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Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция №1200/2007, внесена от R.S., с германско гражданство, относно 
правата на бащинство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, с германско гражданство, очаква първото си дете. Нейният 
гръцки партньор е роден в Германия, но е отгледан от баба си и дядо си в Гърция.
Докато името Nikolaos е вписано в акта му за раждане, неговите баба и дядо му дали 
ново име, Georgios, когато бил кръстен. При завръщането си в Германия, името 
Georgios било в гръцкия му паспорт, а Nikolaos в германския му акт за раждане.
Усилията да се коригира името по законови канали не се увенчали с успех и молбата му 
за двойно гражданство била отхвърлена. Поради проблема с името, вносителката на 
петицията и нейният партньор не могли да сключат брак и партньорът на вносителката 
на петицията не можел да признае бащинството си за собственото си дете, което поради 
това е пълна отговорност на вносителката на петицията. Бащата няма нито права, нито 
задължения и не е споменат в акта за раждане на детето. Бракът е невъзможен.
Вносителката на петицията твърди, че нейното дете има право на баща, особено след 
като има такъв, и задава въпроса какво би се случило, ако тя заболее сериозно или ако 
умре.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Една от основните цели на Европейския съюз е да предоставя на гражданите 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие без граници. В това пространство 
следва да се вземат мерки относно индивидуалната защита на гражданите, спазването 
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на основните им права и свободното движение. Повишената мобилност в Европейския 
съюз, която се дължи на професионални и лични съображения, на такива, свързани с 
обучение или други съображения, разкрива необходимостта от взаимно признаване в 
областта на гражданското състояние.Да припомним, че гражданското състояние 
представлява юридически образ на дадено лице, положението му в частното право.
Гражданското състояние обхваща раждане, брак и партньорство, име, смърт ... .

В ЕС съществува голямо разнообразие между законодателствата на държавите-членки 
в областта на гражданското състояние. Въпросът за гражданското състояние и 
регистрите е обхванат от националното право на държавите-членки и международните 
конвенции.

Комисията съзнава административните или юридически трудности, които гражданите 
срещат при упражняване на правото им на свободно движение при събития като 
сключване на брак, раждане, развод или смърт, както и при регистрация и даване на 
фамилия/име. За да започне разглеждането, тя поръча проучване през 2006 г. във връзка 
със законодателството на държавите-членки в областта на гражданското състояние. От 
декември 2008 г. това неотдаавнашно проучване е на разположение на уебстраницата 
на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски въпроси 
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Въз основа на резултатите от това 
проучване и с цел да се улесни животът на гражданите, Комисията скоро ще публикува 
зелена книга, за да започне обществено допитване със заинтересованите страни 
относно решенията за осигуряване на свободно движение на документи за гражданско 
състояние в рамките на Европейския съюз. Проблемите с фамилиите/имената, въпрос, 
повдигнат от вносителката на петицията, също е обхванат от това проучване.

При настоящото положение на правото на ЕО, правилата, управляващи 
фамилията/името на дадено лице, са от компетентността на държавите-членки, като 
последните въпреки това трябва, при упражняване на тази компетентност, да спазват 
разпоредбите на Договора относно признатата свобода на всеки гражданин в Съюза да 
се движи и пребивава свободно на територията на държавите-членки (вж. по-специално 
Решение на Съда на Европейските общности от 3 октомври 2003 г., Garcia Avello, C-
148/02). Член 21 от ДФЕС не допуска органите на държава-членка, при прилагане на 
националното законодателство, да откажат да признаят фамилното име на дете, както е 
определено и регистрирано в друга държава членка, в която детето е родено и 
пребивава оттогава, при положение че подобно на родителите си детето е гражданин 
само на първата държава-членка (вж. Решение на Съда на Европейските общности от 
14 октомври 2008 г., Grunkin-Paul, C-353/06).

Заключение

Понастоящем не съществува инструмент на Общността относно гражданското 
състояние, и по-специално относно въпроса с даването на име и фамилия. Въпреки 
това, като има предвид съдебната практика на Съда, не е изключено петицията да 
съдържа елементи, които засягат правото на свободно движение и пребиваване. На 
вносителката на петицията се препоръчва да се обърне за помощ към мрежата SOLVIT.


