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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1200/2007 af R.S., tysk statsborger, om faderskabsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren er tysk statsborger og venter sit første barn. Hendes græske partner er født i 
Tyskland, men er vokset op i Grækenland hos sine bedsteforældre. På hans fødselsattest er 
anført navnet Nikolaos, men hans bedsteforældre ændrede navnet til Georgios, da han blev 
døbt. Da han vendte tilbage til Tyskland, stod der Georgios i hans græske pas og Nikolaos på 
hans tyske fødselsattest. Forsøg på at få navnet rettet gennem retslige kanaler har været 
frugtesløse, og en ansøgning om dobbelt statsborgerskab er blevet afslået. På grund af 
navneproblemet har andrageren og hendes partner ikke kunnet gifte sig, og andragerens 
partner har ikke kunnet anerkende faderskabet til sit eget barn, som derfor er andragerens 
eneansvar. Faderen har hverken rettigheder eller pligter og bliver ikke anført på barnets 
fødselsattest. Ægteskab er umuligt. Andrageren anfører, at hendes barn har ret til en far, især 
da han er til stede, og hun er bekymret for, hvad der ville ske, hvis hun blev alvorligt syg eller 
døde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"En af EU's grundlæggende målsætninger er at tilbyde borgerne et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser. Inden for dette område skal borgernes 
individuelle beskyttelse, grundlæggende rettigheder og ret til fri bevægelighed sikres. Den 
stigende mobilitet i EU af arbejdsmæssige, private, studierelaterede eller andre årsager har 
understreget behovet for gensidig anerkendelse på civilstandsområdet. Det skal understreges, 
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at civilstanden udgør en persons juridiske aspekt, personens privatretlige situation. Dette 
omfatter personens fødsel, ægteskab og partnerskab, navn, død osv.

I EU er der stor forskel mellem medlemsstaternes lovgivninger inden for civilstandsområdet. 
Civilstandsspørgsmålet og registrene omhandles i medlemsstaternes nationale lovgivning og i 
internationale konventioner.

Kommissionen er klar over de administrative eller juridiske vanskeligheder, som borgerne 
oplever, når de udøver deres ret til fri bevægelighed i forbindelse med begivenheder såsom 
ægteskaber, fødsler, skilsmisser eller dødsfald samt ved registrering eller tildeling af 
efternavne/fornavne. For at indlede en behandling af ovenstående anmodede Kommissionen i 
2006 om en undersøgelse af medlemsstaternes lovgivning på civilstandsområdet. Denne 
nylige undersøgelse har siden december 2008 været tilgængelig på webstedet for det 
europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. På grundlag af resultaterne fra denne 
undersøgelse og med henblik på at lette borgernes liv offentliggør Kommissionen i den 
nærmeste fremtid en grønbog med henblik på at påbegynde en offentlig høring af de 
interesserede grupper vedrørende de løsninger, der skal træffes for at sikre en fri 
bevægelighed af civilstandsdokumenter i EU. Undersøgelsen behandler ligeledes 
problematikken i forhold til efternavne/fornavne, der er genstand for andragerens spørgsmål.

Selv om reglerne om en persons efternavn/fornavne på fællesskabsrettens nuværende stadie 
henhører under medlemsstaternes kompetence, skal sidstnævnte ikke desto mindre overholde 
navnlig traktatens bestemmelser om enhver unionsborgers ret til at færdes og opholde sig frit 
på medlemsstaternes område under udøvelsen af denne kompetence (se navnlig Domstolens 
dom af 3. oktober 2003 i sag Garcia Avello, C-148/02). Artikel 21 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde modsætter sig, at myndighederne i en medlemsstat i 
henhold til anvendelsen af den nationale lovgivning afviser at anerkende et barns navn, sådan 
som det er blevet bestemt og registreret i en anden medlemsstat, hvor dette barn er født og 
siden har boet, og som ligesom forældrene kun er statsborger i den første medlemsstat (se 
Domstolens dom af 14. oktober 2008 i sag Grunkin mod Paul, C-353/06).

Konklusion

For øjeblikket findes der ingen fællesskabsinstrumenter, der omhandler civilstandsområdet og 
navnlig tildelingen af efternavne og fornavne. I henhold til Domstolens retspraksis er det dog 
ikke udelukket, at andragendet muligvis indeholder elementer, der berører retten til at færdes 
og opholde sig. Andrageren rådes til at søge hjælp hos Solvitnettet."


