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Wydaje następujące wyrok, który obowiązuje od daty 10 lipca 2007r. 

POSTĘPOWANIE: 

1. Sprawa wywodzi się ze skargi (nr 10163/02) złożonej do Trybunału przeciwko Republice 

Finlandii, na podstawie artykułu 34 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (zwanej dalej „Konwencją”). Skarga została złożona 6 lutego 2002 roku przez 

obywateli narodowości fińskiej, pana Mika Johansson oraz panią Jaana Johansson (zwanych 

dalej „Skarżącymi”). 

2. Powodom została przyznana pomoc prawna i byli oni reprezentowani przez adwokata 

wykonującego swój zawód w Helsinkach, pana M. Fredman. Rząd Finlandii (zwany dalej 

„Rządem”) był reprezentowany przez swojego agenta, pana A. Kosonen z biura Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych. 

3. Skarżący zarzucają Rządowi pogwałcenie artykułów 8 i 14 Konwencji poprzez odmowę 

zarejestrowania imienia dla ich syna. 

4. Decyzją z dnia 7 listopada 2006 Trybunał uznał skargę za dopuszczalną do rozpatrzenia. 

5. Zarówno Skarżący jak i Rząd przedstawili dalsze obserwacje na piśmie (Zasada 59 ust. 1). 

Izba Trybunału, po konsultacji ze stronami, uznała rozpatrzenie sprawy co do istoty za 

niewymagane (Zasada 59 ust. 3). 

FAKTY 

I. OKOLICZNOŚCI SPRAWY 

6. Pani Johansson urodziła się w 1970 roku, pan Johansson urodził się w 1967 roku. Skarżący 

mieszkają obecnie w Rajamäki i mają syna, który urodził się 2 maja 1999 roku. 

7. Rodzice nadali swojemu synowi imię „Axl Mick”. Dnia 8 lipca 1999 roku Urząd Stanu 

Cywilnego w Hyvinkää (maistraatti, magistraten) odrzucił wniosek Skarżących o 

zarejestrowanie tego imienia powołując się na sekcję 32, podpunkt 2(1) oraz 3(2) Ustawy o 

Nadawaniu Imion (nimilaki, namnlagen, zob. akapit 16 poniżej). Powodem odmowy była 

pisownia, która nie spełniała standardowych norm pisowni fińskiej. 

8. Skarżący złożyli skargę do Administracyjnego Sądu Rejonowego (lääninoikeus, länsrätten, 

później zastąpionego przez Sąd Administracyjny w Helsinkach (hallinto-oikeus, 



förvaltningsdomstolen)). Ich skargę argumentowali tym, że imię „Axl” jest powszechne w 

Danii i Norwegii, zarówno jak i w Stanach Zjednoczonych oraz Australii. Imię to było 

możliwe do wymówienia w języku fińskim i nie było sprzeczne z fińską praktyką nadawania 

imion. W fińskim Systemie Informacyjnym dot. Ludności (väestötietojärjestelmä, 

befolkningsdatasystemet) widniały już trzy osoby pod tym imieniem. Ponadto, Skarżący 

mogą w przyszłości wyjechać na stałe za granicę. 

9. Reprezentant powołany przez Państwowe Biuro Prowincjonalne (lääninhallituksen 

määräämä asiamies, ombudsman förordnad av länssyrelsen) został zaproszony w celu 

przedłożenia swojej opinii Rejonowemu Sądowi Administracyjnemu. Jego zdaniem imię 

powinno zostać zarejestrowane zważywszy na wzrastającą ilość kontaktów 

międzynarodowych i współpracę między państwami zagranicznymi. Sprzeczność z 

przyjętymi zasadami nadawania imion nie jest wystarczającym powodem do odmowy 

rejestracji. 

10. Po zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi sądowi, Komitet Doradczy ds. 

Nadawania Imion (nimilautakunta, nämnden för namnärenden) uznał, iż imię to nie jest 

zgodne z obowiązującą praktyką nadawania imion i Skarżący nie przedstawili 

wystarczających powodów umożliwiających rejestrację. 

