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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1200/2007, adresată de R.S., de cetățenie germană, privind drepturile de 
paternitate

1. Rezumatul petiției

Petiționara, de cetățenie germană, este gravidă cu primul copil. Partenerul ei grec s-a născut în 
Germania, dar a fost crescut în Grecia de bunicii săi. Chiar dacă în certificatul de naștere al 
acestuia este înscris numele Nikolaos, bunicii săi l-au renumit Georgios la botez. La 
întoarcerea în Germania, numele Georgios era scris în pașaportul elen, și Nikolaos pe 
certificatul său de naștere german. Eforturile de a corecta numele pe căi legale au fost lipsite 
de succes și candidatura pentru dublă cetățenie a fost respinsă. Din cauza problemei numelui, 
petiționara și partenerul său nu au putut să se căsătorească, iar partenerul petiționarei nu a 
putut recunoaște paternitatea propriului său copil, care este prin urmare responsabilitatea 
totală a petiționarei. Tatăl nu are nici drepturi, nici obligații și nu este menționat pe certificatul 
de naștere al copilului. Căsătoria nu este posibilă. Petiționara argumentează că copilul său are 
dreptul la un tată, în special deoarece acesta este prezent, și se întreabă ce s-ar întâmpla dacă 
ea s-ar îmbolnăvi grav sau ar deceda.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene este să ofere cetățenilor un spațiu 
de libertate, securitate și justiție fără frontiere. În acest spațiu, trebuie să asigure protecția 
individuală a cetățenilor, respectarea drepturilor lor fundamentale și libera circulație. O 
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mobilitate mai mare în interiorul Uniunii Europene, determinată de motive profesionale, 
personale, de studiu sau de orice alte motive, a evidențiat necesitatea de recunoaștere 
reciprocă în materie de stare civilă. Starea civilă reprezintă imaginea juridică a unei persoane, 
situația sa în dreptul privat. Aceasta include nașterea, căsătoria și parteneriatul, numele, 
decesul, etc.

În UE există o mare diversitate între legislațiile statelor membre în materie de stare civilă. 
Domeniul stării civile și registrele aferente sunt reglementate de dreptul intern al statelor 
membre și de convențiile internaționale.

Comisia este conștientă de dificultățile administrative sau juridice întâmpinate de cetățeni în 
momentul exercitării dreptului la liberă circulație, cu ocazia unor evenimente precum 
căsătoria, nașterea, divorțul sau decesul, precum și cu ocazia înregistrării și atribuirii de 
nume/prenume. Pentru a iniția un proces de reflecție asupra acestei situații, în 2006 aceasta a 
dispus elaborarea unui studiu privind legislația statelor membre în materie de stare civilă. 
Acest studiu recent este disponibil din decembrie 2008 pe site-ul Rețelei judiciare europene în 
materie civilă și comercială http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Pe baza 
rezultatelor studiului și pentru a facilita viața cetățenilor, Comisia va publica în curând o carte 
verde pentru a lansa o consultare publică cu părțile interesate, referitoare la soluțiile care 
trebuie avute în vedere pentru a garanta libera circulație a documentelor de stare civilă în 
Uniunea Europeană. Problema numelor/prenumelor, semnalată de petiționară, este analizată 
în egală măsură în acest studiu.

Deși în stadiul actual al dreptului comunitar normele aplicabile numelor/prenumelor unei 
persoane țin de competența statelor membre, acestea din urmă trebuie, totuși, în exercitarea 
acestei competențe, să respecte dispozițiile relevante ale tratatului referitoare la libertatea de 
circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, recunoscută tuturor cetățenilor Uniunii (a se 
vedea, în special, Hotărârea Curții de Justiție din 3 octombrie 2003, Garcia Avello c. Belgiei, 
C-148/02 (Culegerea 2003, p. I-11613)). Articolul 21 din TFUE interzice ca autoritățile unui 
stat membru, în aplicarea dreptului intern, să refuze recunoașterea numelui unui copil, astfel 
cum a fost stabilit și înregistrat într-un alt stat membru în care acest copil s-a născut și 
locuiește de la naștere și care, la fel ca și părinții lui, nu posedă decât naționalitatea primului 
stat membru (a se vedea Hotărârea Curții de Justiție din 14 octombrie 2008, Grunkin-Paul, C-
353/06, (Culegerea 2008, p. I-07639)).

