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Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1359/2008, внесена от S. B., с германско гражданство, относно  
единни правила за употребата на собствени и фамилни имена

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която е германски гражданин, постоянно пребиваващ в 
Италия, посочва, че съществуват големи несъответствия в употребата на собствените и 
фамилните имена в Европа. Жените в Италия например запазват моминското си име 
през целия си живот и го използват при подписване на официални документи. 
Вносителката призовава за единни правила на равнище ЕС (например стандартен 
формат за попълване на имената във формуляри) и желае да разбере дали се 
предвиждат такива на равнище ЕС или това все още не се определя като проблем.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Една от основните цели на Европейския съюз е да осигури на гражданите пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие без граници. В рамките на това пространство 
трябва да се следи за индивидуалната закрила на гражданите и за зачитането на 
основните им права и на свободата им на движение. Повишената мобилност в рамките 
на Европейския съюз по професионални или лични причини, за обучение или по други 
причини открои необходимостта от взаимно признаване в областта на гражданското 
състояние. Следва да се припомни, че гражданското състояние представлява правното 
положение или статут на дадено лице съгласно частното право. То обхваща раждане, 
брак и съжителство, име, смърт и др.
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В Съюза между законодателствата на държавите-членки съществува голямо 
разнообразие по отношение на гражданското състояние. Гражданското състояние и 
регистрите са уредени в националното право на държавите-членки и в международни 
конвенции.

Въпреки това Комисията е наясно относно административните и правни затруднения, 
които гражданите срещат във връзка със събития като брак, раждане, развод или смърт, 
както и във връзка с регистрацията на собствени/фамилни имена при упражняването на 
своето право на свободно движение. С цел да инициира размисъл по този въпрос, през 
2006 г. Комисията възложи проучване относно законодателството на държавите-членки 
в областта на гражданското състояние. От декември 2008 г. това актуално проучване е 
достъпно на сайта на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Повдигнатият от вносителката на 
петицията въпрос, а именно проблемите във връзка с признаването на имената, също е 
обхванат в рамките на проучването.

Предвид настоящото състояние на правото на Общността, въпреки че правилата, които 
уреждат фамилното име на дадено лице, са от компетентността на държавите-членки, 
при упражняването на тази компетентност последните са длъжни да спазват 
разпоредбите на Договора относно правата на всички граждани на ЕС да се движат и да 
пребивават на територията на държавите-членки (вж. по-специално Решение на Съда на 
Европейските общности от 3 октомври 2003 г., Garcia Avello, C-148/02).

Тези разпоредби трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат административен орган 
на държава-членка да откаже да удовлетвори искане за смяна на фамилно име на 
непълнолетни деца, които пребивават в тази държава и имат двойно гражданство - на 
упоменатата държава и на друга държава-членка, в случаите когато искането има за цел 
да се позволи на децата да носят фамилното име, на което имат право съгласно 
законодателството и традицията на втората държава-членка.

Заключение

Понастоящем не съществува инструмент на Общността по отношение на гражданското 
състояние и по-специално по отношение на въпроса за признаването на фамилните и 
собствени имена.

В рамките на подготовката на „Програмата от Стокхолм – Стратегически дневен ред за 
свобода, сигурност и правосъдие“  Комисията предприе действия с цел да проучи 
начините за улесняване на признаването на актове за гражданско състояние въз основа 
на проучването, цитирано по-горе.