11. W odpowiedzi na powyższą opinię, Skarżący nie zrezygnowali z zarejestrowania imienia 

„Axl” powołując się na istniejącą ewidencję ludności, w której widnieją takie imiona jak: 

“Minja”, “Tertta”, “Jonina” oraz “Dersim”, które w opinii Skarżących są zmodyfikowanymi 

wariantami imion i są sprzeczne z obowiązującą praktyką nadawania imion. 

12.Sąd Administracyjny w Helsinkach oddalił apelację w dniu 3 października 2000 roku. Sąd 

powołał się na Ustawę o Nadawaniu Imion, według której imię mogłoby być zarejestrowane, 

nawet w przypadku sprzeczności z obowiązującą praktyką nadawania imion, jednak osoba 

nosząca to imię musiałaby mieć powiązania z osobą z innego kraju na zasadzie 

obywatelstwa, relacji rodzinnych lub innych okoliczności i zaproponowane imię musiałoby 

spełniać normy nadawania imion w tymże kraju. Imię mogłoby być również zarejestrowane z 

innych, ważnych powodów (zob. akapit 16 poniżej). Sąd stwierdził, iż argumenty 

przedłożone przez Skarżących były niewystarczające do rejestracji imienia. 

13. Skarżący we wniosku do Najwyższego Sądu Administracyjnego (korkein hallinto-oikeus, 

högsta förvaltningsdomstolen) stwierdzili, iż sprzeczność z Ustawą o Nadawaniu Imion jest 



kwestią indywidualnej interpretacji. Argumentowali to tym, że niektórzy księża oraz 

placówki Urzędu Stanu Cywilnego zgodziliby się na rejestrację imienia. Ponadto, co 

najmniej trzy osoby z fińskim obywatelstwem zostały zarejestrowane pod tym imieniem. Z 

punktu widzenia Skarżących, imię „Axl” powinno być zarejestrowane, ponieważ zostało już 

zarejestrowane innym osobom. Imię spełniało kryteria Ustawy o Nadawaniu Imion w tym 

sensie, że oznaczało jednoznacznie płeć męską i nie było krzywdzące dla ich syna. Co 

więcej, imię to zostało już wcześniej nadane osobom z rodziny Skarżących. 

14. Dnia 20 września 2001 Najwyższy Sąd Administracyjny utrzymał w mocy orzeczenie. 

WŁAŚCIWE DLA SPRAWY PRAWO KRAJOWE. 

15. Ustawa o Nadawaniu Imion (Ustawa nr 694/1985 z późniejszymi zmianami przez Ustawę 

nr 253/1991) reguluje przepisy dotyczące nadawania imion. Zgodnie z sekcją 32a dziecku 

może być nadane od jednego do trzech imion. Wybrane imię musi zostać zgłoszone do 

rejestracji do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego lub kościoła. 

16. Fińskie przepisy nie regulują sposobów wyboru imienia. Istnieje jednak almanach, w 

którym przedstawiony jest zarys praktyki nadawania fińskich, fińsko-szwedzkich, lapońskich 

i ortodoksyjnych imion. Imię, które nie jest uwzględnione w almanachu może być 

zarejestrowane wtedy, gdy spełnia zasady zapisane w sekcji 32 Ustawy o Nadawaniu Imion, 

podsekcjach 2 i 3, które brzmią następująco:  

„2. W przypadku braku powodów wymienionych w podsekcji 3 poniższe imiona nie mogą 

być zarejestrowane: 

(1) imię którego forma lub zapis nie są zgodne z ogólnie przyjętymi normami; 

(2) imię żeńskie dla chłopca i imię męskie dla dziewczynki; 

(3) nazwisko; 

(4) imię które zostało już nadane rodzeństwu. 

