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1. A petíció összefoglalása

A petíciót benyújtó hölgy német állampolgár, aki első gyermekét várja. Görög származású 
élettársa Németországban született, de nagyszülei nevelték fel Görögországban. Míg születési 
anyakönyvi kivonatán a Nikolaos név szerepel, megkeresztelésekor nagyszülei a Georgios 
nevet adták neki. Németországba való visszatérésekor a Georgios név szerepelt görög 
útlevelében, német születési anyakönyvi kivonatán viszont a Nikolaos van feltüntetve. Jogi
úton sikertelenül próbálkoztak a név kijavításával, és kettős állampolgárság iránti kérelmét 
elutasították. A nevekkel kapcsolatos probléma miatt a petíció benyújtója és élettársa nem 
köthettek házasságot, és a petíció benyújtójának élettársa nem ismerhette el saját 
gyermekének apaságát, így a gyermekért egyedül a petíció benyújtója felelős. Az apának sem 
jogai, sem kötelezettségei nincsenek, és nincs feltüntetve a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatán sem. A házasság nem lehetséges. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy 
gyermekének joga van apához, különösen úgy, hogy az apa jelen is van, és azon gondolkodik, 
hogy mi történne abban az esetben, ha ő, azaz a gyermek anyja súlyosan megbetegedne vagy 
meghalna.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 8. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010.május 11.
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Az Európai Unió egyik alapvető célkitűzése az, hogy a szabadságon, a biztonságon és a jog 
érvényesülésén alapuló határok nélküli térséget biztosítson a polgárok számára. E térségben 
biztosítani kell a polgárok egyéni védelmét, alapvető jogaik tiszteletben tartását, valamint a 
szabad mozgását. Az Európai Unión belüli szakmai, magánéleti, tanulmányi, vagy egyéb 
okokból történő fokozottabb mobilitás rávilágított a kölcsönös elismerés szükségességére a 
családi állapot területén. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a családi állapot képezi az 
emberről alkotott jogi képet, egy ember magánjogi helyzetét. Ez lefedi a születést, a 
házasságkötést és az élettársi kapcsolat létesítését, a névadást, az elhalálozást stb.

Az Unióban a családi állapot területén nagyon változatos tagállami szabályozások léteznek. A 
családi állapot területére és anyakönyvekre a tagállamok nemzeti joga és nemzetközi 
szerződések vonatkoznak.

A Bizottság tisztában van azokkal a közigazgatási, illetve jogi nehézségekkel, amelyekkel a 
polgárok akkor szembesülnek, amikor a szabad mozgáshoz való jogukkal élnek olyan 
események kapcsán, mint a házasságkötés, a születés, a házasság felbontása vagy az 
elhalálozás, továbbá a családi illetve keresztnevek nyilvántartásba vétele és adása alkalmával. 
Az eszmecsere megindítása érdekében 2006-ban a Bizottság egy tanulmány elkészítésére 
adott megbízást a tagállamok családi állapotra vonatkozó jogszabályairól. E közelmúltban 
elkészült tanulmány 2008 decembere óta elérhető a polgári és kereskedelmi ügyekben 
létrehozott Európai Igazságügyi Hálózat honlapján 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. E tanulmány eredményei alapján és a 
polgárok életének megkönnyítése céljából a Bizottság hamarosan közzé fog tenni egy zöld 
könyvet annak érdekében, hogy elinduljon egy, az érdekeltekkel történő nyilvános 
konzultáció azon tekintetbe veendő megoldásokról, amelyek biztosítanák az Európai Unión 
belül a családi állapottal kapcsolatos iratok szabad áramlását. A petíció benyújtója által a 
családi és keresztnevekkel kapcsolatosan felvetett problémákat szintén érinti az említett 
tanulmány.

Bár a közösségi jog jelenlegi állapota szerint egy ember családi és keresztnevére vonatkozó 
szabályok meghozatala a tagállamok hatáskörébe tartozik, ez utóbbiak kötelesek ugyanakkor 
tiszteletben tartani e hatáskör gyakorlása során a Szerződésnek azon rendelkezéseit, amelyek 
valamennyi uniós állampolgárnak a tagállamok területén való mozgási és tartózkodási 
szabadságára vonatkoznak (lásd különösen a Bíróság által a C–148/2. sz. Garcia Avello-
ügyben 2003. október 3-án hozott ítéletet). Az EUMSz. 21. cikkével ellentétes, ha egy 
tagállam hatóságai a nemzeti jog alkalmazásával megtagadják egy gyermek nevének 
elismerését abban a formában, ahogyan azt egy olyan másik tagállamban határozták meg és 
vették nyilvántartásba, amelyben a gyermek született és azóta is tartózkodik, és ahol a 
gyermek a szülei állampolgárságából kifolyólag csak az első tagállam állampolgárságával 
rendelkezik (lásd a Bíróság által a C-353/06. sz. Grunkin-Paul ügyben 2008. október 14-én 
hozott ítéletet).

Következtetés 

Jelenleg nem létezik a családi állapotra, és különösen a családi és keresztnevek adásának 
kérdésére vonatkozó közösségi eszköz. Ugyanakkor a Bíróság ítélkezési gyakorlatára 
figyelemmel nincs kizárva, hogy a petíció olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a mozgási és 
tartózkodási szabadságot érintik. A petíció benyújtójának azt javasolják, hogy a SOLVIT 
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hálózattól kérjen segítséget.


