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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1359/2008 af S. B., tysk statsborger, om ensartede bestemmelser om 
anvendelse af for- og efternavne

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger og bor i Italien. Hun konstaterer, at man i Europa anvender 
for- og efternavne på meget forskellig vis. I Italien beholder en kvinde således sit pigenavn 
hele livet igennem og kan underskrive sig med dette navn, også når der er tale om officielle 
dokumenter. Andrageren argumenterer for ensartethed på dette område inden for EU 
(eksempelvis ensartet layout, hvad angår navneangivelser på formularer). Andrageren spørger 
endvidere, om man på europæisk plan overvejer en sådan ensartethed, eller om man endnu 
ikke har erkendt problemet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

En af EU's grundlæggende målsætning er at give borgerne et område med frihed, sikkerhed 
og retfærdighed uden grænser.  Inden for dette område sikres den enkelte borgers beskyttelse 
og respekten for deres grundlæggende rettigheder og frie bevægelighed. Den forøgede 
mobilitet i EU, forårsaget af professionelle, private, studiemæssige eller andre forhold, har sat 
fokus på behovet for gensidig anerkendelse i forbindelse med civilstandsspørgsmål. 
Civilstanden afspejler en persons retlige status, hans/hendes privatretlige ligestilling..  Den 
omfatter fødsel, ægteskab, partnerskab, navn, død etc. 

I EU er der en stor forskel mellem medlemsstaternes lovgivning på civilstandsområdet.  
Civilstandsområdet og registrene er omfattet medlemsstaternes nationale ret og internationale 
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konventioner.

Kommissionen er dog bevidst om de administrative eller retlige vanskeligheder som borgerne. 
Kommissionen er dog klar over de administrative eller retlige vanskeligheder, som borgerne 
møder i forbindelse med begivenheder såsom ægteskab, fødsel, skilsmisse eller dødsfald samt 
ved registrering af for- og efternavn, når de bruger deres ret til fri bevægelighed.

For at få gang i overvejelserne omkring dette spørgsmål, bestilte Kommissionen i 2006 en 
undersøgelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende civilstandsområdet. Denne nylige 
undersøgelse har siden 2008 været til rådighed på websiden for Det Europæiske Retlige 
Netværk for civil- og handelssager http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm.0
Problematikken vedrørende godkendelse af navne, som er det spørgsmål, der rejses af 
andrageren, er ligeledes omfattet af denne undersøgelse.

Selvom reglerne for personers navne i henhold til gældende fællesskabsret hører under 
medlemsstaternes kompetence, skal disse ikke desto mindre respektere traktatens 
bestemmelser om enhver unionsborgers frihed til at færdes og opholde sig på 
medlemsstaternes område (se f.eks. Domstolens dom af 3. oktober 2003, García Avello, C-
148/02).

Disse bestemmelser skal fortolkes således, at de er til hinder for, at forvaltningsmyndigheden i 
en medlemsstat afviser at imødekomme en ansøgning om navneændring for mindreårige børn, 
der er bosat i denne medlemsstat, og som er statsborgere både i denne stat og i en anden 
medlemsstat, når ansøgningen har til formål at gøre det muligt for børnene at bære det 
efternavn, som de ville have i henhold til den anden medlemsstats retsorden og traditioner. 

Konklusion 

For øjeblikke findes der ikke et fællesskabsinstrument vedrørende civilstandsspørgsmål og 
især vedrørende anerkendelse af for- og efternavn. 

Som led i forberedelserne af "Stockholm-programmet - Strategisk dagsorden for frihed, 
sikkerhed og retfærdighed" har Kommissionen gjort sig overvejelser med henblik på at 
undersøge mulighederne for at fremme anerkendelse af civilstandsdokumenter. Over nævnte
undersøgelse er udgangspunkt for disse overvejelser. 


