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κανόνες για τη χρήση ονομάτων και επωνύμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι Γερμανίδα που κατοικεί στην Ιταλία. Δηλώνει ότι παρατηρεί μεγάλες
αποκλίσεις στον τρόπο χρήσης των ονομάτων και των επωνύμων στην Ευρώπη. Έτσι, μια
γυναίκα στην Ιταλία διατηρεί το πατρικό της επώνυμο όλη της τη ζωή και με αυτό υπογράφει 
και επίσημα έγγραφα. Η αναφέρουσα τάσσεται υπέρ των ενιαίων κανόνων εν προκειμένω 
στην ΕΕ (π.χ. ενιαίο σχεδιασμό των σημείων προς συμπλήρωση ονομάτων στα έντυπα) και 
διερωτάται εάν σε επίπεδο ΕΕ εξετάζεται το ενδεχόμενο θέσπισης ενιαίων κανόνων ή εάν το 
εν λόγω πρόβλημα δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να παρέχει στους πολίτες
έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς σύνορα. Μέσα σε αυτόν τον χώρο
πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την ατομική προστασία των πολιτών, τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους και την ελεύθερη κυκλοφορία. Η αυξημένη κινητικότητα
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, για λόγους 
σπουδών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο καταδεικνύει την ανάγκη αμοιβαίας αναγνώρισης σε 
θέματα οικογενειακής κατάστασης. Υπενθυμίζουμε ότι η οικογενειακή κατάσταση αποτελεί
τη νομική εικόνα ενός ατόμου, την κατάστασή του από πλευράς ιδιωτικού δικαίου. Η
οικογενειακή κατάσταση καλύπτει τη γέννηση, τον γάμο και τη συμβίωση, το επώνυμο, τον
θάνατο κ.λπ.
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Στην Ένωση υπάρχει πολύ πλούσια ποικιλομορφία νομοθεσιών των κρατών μελών στον 
τομέα της οικογενειακής κατάστασης. Τα θέματα οικογενειακής κατάστασης και τα μητρώα
καλύπτονται από το δίκαιο των κρατών μελών και διεθνείς συμβάσεις.

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίγνωση των διοικητικών ή νομικών δυσκολιών τις οποίες
αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αφορμή γεγονότα όπως γάμοι, γεννήσεις, διαζύγια ή θάνατοι
καθώς και κατά την καταγραφή ονομάτων και επωνύμων όταν ασκούν το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας το οποίο έχουν. Για να κινήσει προβληματισμό, ζήτησε το 2006 την
εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη νομοθεσία των κρατών μελών σε θέματα οικογενειακής
κατάστασης. Αυτή η πρόσφατη μελέτη είναι διαθέσιμη από τον Δεκέμβριο 2008 στον
διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Η προβληματική της αναγνώρισης
των επωνύμων, θέμα το οποίο έθεσε η αναφέρουσα, καλύπτεται επίσης από αυτή τη μελέτη.

Ενώ σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο οι νόμοι οι οποίοι διέπουν το επώνυμο ενός
ατόμου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα τελευταία πρέπει ωστόσο κατά 
την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας να τηρούν τις διατάξεις της Συνθήκης που σχετίζονται 
με την ελευθερία η οποία αναγνωρίζεται σε κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
κυκλοφορεί και να διαμένει στην επικράτεια των κρατών μελών (βλ. ιδίως Απόφαση του
Δικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2003, Garcia Avello, C-148/02).

Αυτές οι διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται ως αντιτιθέμενες στο να αρνείται η διοικητική
αρχή ενός κράτους μέλους να κάνει δεκτό αίτημα για την αλλαγή επωνύμου ανήλικων
παιδιών που κατοικούν σε αυτό το κράτος και έχουν διπλή ιθαγένεια, ήτοι τόσο την ιθαγένεια 
του εν λόγω κράτους όσο και εκείνη ενός άλλου κράτους μέλους, ενώ το αίτημα στόχο έχει
να εξασφαλίσει σε αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να φέρουν το επώνυμο του οποίου θα ήταν 
κάτοχοι δυνάμει του δικαίου και της παράδοσης του δεύτερου κράτους μέλους.

Συμπέρασμα

Επί του παρόντος δεν υπάρχει κοινοτικό μέσο που να αφορά την οικογενειακή κατάσταση και
συγκεκριμένα το θέμα της αναγνώρισης των ονομάτων και επωνύμων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του «Προγράμματος της Στοκχόλμης –Στρατηγική ατζέντα
για την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη» η Επιτροπή επιδίδεται σε προβληματισμό με 
σκοπό να εξετάσει τα μέσα τα οποία θα ευνοούν την αναγνώριση των πιστοποιητικών 
οικογενειακής κατάστασης, προβληματισμό βασιζόμενο στην πρόσφατη μελέτη μνεία της 
οποίας γίνεται ανωτέρω.