Concluzie 

În prezent nu există niciun instrument comunitar aplicabil stării civile și, în special, atribuirii 
numelor și prenumelor. Cu toate acestea, având în vedere jurisprudența Curții de Justiție, nu 
este exclus ca petiția să conțină elemente care au legătură cu dreptul de circulație și ședere. 
Petiționara este sfătuită să solicite ajutorul rețelei SOLVIT.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 februarie 2014.

Ca urmare a cererii distinsului eurodeputat Auken, Comisia a fost rugată să vină cu o 
comunicare suplimentară, prin care să aprofundeze jurisprudența CJUE, care ar putea sugera o 
limitare a drepturilor la liberă circulație și de ședere în situația descrisă în petiție.
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În stadiul actual al dreptului Uniunii, normele care reglementează modul în care numele de 
familie și prenumele unei persoane sunt înscrise pe certificatele de stare civilă sunt aspecte 
care intră în competența statelor membre, care, în exercitarea acestei competențe trebuie, 
totuși, să respecte dreptul Uniunii Europene și, în special, dispozițiile tratatului referitoare la 
libertatea recunoscută oricărui cetățean al Uniunii Europene de circulație și de ședere pe 
teritoriul statelor membre (C-391/09; Cauza C-148/02 García Avello; cauza C-353/06, 
Grunkin și Paul; Cauza C-208/09, Sayn-Wittgenstein).

Comisia înțelege că, în cazul descris de petiționară, numele partenerului, înregistrat în primă 
fază în Germania, a fost schimbat în Grecia (probabil ca o consecință a botezului, care are 
efecte civile). Deși petiționara nu oferă informații concrete legate de acest aspect, divergențele 
dintre registrul grec și cel german, precum și dificultatea actuală de a corecta numele, ar putea 
fi cauzate de lipsa înregistrării sau înregistrarea incorectă în Grecia a numelui atribuit la 
naștere (în Germania) înainte de schimbarea deliberată a acestuia. În aceste condiții, s-ar putea 
ca schimbarea numelui de către bunicii copilului să fi fost înregistrată drept atribuire originală 
de nume și să fi creat astfel două identități distincte, una în Grecia și una în Germania. În 
acest caz, un prim pas necesar ar putea fi documentarea și înregistrarea corectă, în 
conformitate cu legislația Greciei, a schimbării numelui original (atribuit în Germania) în 
numele atribuit în Grecia și folosit în mod curent. 

Totuși, este posibil ca divergențele să fie cauzate de nerecunoașterea de către autoritățile 
germane a schimbării numelui efectuate corect în Grecia, după ce partenerul petiționarei și-a 
exercitat dreptul la libera circulație și s-a stabilit iarăși în Germania.

Dacă într-adevăr aceasta este realitatea, situația poate fi analizată din perspectiva dreptului UE 
referitor la libera circulație. Refuzul de înregistra în Germania schimbarea efectuată corect, în 
conformitate cu dreptul național aplicabil în Grecia, conducând astfel la nume duble și 
îndoieli legate de identitatea persoanei, ar putea constitui un obstacol în calea liberei circulații, 
definit de Curte inter alia în cazurile sus-menționate (aplicate prin analogie, întrucât se referă 
în principal la prenume). Astfel de obstacole pot fi justificate numai în cazul în care există 
considerente obiective și proporționale cu obiectivul urmărit în mod legitim de dreptul 
național. 

Pe baza informațiilor puse la dispoziție de petiționară nu este posibilă stabilirea unor astfel de 
obstacole și nici eventuala lor justificare.

Concluzie

Atribuirea și schimbarea numelor și a prenumelor reprezintă o competență națională, care ar 
trebui exercitată în conformitate cu prevederile Tratatului privind libera circulație. Pe baza 
informațiilor puse la dispoziție de petiționară, nu este posibilă evaluarea situației concrete în 
care se află partenerul său, în conformitate cu normele UE privind libera circulație, dacă este 
cazul. Cu toate acestea, jurisprudența care poate fi relevantă este menționată mai sus.


