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AVVIŻ LILL-MEMBRI 

Suġġett: Petizzjoni 1359/2008, imressqa minn S.B., ta' nazzjonalità Ġermaniża, dwar l-
uniformità tar-regoli dwar l-użu tal-ismijiet u l-kunjomijiet 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta hija Ġermaniża li toqgħod l-Italja. Hija ssostni li hemm differenzi kbar fil-
mod li bih jintużaw l-ismijiet u l-kunjomijiet fl-Ewropa. Hekk, fl-Italja, mara żżomm il-
kunjom ta' xebba għal ħajjitha kollha u, għalhekk, tiffirma d-dokumenti uffiċjali bih. Il-
petizzjonanta qiegħda titlob li jkun hemm uniformità fil-Komunità f'dan il-qasam 
(pereżempju, format uniformi għall-indikazzjoni tal-ismijiet fil-formoli) u tistaqsi jekk l-
awtoritajiet Komunitarji humiex qegħdin jikkonsidraw din l-uniformità jew jekk għadu ma 
ġiex rikonoxxut li hemm din il-problema. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

Wieħed mill-għanijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea hu li toffri liċ-ċittadini żona ta' 
libertà, siġurtà u ġustizzja bla fruntieri. F'din iż-żona, jeħtieġ li jkun żgurat il-ħarsien 
individwali taċ-ċittadini u r-rispett għad-drittijiet fundamentali tagħhom, kif ukoll għad-dritt 
tal-libertà tal-moviment. Il-mobilità kibret fl-Unjoni Ewropea għal raġunijiuet professjonali, 
privati, ta' studju jew għal raġunijiet oħra u dan ġab miegħu l-ħtieġa ta' għarfien reċiproku 
rigward l-istatus ċivili, jiġifieri, is-sitwazzjoni jew l-istatus legali skont id-dritt privat, li jkopri 
t-twelid, iż-żwieġ, is-sħubija, il-kunjom, il-mewt, eċċ. 

Fl-Unjoni, hemm diversità kbira fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-istatus ċivili. 
L-istatus ċivili u r-reġistrazzjoni tiegħu huma rregolati bil-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri 
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u bil-konvenzjonijiet internazzjonali.

Madankollu, il-Kummissjoni taf bid-diffikultajiet amministrattivi jew legali li jiltaqgħu 
magħhom iċ-ċittadini f'okkażjonijiet bħal żwieġ, twelid, divorzju jew mewt, kif ukoll fir-
reġistrazzjoni tal-isem u l-kunjom meta jeżerċitaw id-dritt tal-libertà tal-moviment. 
B'reazzjoni għal dan, il-Kummissjoni nidiet studju fl-2006 dwar il-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri rigward l-istatus ċivili. Minn Diċembru 2008, dan l-istudju jinstab fuq is-sit tal-Liġi 
Ċivili u Kummerċjali Ewropea http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Il-
problema tal-għarfien tal-ismijiet, kwistjoni mqajma mill-petizzjonanta, hija ttrattata wkoll 
f'dan l-istudju.

Għalhekk, fl-istat attwali tad-dritt Komunitarju, ir-regoli dwar il-kunjom ta' persuna jidħlu fil-
kompetenza tal-Istati Membri, filwaqt li dawn madankollu, fl-eżerċizzju ta' din il-
kompetenza, għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-libertà mogħtija
liċ-ċittadini tal-Unjoni li jiċċaqalqu u joqogħdu fit-territorju tal-Istati Membri (ara s-Sentenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-3 ta' Ottubru 2003, Garcia Avello, C-148/02).

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu interpretati fis-sens li ma jippermettux li l-
awtoritajiet amministrattivi ta' Stat Membru jirrifjutaw li japprovaw applikazzjoni għal talba 
biex jinbidel il-kunjom ta' tfal minorenni li joqogħdu f'dak l-Istat Membru u li jkollhom 
ċittadinanza doppja tal-imsemmi Stat u ta' Stat Membru ieħor, meta l-iskop ta' din l-
applikazzjoni jkun li dawn it-tfal ikunu jistgħu jġorru l-kunjom li għalih għandhom dritt bis-
saħħa tal-liġi u tat-tradizzjoni tat-tieni Stat Membru. 

Konklużjoni 

Attwalment, ma jeżistix dokument Komunitarju dwar l-istatus ċivili u, b'mod partikulari, dwar 
il-kwistjoni tal-għarfien tal-ismijiet u l-kunjomijiet. 

Fid-dawl tat-tħejjija tal-"Programm ta' Stokkolma – Aġenda Strateġika għal-Libertà, is-
Sigurtà u l-Ġustizzja", il-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-istudju msemmi aktar 'il fuq, iddeċidiet 
li tikkunsidra modi differenti li jiffaċilitaw l-għarfien tal-atti tal-istatus ċivili.