3. Imię, które jest sprzeczne z wymogami wymienionymi w podsekcji 2 może być 

zarejestrowane pod warunkiem, że: 

(1) bazuje na tradycji religijnej; 

(2) osoba ma powiązanie z krajem zagranicznym w kwestii obywatelstwa, relacji 

rodzinnych lub innych okoliczności i zaproponowane imię spełnia kryteria nadawania 

imion tego kraju; 



(3) zachodzi inny ważny powód. 

17. Komitet Doradczy ds. Nadawania Imion podlegający Ministerstwu Sprawiedliwości daje 

opinie doradcze władzom i sądom na temat zastosowania Ustawy o Nadawaniu Imion. 

Nadzoruje również praktykę nadawania imion w kraju oraz proponuje poprawki do Ustawy. 

PRAWO 

ZARZUT POGWAŁCENIA ARTYKUŁU 8 KONWENCJI 

18. Skarżący twierdzą, że odmowa rejestracji imienia „Axl” dla ich syna stanowi 

pogwałcenie ich prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego na podstawie 

artykułu 8, który brzmi następująco: 

„1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego Życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji. 

 

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym 

społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub 

dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę 

zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.” 

A. Stanowiska stron 

1. Skarżący 

19. Skarżący podkreślili, że Konwencja jest dokumentem będącym w użyciu, który musi być 

interpretowany w świetle aktualnych warunków. Dla przykładu, sprawa Salonen przeciwko 

Finlandii (skarga nr 27868/95, decyzja Komisji podjęta w dniu 2 lipca 1997), która dotyczyła 

odmowy rejestracji imienia „Ainut Vain Marjaana” („Jedna i Jedyna Marjaana”) została 

wniesiona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 1995 roku, w roku, w którym 

Finlandia przystąpiła do Unii Europejskiej. Od tego momentu, zarówno Europa, jak i świat 

zmieniły się i pojęcie granic państwa straciło swoje tradycyjne znaczenie. W świetle tego 

pojawiło się następujące pytanie: jak długo Umawiające się państwo może bronić swojej 

Ustawy o Nadawaniu Imion i jednocześnie odmawiać rejestracji imienia wyłącznie na 

podstawie niezgodności z obowiązującą praktyką nadawania imion? 



20. Imię „Axl” nie różniło się zbytnio od imion „Alf”, „Ulf”, „Axel”, które zostały już 

zarejestrowane w Finlandii. Nadanie tych imion nie spowodowało szkody u dzieci. Rząd w 

tym wypadku użył marginesu oceny. Jednakże, w ciągu ostatnich lat margines ten został 

znacząco zawężony w tej dziedzinie. 

21. Skarżący podzielali opinię Rządu, według którego nie można dokonywać rejestracji 

któregokolwiek imienia. Jednak odmowa rejestracji imienia powinna być obiektywnie 

uzasadniona i powinna obowiązywać wszystkich obywateli w równym stopniu. Uważali, że 

Rząd nie powołał się na istotne argumenty które wyjaśniałyby dlaczego imię „Axl” było już 

zarejestrowane sześć razy. Skarżący utrzymywali, że Urząd Stanu Cywilnego w Helsinkach, 

z którym się kontaktowali, uznał imię „Axl” za możliwe do zarejestrowania „bez żadnego 

problemu”. Odmowa oficjalna rejestracji imienia „Axl” zobowiązywała Skarżących do 

zmiany imienia ich syna. 

22. Imię „Axl” mogłoby być zarejestrowane jeżeli osoba miałaby relację z krajem 

zagranicznym i spełniałoby normy nadawania imion tegoż kraju. W opinii Skarżących, w ten 

sposób osoby, które urodziły poprzez urodzenie się w Finlandii nabyły fińskie obywatelstwo 

są nierówno traktowane wobec tych, które urodziły się w kraju zagranicznym lub mają z nim 

powiązania. Według nich, miejsce urodzenia lub relacje rodzinne nie powinny być istotnym 

powodem, który, zgodnie z orzecznictwem Sądu, może stanowić podstawę do podjęcia 

decyzji, w szczególności biorąc pod uwagę ciągłe udoskonalanie Konwencji. 

