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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1200/2007, którą złożyła R. S. (Niemcy) w sprawie praw 
ojcowskich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, obywatelka Niemiec, oczekuje pierwszego dziecka. Jej partner, Grek, 
urodził się w Niemczech, lecz dorastał w Grecji pod opieką dziadków. Choć na jego 
świadectwie urodzenia widnieje imię Nikolaos, na chrzcie dziadkowie zmienili mu je na 
Georgios. Po powrocie partnera składającej petycję do Niemiec w jego greckim paszporcie 
widniało imię Georgios, a w niemieckim świadectwie urodzenia Nikolaos. Wysiłki 
zmierzające do skorygowania imienia na drodze sądowej okazały się nieskuteczne i władze 
odrzuciły wniosek o przyznanie podwójnego obywatelstwa. Z powodu problemu z imieniem 
składająca petycję i jej partner nie mogli wziąć ślubu, a partner składającej petycję nie mógł 
uznać własnego dziecka, za które w związku z tym całkowitą odpowiedzialność ponosi 
składająca petycję. Ojciec dziecka nie ma ani praw, ani obowiązków, oraz nie ma o nim 
wzmianki w akcie urodzenia dziecka. Małżeństwo jest niemożliwe. Składająca petycję 
twierdzi, że jej dziecko ma prawo do posiadania ojca, zwłaszcza że jest on obecny, oraz 
zastanawia się, co by się stało, gdyby ciężko zachorowała lub umarła.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej jest stworzenie z myślą o obywatelach 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic. Na tym obszarze należy 
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czuwać nad zapewnieniem obywatelom indywidualnej ochrony i przestrzeganiem ich praw 
podstawowych oraz zasady swobodnego przepływu. Zwiększona mobilność wewnątrz Unii 
Europejskiej, u której podstaw leżą przyczyny natury zawodowej, prywatnej, naukowej czy 
dowolnej innej, uwydatniła potrzebę wzajemnego uznawania w kwestiach dotyczących stanu 
cywilnego. Należy przypomnieć, że stan cywilny odnosi się do sytuacji prawnej osoby 
w prawie prywatnym. Do zakresu stanu cywilnego należą kwestie związane z narodzinami, 
małżeństwem i partnerstwem, nazwiskiem, zgonem itd.

W UE występuje bardzo duże zróżnicowanie ustawodawstw państw członkowskich 
w zakresie stanu cywilnego. Dziedzina stanu cywilnego i księgi stanu cywilnego są objęte 
prawem krajowym państw członkowskich i konwencjami międzynarodowymi.

Komisja ma świadomość trudności administracyjnych i prawnych napotykanych przez 
obywateli korzystających z prawa do swobodnego przepływu przy okazji takich wydarzeń jak 
ślub, narodziny dziecka, rozwód lub zgon, a także przy rejestracji i nadawaniu nazwisk oraz 
imion. Aby zainicjować debatę, Komisja zamówiła w 2006 r. badanie dotyczące 
ustawodawstw państw członkowskich w zakresie stanu cywilnego. Wyniki tego niedawnego 
badania są dostępne od grudnia 2008 r. na stronie internetowej europejskiej sieci sądowej 
w sprawach cywilnych i handlowych http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. 
Opierając się na wynikach wspomnianego badania, w celu ułatwienia życia obywatelom 
Komisja opublikuje wkrótce zieloną księgę, aby zapoczątkować konsultacje społeczne 
z zainteresowanymi grupami, dotyczące możliwych rozwiązań służących zapewnieniu 
swobodnego przepływu dokumentów stanu cywilnego w Unii Europejskiej. Badanie 
obejmuje też poruszoną przez składającą petycję problematykę imion i nazwisk.

Mimo że przy obecnym stanie prawa wspólnotowego określenie przepisów regulujących 
kwestie dotyczące nazwisk i imion osób wchodzi w zakres kompetencji państw 
członkowskich, to powinny one, w ramach wykonywania tych uprawnień, przestrzegać 
postanowień traktatowych dotyczących swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium 
państw członkowskich, która przysługuje każdemu obywatelowi Unii (zob. zwłaszcza wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2003 r., Garcia Avello, C-148/02). Zgodnie 
z art. 21 TFUE władze państwa członkowskiego stosujące prawo krajowe nie mogą odmówić 
uznania nazwiska dziecka w brzmieniu, które zostało określone i zarejestrowane w innym 
państwie członkowskim, w którym dziecko to przyszło na świat i od urodzenia ma miejsce 
zamieszkania, przy czym, podobnie jak jego rodzice, ma ono jedynie obywatelstwo 
pierwszego z państw członkowskich (zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
14 października 2008 r., Grunkin-Paul, C-353/06).

