/09, Sayn-Wittgenstein)..

Komisia chápe, že v prípade opísanom predkladateľkou petície bolo meno jej partnera, ktoré 
bolo pôvodne zaregistrované v Nemecku, zmenené v Grécku (pravdepodobne v dôsledku 
krstu, ktorý má občianskoprávne účinky). Hoci predkladateľka petície v tomto bode neuvádza 
konkrétne informácie, rozdiel medzi gréckou a nemeckou matrikou a aktuálny problém 
s nápravou situácie by mohli byť dôsledkom toho, že v Grécku nebolo zaregistrované (alebo 
bolo nesprávne zaregistrované) meno, ktoré bolo dané pri narodení (v Nemecku) pred jeho 
zámernou zmenou. V tejto súvislosti zmena mena, ktorú vykonali starí rodičia dieťaťa, mohla 
byť potenciálne zaregistrovaná ako pôvodné udelenie mena, čím by sa vytvorili dve rôzne 
nesúvisiace totožnosti, jedna v Grécku a druhá v Nemecku. Ak je to tak, prvým krokom by 
malo byť, aby sa v súlade s gréckym právom správne zdokumentovala a zaregistrovala zmenu 
pôvodného mena (daného v Nemecku) na meno dané v Grécku, ktoré sa používa v súčasnosti. 

Rovnako je však možné, že existujúci rozdiel je výsledkom toho, že nemecké orgány po tom, 
ako si partner predkladateľky petície uplatnil právo na voľný pohyb a usadil sa opäť 
v Nemecku, neuznali zmenu mena, ktorá bola správne vykonaná v Grécku.

Ak je to naozaj tak, situáciu možno posúdiť z hľadiska práva EÚ o voľnom pohybe. 
Odmietnutie zaregistrovať v Nemecku zmenu mena správne vykonanú podľa platného 
vnútroštátneho práva Grécka, ktoré vedie k duplicite mien a pochybnostiam o totožnosti danej 
osoby, by potenciálne mohlo predstavovať prekážku voľného pohybu za podmienok 
vymedzených Súdnym dvorom okrem iného v už uvedených veciach (ktoré sa uplatňujú 
analogicky, keďže sa týkajú najmä priezvisk). Takáto prekážka by mohla byť odôvodnená len 
v prípade, keby sa zakladala na objektívnych úvahách a bola by primeraná oprávnenému cieľu 
vnútroštátnych ustanovení.

Na základe informácií, ktoré poskytla predkladateľka petície, nie je možné určiť existenciu 
takejto prekážky, ani potenciálne odôvodnenie.

Záver

Udelenie a zmena mien a priezvisk patria do vnútroštátnych právomocí, ktoré by sa mali 
vykonávať v súlade s ustanoveniami zmluvy týkajúcimi sa voľného pohybu. Na základe 
informácií, ktoré poskytla predkladateľka petície, nie je možné posúdiť konkrétnu situáciu jej 
partnera podľa pravidiel EÚ o voľnom pohybe, ak sa uplatňujú. Potenciálne relevantná 
judikatúra sa však uvádza v predchádzajúcom texte.


