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id-drittijiet tal-missier

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, ta’ ċittadinanza Ġermaniża, tinsab tqila bl-ewwel wild tagħha. Is-sieħeb 
Grieg tagħha twieled fil-Ġermanja iżda trabba fil-Greċja man-nanniet tiegħu. Filwaqt li l-isem 
Nikolaos tniżżel fuq iċ-ċertifikat tat-twelid tiegħu, in-nanniet tiegħu semmewh Georgios meta 
saritlu l-magħmudija. Meta rritorna lura lejn il-Ġermanja, l-isem Georgios kien imniżżel fil-
passaport Grieg tiegħu u l-isem Nikolaos kien imniżżel fuq iċ-ċertifikat tat-twelid Ġermaniż 
tiegħu. L-isforzi li saru sabiex jitranġa l-isem permezz ta’ mezzi legali sfaw fix-xejn u 
applikazzjoni għal ċittadinanza doppja ġiet rifjutata. Minħabba l-problema tal-isem, il-
petizzjonanta u s-sieħeb tagħha ma setgħux jiżżewġu u s-sieħeb tal-petizzjonanta ma setax jiġi 
rikonoxxut bħala missier il-wild tiegħu stess, li għaldaqstant jaqa’ taħt ir-responsabbiltà sħiħa 
tal-petizzjonanta. Il-missier la għandu drittijiet u lanqas dmirijiet u ma jissemmiex fuq iċ-
ċertifikat tat-twelid tal-wild. Huwa impossibbli li jiżżewġu. Il-petizzjonanta targumenta li l-
wild tagħha huwa intitolat li jkollu missier, b’mod partikolari minħabba li huwa preżenti, u 
hija taħseb dwar x’jiġri fl-eventwalità li timrad b’mod serju jew f’każ li tmut.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Wieħed mill-objettivi fundamentali tal-Unjoni Ewropea huwa li toffri spazju ta’ libertà, 
sigurtà u ġustizzja mingħajr fruntieri interni. F’dan l-ispazju, għandhom jiġu żgurati l-
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protezzjoni individwali taċ-ċittadini, u r-rispett tad-drittijiet fundamentali tagħhom, u l-
moviment liberu. Il-mobilità li żdiedet fi ħdan l-Unjoni Ewropea għal raġunijiet professjonali, 
privati, ta’ studju jew minħabba kwalunkwe raġuni oħra, enfasizzat il-ħtieġa ta’ 
rikonoxximent reċiproku fir-rigward tal-istat ċivili. Ta’ min wieħed ifakkar li l-istat ċivili 
jinkludi l-immaġni ġuridika ta’ persuna, is-sitwazzjoni tagħha fil-liġi privata. Dan ikopri t-
twelid, iż-żwieġ u sħubija, l-isem, il-mewt, eċċ.

Fl-UE, teżisti diversità kbira bejn il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-istat ċivili. 
Is-suġġett tal-istat ċivili u r-reġistri tat-twelid, taż-żwiġijiet u tal-imwiet huma koperti mil-liġi 
nazzjonali tal-Istati Membri u mill-konvenzjonijiet internazzjonali.

Il-Kummissjoni hija konxja mid-diffikultajiet amministrattivi jew ġuridiċi li jiltaqgħu 
magħhom iċ-ċittadini, meta jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu, f’okkażjonijiet 
ta’ avvenimenti bħal żwieġ, twelid, divorzju jew mewt, kif ukoll fl-okkażjoni ta’ 
reġistrazzjoni jew attribuzzjoni ta’ ismijiet/kunjomijiet. Biex tibda r-riflessjoni, il-
Kummissjoni ordnat studju fl-2006 dwar il-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri fir-rigward tal-istat 
ċivili. Dan l-istudju riċenti ilu disponibbli minn Diċembru 2008 fuq il-websajt tan-Netwerk 
Ġudizzjarju Ewropew dwar l-oqsma ċivili u kummerċjali 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Abbażi tar-riżultati ta’ dan l-istudju u 
bl-għan li tiffaċilita l-ħajja taċ-ċittadini, il-Kummissjoni dalwaqt se tippubblika Green Paper 
biex tniedi konsultazzjoni pubblika mal-oqsma interessati dwar is-soluzzjonijiet li għandhom 
jiġu kkunsidrati biex jiġi garantit moviment liberu tad-dokumenti tal-istat ċivili fl-Unjoni 
Ewropea. Il-problema tal-ismijiet/kunjomijiet, kwistjoni mqajma mill-petizzjonanta, hija 
koperta wkoll minn dan l-istudju.

Minkejja, li fl-istat attwali tal-liġi Komunitarja, ir-regoli li jirregolaw l-isem/il-kunjom ta’ 
persuna jkunu jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati Membri, dawn tal-aħħar għandhom 
madankollu, fl-eżerċitar ta’ din il-kompetenza, jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
marbuta mal-libertà li jgawdu minnha ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li jiċċaqalqu u joqogħdu 
fit-territorju tal-Istati Membri (ara, b’mod partikolari, is-Sentenza tat-3 ta’ Ottubru 2003, 
Garcia Avello v l-Istat Belġjan, Kawża C-148/02 (Ġabra 2003, p. I-11613)). L-Artikolu 21 
TFUE jopponi l-fatt li l-awtoritajiet ta’ Stat Membru, filwaqt li japplikaw il-liġi nazzjonali, 
jirrifjutaw milli jirrikonoxxu l-isem tal-wild hekk kif ġie determinat u reġistrat fi Stat Membru 
ieħor fejn dan il-wild twieled u għex minn meta twieled u li, l-istess bħall-ġenituri tiegħu, 
m’għandux ħlief iċ-ċittadinanza tal-ewwel Stat Membru (ara s-Sentenza tal-
14 ta’ Ottubru 2008, Grunkin-Paul, Kawża C-353/06 (Ġabra 2008, p. I-07639)).

