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Temats: Lūgumraksts Nr. 1200/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā R. S., par 
paternitātes tiesībām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Vācijas pilsone, gaida savu pirmo bērnu. Viņas grieķu 
partneris ir dzimis Vācijā, bet vecvecāki viņu uzaudzināja Grieķijā. Lai gan viņa dzimšanas 
apliecībā ir ierakstīts vārds Nikolaos, vecvecāki nosauca viņu par Georgios, kad viņš tika 
kristīts. Atgriežoties Vācijā, vārds Georgios bija minēts viņa Grieķijas pasē, bet Nikolaos —
Vācijas dzimšanas apliecībā. Mēģinājumi panākt vārda labojumu ar juridiskiem līdzekļiem 
bija neveiksmīgi, un pieteikums uz dubulto pilsonību tika noraidīts. Ar vārdu saistītās 
problēmas dēļ lūgumraksta iesniedzēja un viņas partneris nevarēja apprecēties, un 
lūgumraksta iesniedzējs nevarēja atzīt pats sava bērna paternitāti, kas tagad ir pilnībā 
lūgumraksta iesniedzējas atbildība. Tēvam nav nedz tiesību, nedz pienākumu, un viņš nav 
minēts bērna dzimšanas apliecībā. Laulība nav iespējama. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, 
ka viņas bērnam ir tiesības uz tēvu, jo īpaši tāpēc, ka viņš ir klātesošs, un viņa vēlas uzzināt, 
kas notiktu, ja viņa nopietni saslimtu vai nomirtu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem ir sniegt pilsoņiem brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām. Šajā telpā ir jārūpējas par pilsoņu individuālu 
aizsardzību, par viņu pamattiesību ievērošanu un brīvu pārvietošanos. Aizvien lielāka 
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mobilitāte Eiropas Savienības ietvaros profesionālu, privātu, studiju vai jebkādu citu iemeslu 
dēļ ir parādījusi savstarpējas atzīšanas nepieciešamību civilstāvokļa jomā. Jāatgādina, ka 
civilstāvoklis ir personas tiesiskais tēls, tās stāvoklis privāttiesību jomā. Tas attiecas uz 
dzimšanu, laulību un partnerību, uzvārdu, nāvi utt.

Eiropas Savienībā pastāv ļoti liela dalībvalstu tiesību aktu daudzveidība attiecībā uz 
civilstāvokli. Uz civilstāvokļa jomu un reģistriem attiecas dalībvalstu tiesību akti un 
starptautiskas konvencijas.

Komisija apzinās administratīvas un tiesiskas grūtības, ar ko sastopas pilsoņi, īstenojot savas 
tiesības uz brīvu pārvietošanos tādos gadījumos kā laulības, dzimšanas, šķiršanās vai nāves 
gadījumi, kā arī uzvārdu/vārdu reģistrēšana un piešķiršana. Lai aizsāktu šā jautājuma 
apsvēršanu, Komisija 2006. gadā pasūtīja pētījumu par dalībvalstu tiesību aktiem 
civilstāvokļa jomā. Šis nesenais pētījums kopš 2008. gada decembra ir pieejams Eiropas 
Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Pamatojoties uz šā pētījuma 
rezultātiem un vēloties atvieglot pilsoņu dzīvi, Komisija drīzumā publicēs Zaļo grāmatu, lai 
uzsāktu sabiedrisku apspriešanu ar ieinteresētajām pusēm par iespējamiem risinājumiem 
civilstāvokļa dokumentu brīvas kustības nodrošināšanai Eiropas Savienībā. Šis pētījums 
attiecas arī uz lūgumrakstā apskatīto uzvārdu/vārdu problemātiku.

Lai arī Kopienas tiesību pašreizējā redakcijā tie noteikumi, kas attiecas uz kādas personas 
uzvārdiem/vārdiem, ir dalībvalstu kompetencē, tām, īstenojot šo kompetenci, tomēr ir jāievēro 
Līguma noteikumi par katra pilsoņa brīvību pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijās 
(jo īpaši skatīt EKT 2003. gada 3. oktobra spriedumu lietā C-148/02 Garcia Avello v Belgian 
State, Krājums, I-11613. lpp.). Līguma par Eiropas Savienības darbību 21. pantā netiek 
pieļauts, ka dalībvalsts varas iestādes, piemērojot valsts tiesību aktus, atsakās atzīt bērna 
uzvārdu, kas ir noteikts un reģistrēts citā dalībvalstī, kurā šis bērns ir dzimis un kopš tā laikā 
dzīvo, kam tāpat kā viņa vecākiem ir tikai pirmās dalībvalsts valstspiederība (skatīt EKT 
2008. gada 14. oktobra spriedumu lietā C-353/06 Grunkin-Paul, Krājums, I-07639. lpp.).