Podsumowanie 

Obecnie brakuje instrumentu wspólnotowego dotyczącego stanu cywilnego, a zwłaszcza 
kwestii nadawania nazwisk i imion. Niemniej jednak, z uwagi na orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości, nie jest wykluczone, że petycja może zawierać elementy dotyczące 
swobody przemieszczania się i pobytu. Składającej petycję zaleca się zwrócenie się o pomoc 
do sieci SOLVIT.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.
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Na wniosek posłanki Auken Komisja została poproszona o przygotowanie dodatkowego 
komunikatu opisującego dokładniej orzecznictwo TSUE, które mogłoby wskazywać na 
ograniczenie prawa do swobody przemieszania się i pobytu w sytuacji przedstawionej w 
petycji.

W prawodawstwie Unii Europejskiej w jego obecnym kształcie przepisy regulujące zapis 
nazwiska i imienia w aktach stanu cywilnego należą do kompetencji państw członkowskich, 
państwa te są jednak zobowiązane do wykonywania omawianej kompetencji zgodnie z 
prawem Unii, a w szczególności z postanowieniami traktatu dotyczącymi przyznanej 
każdemu obywatelowi Unii swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich (sprawa C-391/09;  sprawa C-148/02 García Avello; sprawa C-353/06, 
Grunkin i Paul; spraw C-208/09, Sayn-Wittgenstein).

Komisja rozumie, że w przypadku przedstawionym przez składającą petycję, imię jej 
partnera, zarejestrowane pierwotnie w Niemczech, zostało zmienione w Grecji 
(prawdopodobnie w konsekwencji sakramentu chrztu o skutkach cywilnych). Pomimo że 
składająca petycję nie przedstawia szczegółowych informacji na ten temat, różnica między 
rejestrem greckim i niemieckim oraz obecne trudności z jej skorygowaniem mogą wynikać z 
braku (lub nieprawidłowej) rejestracji w Grecji imienia nadanego w chwili urodzenia (w 
Niemczech) przed jego zamierzoną zmianą. W tym kontekście zmiana imienia dokonana 
przez dziadków dziecka mogła być potencjalnie zarejestrowana jako pierwotne przyznanie 
imienia, co spowodowało stworzenie dwóch różnych, niepowiązanych tożsamości, jednej w 
Grecji, a drugiej w Niemczech.  Jeżeli tak jest faktycznie, pierwszym niezbędnym krokiem 
jest poprawne udokumentowanie i zarejestrowanie zgodnie z prawem greckim zmiany 
pierwotnego imienia (nadanego w Niemczech) na imię nadane w Grecji i obecnie używane. 

Jest jednak również możliwe, że obecna różnica wynika z nieuznania przez władze 
niemieckie imienia nadanego w Grecji zgodnie z prawem, po tym, jak partner składającej 
petycję skorzystał z prawa do przeniesienia się i ponownego osiedlenia w Niemczech.

Jeżeli jest tak istotnie, sytuację można ocenić w świetle prawa UE dotyczącego swobodnego 
przepływu osób. Odmowa zarejestrowania w Niemczech zmiany imienia stosowanego w 
Grecji zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzący do istnienia dwóch imion i 
wątpliwości co do tożsamości danej osoby, może potencjalnie stanowić przeszkodę dla 
swobody przemieszczania się w okolicznościach określonych przez Trybunał między innymi 
w przypadkach przytoczonych powyżej (stosowanych przez analogię, gdyż dotyczą one 
głównie nazwisk). Przeszkoda taka może być uzasadniona wyłącznie wówczas, gdy opiera się 
na obiektywnych względach i jest proporcjonalna do uzasadnionego celu realizowanego przez 
prawo krajowe.

W świetle informacji przedstawionych przez składającą petycję nie można ustalić istnienia 
takiej przeszkody ani jej potencjalnego uzasadnienia.

Podsumowanie

Nadanie i zmiana imion i nazwisk wchodzą w zakres kompetencji krajowej i należy ich 
dokonywać zgodnie z traktatowymi postanowieniami dotyczącymi swobody przemieszczania 
się.  Na podstawie informacji przedstawionych przez składającą petycję nie jest możliwe 
dokonanie oceny konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się jej partner na mocy mających 
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zastosowanie przepisów unijnych.  Jednakże powyżej przytoczono orzecznictwo mające 
potencjalnie zastosowanie w tym przypadku. 


