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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-353/06 

Stefan Grunkin και Dorothee Regina Paul κατά  Standesamt Niebüll 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΗΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ Η∆Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΙ 

ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Ο Leonard Matthias Grunkin-Paul, τέκνο των συζύγων Dorothee Paul και Stefan Grunkin, οι 
οποίοι αµφότεροι έχουν τη γερµανική ιθαγένεια, γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1998 στη ∆ανία. Το 
τέκνο αυτό έχει επίσης τη γερµανική ιθαγένεια και ζει έκτοτε στη ∆ανία. Το επώνυµό του, το 
οποίο αποτελείται από τα επώνυµα του πατέρα και της µητέρας του, καταχωρίστηκε στη δανική 
ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς του. Στη ∆ανία µπορεί να έχει κανείς διπλό επώνυµο. 

Το 2006, οι γονείς του τέκνου ζήτησαν την καταχώρισή του µε το επώνυµο Grunkin-Paul στην 
οικογενειακή µερίδα που τηρούνταν στο Niebüll, στη Γερµανία. Οι γερµανικές αρχές 
αρνήθηκαν, ωστόσο, να προβούν στην καταχώριση αυτή µε το σκεπτικό ότι το επώνυµο των 
Γερµανών υπηκόων διέπεται από το γερµανικό δίκαιο, το οποίο δεν επιτρέπει στα τέκνα να 
έχουν διπλό επώνυµο. 

Οι γονείς άσκησαν προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής της γερµανικής διοίκησης ενώπιον του 
Amtsgericht Flensburg. Το δικαστήριο αυτό ερωτά το ∆ικαστήριο αν το κοινοτικό δίκαιο 
απαγορεύει εθνική ρύθµιση που αναγκάζει έναν πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει 
διαφορετικό επώνυµο σε διάφορα κράτη µέλη. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει, καταρχάς, ότι οι κανόνες που διέπουν το επώνυµο των προσώπων 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, αλλά οφείλουν, στο πλαίσιο άσκησης αυτής 
της αρµοδιότητας, να συνάδουν προς το κοινοτικό δίκαιο. Επιπλέον, η περίπτωση του Leonard 
Matthias εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου διότι είναι υπήκοος ενός 
κράτους µέλους ενώ διαµένει νόµιµα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους. 

Ακολούθως, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι το γεγονός ότι υπήκοος κράτους µέλους 
υποχρεούται να φέρει στο εν λόγω κράτος µέλος επώνυµο διαφορετικό από εκείνο που του 
δόθηκε και καταχωρίστηκε στο κράτος µέλος γεννήσεως και κατοικίας του µπορεί να εµποδίσει 
την άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής στο έδαφος των 
κρατών µελών. 

Συγκεκριµένα, σε πολλές καθηµερινές περιπτώσεις απαιτείται η απόδειξη της ταυτότητας, την 
οποία συνήθως παρέχει το διαβατήριο. Καθόσον ο Leonhard Matthias έχει µόνον τη γερµανική 



ιθαγένεια, αποκλειστικά αρµόδιες για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου είναι οι γερµανικές 
αρχές. Έτσι, σε περίπτωση αρνήσεως αναγνωρίσεως από τις γερµανικές αρχές του επωνύµου 
του Leonhard Matthias που καθορίστηκε και καταχωρίστηκε στη ∆ανία, το τέκνο αυτό θα λάβει 
από τις εν λόγω αρχές διαβατήριο το οποίο θα φέρει διαφορετικό επώνυµο από εκείνο που του 
δόθηκε στη ∆ανία. 

Πάντως, µια τέτοια διαφορά επωνύµου στα διάφορα γερµανικά και δανικά έγγραφα µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρά µειονεκτήµατα για τον Leonhard Matthias τόσο σε επαγγελµατικό όσο και 
σε προσωπικό επίπεδο, ιδίως καθόσον είναι ικανή να προκαλέσει αµφιβολίες όσον αφορά την 
ταυτότητά του καθώς και τη γνησιότητα των προσκοµιζόµενων εγγράφων ή την ακρίβεια των 
στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτά. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, και δεδοµένου ότι οι περιοριστικές γερµανικές διατάξεις δεν 
αιτιολογήθηκαν δεόντως, το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας και 
διαµονής των Ευρωπαίων πολιτών στο έδαφος των κρατών µελών απαγορεύει την εκ µέρους 
των γερµανικών αρχών άρνηση αναγνώρισης του επωνύµου του Leonhard Matthias όπως αυτό 
καθορίστηκε και καταχωρίστηκε στη ∆ανία. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: FR DE EN ES EL IT NL PL PT 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-353/06  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-353/06

