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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr.°1200/2007 dėl tėvystės teisių, kurią pateikė Vokietijos pilietė R.S.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja – Vokietijos pilietė; jos partneris – Graikijos pilietis. Ji laukiasi pirmojo 
bendro jų vaiko. Jos partneris graikas gimė Vokietijoje, bet jį Graikijoje augino seneliai. Jo 
gimimo liudijime nurodytas vardas Nikolaos. Tačiau krikštydami seneliai jį pavadino nauju 
vardu Georgios. Grįžus į Vokietiją Graikijos pase nurodomas vardas Georgios, o gimimo 
liudijime vis dar pateikiamas senasis vardas. Ištaisyti vardą teisme nepavyko, ir prašymas 
suteikti dvigubą pilietybę atmestas. Dėl šios su vardu susijusios problemos peticijos pateikėja 
ir jos partneris negalėjo susituokti, o tėvas negalėjo pripažinti savo vaiko, todėl visą 
atsakomybę už vaiką prisiima peticijos pateikėja. Tėvas neturi nei teisių, nei įsipareigojimų, 
jis nenurodytas vaiko gimimo liudijime. Susituokti jiems neįmanoma. Peticijos pateikėja 
mano, kad jos vaikas turi teisę turėti tėvą, juo labiau kad tėvas yra su vaiku. Ji kelia klausimą, 
kas atsitiktų, jeigu ji sunkiai susirgtų arba mirtų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų – užtikrinti piliečiams laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvę be sienų. Šioje erdvėje turi būti užtikrinama asmeninė piliečių apsauga, 
pagrindinių jų teisių laikymasis ir laisvas judėjimas. Dėl profesinių, asmeninių, mokslo ar bet 
kokių kitų priežasčių Europos Sąjungoje padidėjus judumui tapo aišku, kad šeiminės padėties 
srityje turi būti taikomas savitarpio pripažinimo principas. Primintina, kad šeiminė padėtis –
tai asmens teisinė padėtis pagal privatinę teisę. Ji apima gimimą, santuoką ir partnerystę, 
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pavardę, mirtį ir pan.

Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktai, kuriais reglamentuojama šeiminė padėtis, labai 
įvairūs. Šeiminės padėties klausimas ir registrai reglamentuojami pagal valstybių narių 
nacionalinę teisę ir tarptautines sutartis.

Komisija susipažinusi su administraciniais ar teisiniais sunkumais, su kuriais susiduria savo 
teise į laisvą judėjimą besinaudojantys piliečiai santuokos, gimimo, santuokos nutraukimo ar 
mirties atveju, taip pat registruodami ir suteikdami pavardes ir (arba) vardus. Norėdama 
pradėti svarstyti šį klausimą ji 2006 m. užsakė atlikti valstybių narių teisės aktų, kuriais 
reglamentuojama šeiminė padėtis, tyrimą. Su šiuo nauju tyrimu nuo 2008 m. gruodžio mėn. 
galima susipažinti Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose interneto 
svetainėje http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm. Remdamasi šio tyrimo 
rezultatais ir siekdama palengvinti piliečių gyvenimą, Komisija greitai paskelbs žaliąją knygą, 
kad su suinteresuotosiomis šalimis būtų pradėtos viešos konsultacijos dėl sprendimų, kurie 
turi būti priimti siekiant užtikrinti laisvą su šeimine padėtimi susijusių dokumentų judėjimą 
Europos Sąjungoje. Šiame tyrime taip pat nagrinėjamas pavardžių ir (arba) vardų klausimas, 
keliamas peticijos pateikėjos.

Nors pagal dabartinę Bendrijos teisę priimti normas, kuriomis reglamentuojami asmenų 
vardai ir (arba) pavardės, kompetentingos valstybės narės, įgyvendindamos šią kompetenciją 
jos vis dėlto turi laikytis Sutarties nuostatų dėl pripažįstamos kiekvieno Sąjungos piliečio 
teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje (visų pirma žr. 2003 m. spalio 
3 d. Teisingumo Teismo sprendimą Garcia Avello, C-148/02). SESV 21 straipsnyje 
draudžiama vienos valstybės narės valdžios institucijoms, taikant nacionalinę teisę, atsisakyti 
pripažinti kitoje valstybėje narėje, kurioje vaikas gimė ir nuo gimimo gyvena, suteiktą ir 
įregistruotą jo pavardę, jeigu jis, kaip ir tėvai, turi tik pirmosios valstybės narės pilietybę 
(žr. 2008 m. spalio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimą Grunkin-Paul, C-353/06).

Išvada 

Šiuo metu su šeimine padėtimi, ypač su pavardžių ir vardų suteikimo klausimu, susijusių 
Bendrijos priemonių nėra. Tačiau atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką neatmetama 
galimybė, kad peticijoje galėtų būti su teise judėti ir apsigyventi susijusių aspektų. Peticijos 
pateikėjai pagalbos patariama prašyti SOLVIT tinkle.“