Secinājums 

Šobrīd nav Kopienas instrumentu attiecībā uz civilstāvokli, jo īpaši attiecībā uz vārdu un 
uzvārdu piešķiršanu. Tomēr, ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas praksi, nav izslēgts, ka 
lūgumrakstā varētu būt elementi, kas attiecas uz tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties citā 
dalībvalstī. Lūgumraksta iesniedzējai ir ieteicams lūgt SOLVIT palīdzību.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Pēc cienījamās EP deputātes Margrete Auken lūguma Komisijai tika pieprasīts sagatavot 
papildu paziņojumu, plašāk attīstot EST praksi, kas varētu rosināt saskatīt brīvas 
pārvietošanās un uzturēšanās tiesību ierobežojumus lūgumrakstā izklāstītajā situācijā.

Eiropas Savienības tiesību akti pašlaik paredz, ka noteikumi, ar ko regulē personas uzvārda un 
vārda ierakstīšanu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošos dokumentos, ietilpst dalībvalstu 
kompetencē, tomēr dalībvalstīm, īstenojot šo kompetenci, jāievēro atbilstība Eiropas 
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Savienības tiesību aktiem, īpaši Līguma noteikumiem par katra Savienības pilsoņa brīvu 
pārvietošanos un uzturēšanos dalībvalstu teritorijā (lieta C-391/09; lietas C-148/02 García 
Avello; C-353/06 Grunkin and Paul; C-208/09 Sayn-Wittgenstein).

Komisija saprot, ka lūgumraksta iesniedzējas izklāstītajā gadījumā viņas partnera vārds, kas 
sākotnēji reģistrēts Vācijā, ir mainīts Grieķijā (iespējams, kristību rezultātā, atstājot 
civiltiesiskas sekas). Lai arī lūgumraksta iesniedzēja nesniedz sīkāku informāciju par šo 
jautājumu, atšķirības starp Grieķijas un Vācijas reģistriem un pašreizējās grūtības tās izlabot 
varētu būt saistītas ar to, ka Grieķijā nav (vai ir kļūdaini) piereģistrēts Vācijas dzimšanas 
apliecībā reģistrētais vārds, pirms tas tika apzināti mainīts. Šajā kontekstā bērna vecvecāku 
veiktā vārda maiņa, iespējams, varētu būt reģistrēta kā pirmreizēja vārda došana, tādējādi 
radot divas atšķirīgas, nesaistītas identitātes — vienu Grieķijā, otru Vācijā. Tādā gadījumā 
vispirms būtu nepieciešams saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem pareizi dokumentēt un 
reģistrēt sākotnējā vārda, kas piešķirts Vācijā, maiņu uz vārdu, kas piešķirts Grieķijā un tiek 
lietots pašlaik. 

Tomēr pastāv arī iespēja, ka pašreizējās atšķirības radījusi Grieķijā pareizi veiktās vārda 
maiņas neatzīšana no Vācijas varas iestāžu puses pēc tam, kad lūgumraksta iesniedzējas 
partneris īstenoja savas tiesības brīvi pārvietoties un atkal pārcēlās uz dzīvi Vācijā.

Šādā gadījumā situāciju var vērtēt saskaņā ar ES tiesību aktiem par brīvu pārvietošanos. 
Vācijas atteikums reģistrēt vārda maiņu, kas saskaņā ar Grieķijā piemērojamiem tiesību 
aktiem ir veikta pareizi, radījis dubultus vārdus un šaubas par personas identitāti un var 
potenciāli veidot šķēršļus attiecībā uz brīvu pārvietošanos saskaņā ar Tiesas noteiktajiem 
apstākļiem, inter alia, iepriekš minētajās lietās (piemērojot pēc analoģijas, jo tās galvenokārt 
attiecas uz uzvārdiem). Šādus šķēršļus varētu attaisnot tikai gadījumā, ja tie pamatotos uz 
objektīviem apsvērumiem un būtu proporcionāli valsts tiesību aktu likumīgajam mērķim.

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzējas izklāstīto informāciju, nav iespējams ne konstatēt šādus 
šķēršļus, ne tos potenciāli attaisnot.

Secinājums

Vārdu un uzvārdu piešķiršana un maiņa ietilpst valsts kompetencē, un tā veicama saskaņā ar 
Līguma noteikumiem par brīvu pārvietošanos. Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas 
sniegto informāciju, nav iespējams izvērtēt viņas partnera konkrēto situāciju saskaņā ar ES 
noteikumiem par brīvu pārvietošanos, ja tie ir piemērojami. Tomēr tekstā iepriekš ir minēta 
iespējami atbilstošā tiesu prakse.