2. Rząd 

23. Rząd stwierdził, że niniejsza skarga nie wykazuje ingerencji w prawa Skarżących zawarte 

w artykule 8 § 1. Według opinii Komitetu Doradczego ds. Nadawania Imion przedłożonej 

Sądu Administracyjnemu imię „Alex” mogłoby zostać zarejestrowane a wybrane przez 

rodziców imię „Axl” mogłoby być używane w środowisku rodzinnym. W opinii Rządu, 

rzekomy uszczerbek spowodowany przez jednoliterową różnicę w zapisach imienia oficjalnie 

zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego i imienia używanego w społeczeństwie jest 

znikomy.  

24. Jako uzasadnienie wyznaczonego celu, Rząd stwierdził, że obowiązująca w państwie 

praktyka nadawania imion jest ściśle powiązana z kulturą i językową historią oraz poczuciem 

tożsamości. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku małych państw, jakim jest 

Finlandia gdzie próby zachowania odrębnej praktyki nadawania imion są uzasadnione. 



Ponadto, Ustawa o Nadawaniu Imion chroni dzieci przed nadawaniem im nieodpowiednich 

imion. 

25. W niektórych przypadkach możliwe jest uchylenie się od obowiązującej praktyki 

nadawania imion zawartej w Ustawie o Nadawaniu Imion. Dziecko może nosić imię zgodne 

z praktyką nadawania imion stosowaną w jego państwie, nawet jeśli to imię nie spełnia norm 

zawartych w sekcji 32b, podsekcji 2 Ustawy o Nadawaniu Imion. Oprócz obywatelstwa, 

również więzy rodzinne lub inne szczególne okoliczności mogą stanowić znaczące 

powiązanie z krajem zagranicznym. Klauzula ta ma na celu chronić mniejszości narodowe 

oraz pozwalać na nadawanie imion imigrantom, którzy w przyszłości chcieliby powrócić do 

kraju ojczystego lub którzy chcieliby zachować praktykę nadawania imion obowiązującą w 

ich państwie z powodów kulturowych lub językowych. Niniejsza skarga nie zalicza się do 

tych kategorii. Biorąc pod uwagę powyższe, odmowa rejestracji imienia „Axl” nie była 

decyzją arbitralną. 

26. Rząd nie zakwestionował faktu, iż do momentu narodzin syna Skarżących w Urzędzie 

Stanu Cywilnego widniały już trzy osoby z imieniem „Axl”. Do września 2005 roku pięć 

osób zostało zarejestrowanych pod tym imieniem. Jedna osoba urodziła się za granicą i miała 

podwójne obywatelstwo. Inne osoby urodziły się w Finlandii i miały fińskie obywatelstwo. 

W opinii Rządu, zastosowanie Ustawy o Nadawaniu Imion w niniejszej sprawie poddaje się 

bezpośrednio decyzji państwa w oparciu o margines oceny. 

27. Rząd utrzymuje, że praktyka nadawania imion rozwija się cały czas. Dlatego też, imię 

które nie zostało zarejestrowane może być później zaakceptowane i uznane za zgodne z 

normami nadawania imion zapisanymi w Ustawie o Nadawaniu Imion. 

B. Ocena Trybunału 

1. Zastosowanie artykułu 8 

28. Trybunał orzekł w sprawie Guillot przeciwko Francji  (wyrok z dnia 24 października 

1996, Reports of Judgements and Decisions 1996-V, s. 1605 § 22), że wybór imienia dla 

dziecka jest indywidualną kwestią rodziców. Według Trybunału, przedmiot sprawy mieści 

się w zakresie artykułu 8 (zob. również, wyrok z dnia 22 listopada 1994 w sprawie Stjerna 

przeciwko Finlandii, seria A nr 299-B, s. 60, § 37 oraz wyrok z dnia 22 luty 1994 w sprawie 

Burghartz przeciwko Szwajcarii, seria A nr 280-B, s. 28, § 24). W związku z powyższym, 



artykuł 8 ma odpowiednie zastosowanie w niniejszej sprawie. Co więcej, strony nie wykazują 

chęci porozumienia. 

