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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1359/2008, którą złożyła S.B. (Niemcy), w sprawie jednolitych zasad 
regulujących używanie imion i nazwisk

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, Niemka mieszkająca we Włoszech, informuje, że w Europie istnieją duże 
rozbieżności w zakresie używania imion i nazwisk. Na przykład kobiety we Włoszech 
zachowują swoje panieńskie nazwisko przez całe życie i używają go przy podpisywaniu 
oficjalnych dokumentów. Składająca petycję domaga się jednolitych ustaleń na szczeblu UE 
(na przykład standardowego układu dla wprowadzania nazwisk na formularzach). Zapytuje
ona, czy starania takie są obecnie czynione na szczeblu unijnym, czy też problem ten nie 
został jeszcze uznany.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zapewnienie obywatelom przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ponad granicami państw. W obrębie tej 
przestrzeni należy czuwać nad indywidualnym bezpieczeństwem obywateli oraz nad 
poszanowaniem praw podstawowych i swobody przemieszczania się. Zwiększona mobilność 
w obrębie Unii Europejskiej z przyczyn zawodowych, osobistych, edukacyjnych lub 
jakichkolwiek innych uwidoczniła potrzebę wzajemnego uznawania aktów stanu cywilnego. 
Przypomnijmy, że stan cywilny przedstawia charakterystykę prawną danej osoby, inaczej 
mówiąc jej sytuację z punktu widzenia prawa prywatnego. Obejmuje on narodziny, zawarcie 
związku małżeńskiego lub partnerskiego, przybranie nazwiska, zgon itp. 
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W Unii mamy do czynienia z wielką różnorodnością w prawodawstwie państw 
członkowskich w zakresie stanu cywilnego. Zagadnienia i rejestry stanu cywilnego są objęte 
prawodawstwem państw członkowskich oraz konwencjami międzynarodowymi.

Jednak Komisja jest świadoma utrudnień administracyjnych lub prawnych napotykanych 
przez obywateli przy okazji takich życiowych sytuacji jak zawarcie związku małżeńskiego, 
narodziny, rozwód czy zgon, jak również przy okazji rejestrowania nazwisk/imion w związku 
z korzystaniem z prawa do swobodnego przemieszczania się. Aby zainicjować refleksję na 
ten temat, w 2006 r. Komisja zamówiła analizę prawodawstwa państw członkowskich w 
zakresie stanu cywilnego. Ta świeżej daty analiza jest od grudnia 2008 r. dostępna na 
stronach internetowych europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych pod 
adresem http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. W tej analizie została 
również omówiona problematyka uznawania nazwisk poruszona przez składającą petycję.

Mimo że przy obecnym stanie prawa wspólnotowego zasady dotyczące nazwisk osób 
wchodzą w zakres uprawnień państw członkowskich, państwa te powinny w ramach 
wykonywania tych uprawnień przestrzegać postanowień traktatowych dotyczących swobody 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich przysługującej każdemu 
obywatelowi Unii (zob. zwłaszcza wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 
2003 r., sprawa Garcia Avello, C-148/02).

Postanowienia te powinny być interpretowane w ten sposób, że sprzeciwiają się odmówieniu 
przez organ władz administracyjnych danego państwa członkowskiego pozytywnego 
rozpatrzenia podania o zmianę nazwiska małoletniego rezydującego w tym państwie i 
posiadającego podwójne obywatelstwo tego państwa oraz innego państwa członkowskiego w 
przypadku, gdy podanie to ma na celu umożliwienie mu noszenia nazwiska zgodnego z 
prawem i tradycją tego drugiego państwa członkowskiego.

Podsumowanie 

Obecnie nie istnieje instrument wspólnotowy dotyczący stanu cywilnego, a w szczególności 
kwestii uznawania nazwisk i imion. 

W ramach prac nad „Programem sztokholmskim - strategiczną agendą w zakresie przestrzeni 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” Komisja zainicjowała refleksję na ten temat w 
celu zbadania sposobów sprzyjania uznawaniu aktów stanu cywilnego, przy czym 
wspomniana analiza stanowi podstawę tej refleksji.