Konklużjoni 

Bħalissa m’hemmx strument Komunitarju li jittratta l-istat ċivili, u b’mod partikolari, il-
kwistjoni tal-attribuzzjoni tal-ismijiet u l-kunjomijiet. Madankollu, wara li wieħed jikkunsidra 
l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, mhuwiex eskluż li l-petizzjoni tista’ tinkludi elementi 
li jolqtu l-liġi tal-libertà tal-moviment u tar-residenza. Il-petizzjonanta hija rrakkomandata li 
titlob l-għajnuna tan-netwerk SOLVIT.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta’ Frar 2014.
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Wara t-talba tal-Onorevoli MPE Auken il-Kummissjoni ntalbet biex tipprepara 
komunikazzjoni addizzjonali, b’aktar żviluppi dwar il-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE li tista’ 
tissuġġerixxi limitazzjoni għaċ-ċirkolazzjoni libera u d-drittijiet ta’ residenza fis-sitwazzjoni 
deskritta fil-petizzjoni.

Fl-istat attwali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, ir-regoli li jirregolaw il-mod kif l-isem u l-kunjom 
ta’ persuna jiġu mniżżla fuq iċ-ċertifikati tal-istat ċivili jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati 
Membri, b’dawn tal-aħħar għandhom madankollu, fl-eżerċitar ta’ din il-kompetenza, 
jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari d-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
marbuta mal-libertà li jgawdu minnha ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni li jiċċaqalqu u joqogħdu 
fit-territorju tal-Istati Membri (Kawża C-391/09; Kawża C-148/02 García Avello; Kawża C-
353/06, Grunkin u Paul; Kawża C-208/09, Sayn-Wittgenstein).

Il-Kummissjoni tifhem li, fil-każ deskritt mill-petizzjonanta, l-isem tas-sieħeb tagħha, li fil-
bidu kien reġistrat fil-Ġermanja, kien mibdul fil-Greċja (probabbilment b’konsegwenza tal-
magħmudija li għandha effetti ċivili). Minkejja li l-petizzjonanta ma tatx informazzjoni 
speċifika dwar dan il-punt, id-diverġenza bejn ir-reġistru Grieg u dak Ġermaniż u d-diffikultà 
attwali li tiġi rranġata tista’ tkun minħabba n-nuqqas ta’ reġistrazzjoni (jew reġistrazzjoni 
żbaljata) fil-Greċja tal-isem mogħti fit-twelid (fil-Ġermanja) qabel il-bidla intenzjonata 
tiegħu. F’dan il-kuntest il-bidla tal-isem imwettqa min-nanniet tat-tifel setgħat potenzjalment 
ġiet reġistrata bħala attribuzzjoni oriġinali tal-isem, biex b’hekk inħolqu żewġ identitajiet 
differenti u mhux relatati, waħda fil-Greċja u l-oħra fil-Ġermanja. Jekk dan huwa l-każ, bħala 
l-ewwel pass jista’ jkun meħtieġ li l-bidla tal-isem oriġinali (mogħti fil-Ġermanja) għall-isem 
mogħti fil-Greċja u li jintuża attwalment tiġi ddokumentata u rreġistrata b’mod korrett 
b’konformità mal-liġi Griega. 

Madankollu, huwa possibbli wkoll li d-diverġenza eżistenti hija minħabba n-nuqqas ta’ 
rikonoxximent mill-awtoritajiet Ġermaniżi tal-bidla ta’ isem imwettqa b’mod korrett fil-
Greċja, minkejja li s-sieħeb tal-petizzjonanta eżerċita d-dritt tiegħu ta’ moviment liberu u 
stabbilixxa r-residenza tiegħu lura fil-Ġermanja.

Jekk fil-fatt dan huwa l-każ, is-sitwazzjoni tista’ tiġi vvalutata fid-dawl tal-liġi tal-UE dwar il-
moviment liberu. Rifjut biex tiġi rreġistrata fil-Ġermanja bidla ta’ isem imwettqa b’mod 
korrett skont il-liġi nazzjonali applikabbli tal-Greċja, li twassal għal ismijiet doppji u tħassib 
dwar l-identità ta’ persuna, tista’ potenzjalment tikkostitwixxi ostakolu għal moviment liberu 
taħt ċirkostanzi definiti mill-Qorti fost l-oħrajn fil-kawżi msemmija hawn fuq (applikati 
b’analoġija ladarba jikkonċernaw l-aktar il-kunjomijiet). Tali ostakolu jista’ jiġi ġġustifikat 
biss jekk huwa bbażat fuq kunsiderazzjonijiet oġġettivi u proporzjonati għall-għan leġittimu 
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali.

Wara li wieħed jikkunsidra l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanta mhuwiex possibbli la 
li tiġi stabbilita l-eżistenza ta’ tali ostakolu u lanqas il-ġustifikazzjoni potenzjali tiegħu.

Konklużjoni

L-attribuzzjoni u t-tibdil ta’ ismijiet u kunjomijiet jikkostitwixxu kompetenza nazzjonali li 
għandha tiġi eżerċitata b’konformità mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-moviment 
liberu. Fuq il-bażi tal-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonanta, mhux possibbli li tiġi 
vvalutata s-sitwazzjoni konkreta tas-sieħeb tagħha skont ir-regoli tal-UE dwar il-moviment 
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liberu, jekk applikabbli. Madankollu, il-ġurisprudenza potenzjalment rilevanti hija msemmija 
hawn fuq.


