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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1359/2008, ingiven av S.B. (tysk medborgare), om enhetliga regler 
för användning av för- och efternamn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är en tysk medborgare som bor i Italien. Hon hävdar att sättet att använda för-
och efternamn skiljer sig kraftigt åt i Europa. I Italien behåller exempelvis en kvinna sitt 
flicknamn hela livet och undertecknar även officiella dokument med detta namn.
Framställaren förespråkar enhetliga regler i EU på detta område (exempelvis en enhetlig 
utformning av platsen för att fylla i sitt namn i formulär) och undrar om man har övervägt en 
sådan enhetlighet på EU-nivå, eller om man ännu inte har uppmärksammat detta problem.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Ett av Europeiska unionens grundläggande mål är att erbjuda unionsmedborgarna ett område 
med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser. Inom detta område är det viktigt att skydda 
den enskildes privatliv och att värna om medborgarnas grundläggande rättigheter och om 
deras rätt till fri rörlighet. Den ökande rörligheten inom Europeiska unionen av 
yrkesrelaterade, privata, studierelaterade eller andra skäl har belyst behovet av ett ömsesidigt 
erkännande när det gäller civilståndsfrågor. Det bör påpekas att civilståndet i många länder 
återspeglar en persons privaträttsliga ställning då det omfattar uppgifter om födsel, giftermål 
och partnerskap, namn, dödsfall m.m. 
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Inom EU finns det stora skillnader mellan de olika medlemsstaternas lagstiftning när det 
gäller civilståndsfrågor. Uppgifter om civilstånd och folkbokföringsregister omfattas av 
medlemsstaternas nationella lagstiftning och internationella konventioner.

Kommissionen är dock medveten om de administrativa och rättsliga svårigheter som 
medborgare stöter på i samband med giftermål, födslar, skilsmässor eller dödsfall och då de 
ska registrera för- och efternamn i samband med att de utövar sin rätt till fri rörlighet. För att 
inleda en diskussion lät kommissionen 2006 genomföra en studie av medlemsstaternas 
lagstiftningar när det gäller civilståndsfrågor. Denna aktuella studie finns sedan 
december 2008 tillgänglig via hemsidan för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens 
område: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Svårigheterna med att få 
namn erkända som framställaren tar upp i denna framställning, behandlas även i denna studie.

Även om bestämmelserna om en persons namn enligt gällande gemenskapslagstiftning faller 
inom medlemsstaternas behörighet måste medlemsstaterna när de utövar denna behörighet 
respektera bestämmelserna i fördraget om varje unionsmedborgares rätt att röra sig fritt och 
att uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium (se bland annat domstolens dom av 
den 3 oktober 2003, Garcia Avello, mål C-148/02).

Bestämmelserna ska tolkas på så sätt att det inte är möjligt för en administrativ myndighet i en 
medlemsstat att avslå en ansökan om namnbyte för en minderårig som är bosatt i denna 
medlemsstat och som har dubbla medborgarskap − ett i nämnda medlemsstat och ett i en 
annan – om syftet med ansökan är att se till att barnet kan använda sig av det efternamn som 
det givits enligt den andra medlemsstatens lagar och traditioner. 

Slutsats 

För närvarande finns det inget gemenskapsinstrument som behandlar civilståndsfrågor och 
mer specifikt, erkännandet av för- och efternamn. 

Kommissionen höll under förberedelserna av ”Stockholmsprogrammet – ett ambitiöst 
program för frihet, säkerhet och rättvisa”, en diskussion för att undersöka hur man kan främja 
erkännandet av civilståndshandlingar utifrån ovannämnda studie.


