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Temats: Lūgumraksts Nr. 1359/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā S.B., par 
vienotiem noteikumiem, kas reglamentē vārdu un uzvārdu izmantošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Vācijas valstspiederīgā un dzīvo Itālijā, norāda, ka Eiropā 
pastāv lielas atšķirības vārdu un uzvārdu izmantojumā. Sievietes Itālijā, piemēram, izmanto 
savu meitas uzvārdu visu dzīvi, turklāt arī parakstot oficiālus dokumentus. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz izstrādāt vienotus nosacījumus šajā jomā Kopienas līmenī (piemēram, 
personvārdu vienotas norādīšanas principu veidlapās) un jautā, vai šādi vienoti nosacījumi 
pašlaik tiek apsvērti Kopienas līmenī, vai arī problēma vēl nav apzināta.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem ir nodrošināt pilsoņiem brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpu bez robežām. Šajā telpā ir jānodrošina pilsoņu individuāla aizsardzība, 
ievērojot viņu pamattiesības un tiesības uz brīvu pārvietošanos. Paaugstinātā mobilitāte 
Eiropas Savienībā profesionālu, personīgu, mācību vai jebkādu citu iemeslu dēļ ir 
aktualizējusi nepieciešamību pēc savstarpējas atzīšanas civilstāvokļa jomā. Jāatgādina, ka 
civilstāvoklis norāda uz personas juridisko situāciju un situāciju privāttiesībās. Tas attiecas uz 
dzimšanu, laulībām un partnerattiecībām, vārdu, nāvi utt. 

Eiropas Savienības dalībvalstīs pastāv ļoti liela tiesību aktu dažādība civilstāvokļa jomā. 
Civilstāvokļa un reģistru jomā tiek piemēroti valstu tiesību akti un starptautiskās konvencijas.
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Tomēr Komisija apzinās, ka pilsoņi sastopas ar administratīvām vai juridiskām grūtībām, 
piemēram, saistībā ar laulībām, dzimšanu, šķiršanos vai nāvi, kā arī saistībā ar uzvārda/vārda 
reģistrāciju, īstenojot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Lai ierosinātu diskusijas, Komisija 
2006. gadā pasūtīja pētījumu par dalībvalstu tiesību aktiem civilstāvokļa jomā. Šis nesen 
veiktais 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. Lūgumraksta iesniedzējas apskatītā 
problēma attiecībā uz personvārdu atzīšanu ir skatīta arī šajā ziņojumā.

Ja pašreizējā situācijā Kopienas tiesību aktu noteikumi, kas reglamentē personvārdu 
lietojumu, ir dalībvalstu kompetencē, tām, īstenojot šo kompetenci, tomēr ir jāievēro līguma 
nosacījumi attiecībā  uz atzīto brīvību visiem pilsoņiem pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā (īpaši skatīt Eiropas Kopienu Tiesas 2003. gada 3. oktobra spriedumu, Garcia 
Avello, C-148/02).

Šie noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj, ka dalībvalsts administratīvā iestāde 
atsakās apmierināt lūgumu mainīt vārdu nepilngadīgajiem, kuri dzīvo šajā dalībvalstī un 
kuriem ir dubultpilsonība – šīs valsts un citas dalībvalsts pilsonība –, ja šis lūgums paredz 
nodrošināt, lai šie bērni varētu izmantot savu vārdu, kas viņiem ir piešķirts saskaņā ar otrās 
dalībvalsts tiesību aktiem un tradīcijām. 

Secinājums 

Pašlaik nepastāv Kopienas instruments attiecībā uz civilstāvokli un jo īpaši uz vārda un 
uzvārda atzīšanu. 

Saistībā ar "Stokholmas programmas: stratēģiskā darba kārtība brīvības, drošības un 
tiesiskuma jomā" sagatavošanu Komisija ir uzsākusi izskatīt iespējas, lai, balstoties uz šo 
pētījumu, lemtu par līdzekļiem, kā veicināt civilstāvokļa aktu atzīšanu.