2. Powiązanie sprawy ze obowiązkami pozytywnymi lub ingerencja w nią. 

29. Pomimo, że artykuł 8 ma na celu ochronę jednostki przed arbitralną ingerencją władz 

publicznych, nie zabrania on całkowicie Państwu takiej ingerencji. Poza uprzednio 

negatywnymi zobowiązaniami, pozytywne obowiązki mogą również być związane z 

skutecznym poszanowaniem dla życia prywatnego i rodzinnego. Zakres obowiązków 

pozytywnych i negatywnych państwa względem artykułu 8 nie jest precyzyjnie określony. 

Według opinii Trybunału, nie wszystkie normy dotyczące nadania imion będą ingerowały w 

jego wybór. Nałożenie obowiązku zmiany imienia jest traktowane jako ingerencja, natomiast 

nie jest nią odmowa rejestracji nowego imienia (zob. wyrok w sprawie Stjerna, wymieniony 

powyżej, s. 60-61, § 38). Właściwe zasady są jednak podobne. Obydwa założenia muszą być 

rozpatrywane z zachowaniem równowagi pomiędzy interesem stron. W toku podjęcia decyzji 

państwo dysponuje pewnym marginesem oceny (zob. sprawa Evans przeciwko Wielkiej 

Brytanii [Wielka Izba], nr 6339/05, § 75, ETPC 2007-...) 

30. Trybunał chce zbadać w niniejszej sprawie przede wszystkim słuszność zastosowania 

Ustawy o Nadawaniu Imion i sprawdzić, czy została zachowana sprawiedliwa równowaga 

pomiędzy interesem publicznym i prywatnym. 

3. Zgodność z artykułem 8 

31. Trybunał przypomina, że w sprawach wywodzących się ze skarg osób indywidualnych 

nie ma na celu sprawdzenia odpowiednich przepisów lub niejasnych praktyk. Trybunał musi 

w jak największym stopniu ograniczyć się, z uwzględnieniem ogólnego kontekstu, żeby 

zbadać postawioną przed nim sprawę (zob. Olsson przeciwko Szwecji (nr 1), wyrok z dnia 24 

marca 1988, Seria A nr 130, s. 27-28, § 54). W następstwie tego, Trybunał nie pełni roli 

organu zastępczego dla właściwych fińskich organów, które zajmują się regulowaniem zasad 

rejestracji imion w Finlandii. Trybunał ma za zadanie sprawdzić wedle Konwencji czy 

odmowa władz lokalnych rejestracji wybranego imienia w danej sprawie na podstawie prawa 

do oceny stanowi powód naruszenia praw Skarżących uwzględnionych w artykule 8 (zob. 

mutatis mutandis Stjerna, wymieniona powyżej, s. 61, § 39). Margines oceny, który państwo 

ma do wykorzystania jest szeroki (zob. m.in. Stjerna, Ibidem, i Mentzen przeciwko Łotwie 

(decyzja), nr 71074/01, ETPC 2004-XII). 



32. Trybunał orzekł brak pogwałcenia praw skarżących uwzględnionych w artykule 8 w 

sprawie Guillot (wymieniona powyżej, s. 1603-04, § 27). W tej sprawie szkoda 

spowodowana przez odmowę zarejestrowania imienia wybranego dla dziecka skarżących 

„Fleur de Marie” została uznana za niewystarczającą do wniesienia sprawy o niezachowanie 

szacunku względem ich życia prywatnego i rodzinnego. Skarżący w swojej skardze kierowali 

się imieniem „Fleur-Marie”, które było dopuszczalne. Jako powód swojego wyroku, 

Trybunał przytoczył opinię Francuskiego Sądu apelacyjnego i Sądu Kasacyjnego 

stwierdzających imię „Fleur de Marie” za ekscentryczne i nader dziwaczne (Ibidem, §§ 10-

11) i mogące godzić w interes dziecka. W sprawie Salonen (decyzja) wymienionej powyżej, 

Komisja stwierdziła, iż odmowa rejestracji imienia „Ainut Vain Marjaana” (Jedna i Jedyna 

Marjaana) przez władze fińskie była uzasadniona biorąc pod uwagę możliwą szkodę dla 

dziecka z powodu tego imienia, które mogłoby być uważane za niewłaściwe przez innych.  

