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Tárgy: az S. B., német állampolgár által benyújtott, 1359/2008. számú petíció a családi és 
utónevek használatának egységes szabályozásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Olaszországban élő német állampolgár. Felhívja a figyelmet arra, hogy 
Európában igen eltérő módon használják a családi és utóneveket. Olaszországban például egy 
nő élete végéig megtartja leánykori nevét, és így írja alá a hivatalos dokumentumokat is. A 
petíció benyújtója egységes uniós szabályok (például az űrlapokon feltüntetett nevek egységes 
formája) mellett érvel, és tájékoztatást kér arról, hogy európai szinten mérlegelték-e már ezt 
az egységesítést vagy még nem ismerték fel a problémát. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottság válasza, beérkezett 2009. június 19-én.

Az Európai Unió egyik alapvető célja, hogy a polgárok számára határok nélkül biztosítsa a 
szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségét. E térségen belül gondoskodni kell 
a polgárok egyéni védelméről és alapvető jogaik, valamint szabad mozgásuk tiszteletben 
tartásáról. Az Európai Unión belül szakmai, magán jellegű, tanulmányi vagy egyéb okokból  
megnövekedett mobilitás rávilágított a személyi állapot kölcsönös elismerésének 
szükségességére. Emlékeztetünk arra, hogy a személyi állapot egy személy jogi arculatát, 
magánjogi helyzetét jelenti. Kiterjed a születésre, a házasságra és az élettársi kapcsolatra, a 
névre, az elhalálozásra stb. 
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Az Unión belül jelentősen eltérnek egymástól az egyes tagállamok jogszabályai a személyi 
állapotot illetően. A személyi állapotra és a nyilvántartásokra a tagállamok nemzeti joga és a 
nemzetközi egyezmények alkalmazandók.

A Bizottság mindazonáltal tudatában van azon adminisztrációs vagy jogi nehézségeknek, 
amelyekkel a polgárok különböző események – például házasságkötés, születés, válás vagy 
elhalálozás – során, valamint a szabad mozgás jogának gyakorlásakor családi és utónevük 
nyilvántartásba vétele alkalmával szembesülnek.  A gondolkodás elindítása végett 2006-ban 
tanulmányt rendelt meg a tagállamok személyi állapotra vonatkozó jogszabályairól. E 
közelmúltban készült tanulmány 2008 decembere óta a Polgári és Kereskedelmi Ügyekben 
Illetékes Európai Igazságügyi Hálózat honlapján elérhető: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. E tanulmány a petíció benyújtója által 
felvetett, a nevek elismerésével kapcsolatos problémával is foglalkozik.

Amennyiben – a közösségi jog jelenlegi állása szerint – a személyek nevére vonatkozó 
szabályok valamely tagállam hatáskörébe tartoznak, azoknak e hatáskörük gyakorlása során 
tiszteletben kell tartaniuk a Szerződés azon rendelkezéseit, amelyek az uniós polgárok 
tagállamok területén való mozgásának és tartózkodásának szabadságára vonatkoznak (lásd 
különösen az Európai Bíróság 2003. október 3-i, C-148/02 számú, a Garcia Avello-ügyben 
hozott ítéletét).

E rendelkezéseket úgy kell értelmezni, hogy ellentétesek azzal, ha valamely tagállam 
igazgatási hatósága elutasítja az adott tagállamban élő és az adott tagállam, valamint valamely 
másik tagállam szerinti kettős állampolgársággal rendelkező kiskorú gyermekek 
névváltoztatására irányuló kérelmet, amennyiben e kérelem célja annak biztosítása, hogy a 
gyermekek a másik tagállam joga és hagyománya szerint őket megillető nevet viselhessék. 

Következtetés 

Jelenleg a személyi állapotra, ezen belül pedig a családi és utónevek elismerésének kérdésére 
vonatkozóan nem létezik közösségi eszköz. 

A Bizottság a „Stockholmi program - a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének 
térségére vonatkozó stratégiai menetrend” előkészítésének keretében, a fent nevezett 
tanulmányt alapul véve már megkezdte a gondolkodást  a személyi állapottal kapcsolatos 
okiratok elismerését elősegítő eszközök megvizsgálása érdekében