33. Niniejesza skarga winna być potraktowana odrębnie od tych wyżej wymienionych. Imię 

„Axl Mick” nie było uważane za przedmiot sporów sądowych z charakterze sprzeczności z 

interesami lub możliwych szkód, które mogłoby wyrządzić w przyszłości synowi 

Skarżących. Ponadto, w przeciwieństwie do spraw Salonen and Guillot, gdzie imiona “Ainut 

Vain Marjaanas” lub “Fleur de Marie” nie widniały w ewidencyjnych spisach ludności, imię 

„Axl” zostało już uprzednio zarejestrowane przez władze fińskie, lecz Skarżącym nie 

pozwolono zarejestrować tego imienia.  

34. Mając na względzie powyższe uwagi, Trybunał sprawdzi czy odmowa państwa 

zarejestrowania imienia w niniejszej sprawie jest powodem do wniesienia sprawy o 

niezachowanie szacunku względem życia prywatnego i rodzinnego Skarżących. 

Uwzględniając interesy dwóch stron, należy wziąć pod uwagę zarówno prawo Skarżących do 

nadania imienia ich synowi, jak i interes publiczny regulujący możliwy wybór imienia dla 

dziecka. 

35. Odnosząc się do interesu publicznego, Trybunał przyznał, że prawne restrykcje dotyczące 

zmiany imienia mogą być uzasadnione dobrem publicznym, na przykład, w celu zapewnienia 

dokładnej ewidencji ludności lub umożliwienia prawidłowej identyfikacji osobistej (zob. 

Stjerna, wymieniona powyżej, s. 61, § 39). Restrykcje dotyczące wyboru imienia mogą 

również wywodzić się z troski o dobro dziecka i społeczeństwa (zob. Salonen (decyzja), 

wymieniona powyżej). 



36. Zdaniem Rządu, zastosowanie Ustawy o Nadawaniu Imion miało na celu ochronę dziecka 

przed nieodpowiednim imieniem oraz zachowanie odrębnej praktyki nadawania imion w 

takim małym kraju jak Finlandia. Trybunał przyznaje, że należyta uwaga powinna być 

poświęcona dobru dziecka. Ochrona dziecka przed nadaniem nieodpowiedniego imienia 

(ośmieszającego lub dziwacznego) leży również w interesie publicznym. Według Trybunału 

prawnie uzasadnionym celem jest dążenie do zachowania odrębnej praktyki nadawania imion 

poprzez środki przeznaczone do obrony języka (zob. Mentzen (decyzja), wymieniona 

powyżej). Zatem Trybunał może przyjąć argument twierdzący, iż zachowanie państwowej 

praktyki nadawania imion stanowi element tego celu i jednocześnie leży w interesie dobra 

publicznego. 

37. Imiona niewątpliwie odgrywają zasadniczą rolę w identyfikacji danej osoby (zob. Stjerna, 

wymieniona powyżej, s. 61, § 39). W Finlandii każde imię może zostać zarejestrowane, 

nawet to wymyślone, jednak imię to musi spełniać zasady przewidziane w Ustawie o 

Nadawaniu Imion. W rezultacie, władze krajowe mają szeroki zakres podejmowania decyzji 

dotyczących stosowania Ustawy o Nadawaniu Imion w poszczególnych przypadkach.  

38. W niniejszej sprawie wybrane przez Skarżących imię „Axl” było używane bez problemu 

w środowisku rodzinnym od momentu narodzenia syna Skarżących w 1999 roku. Zdaniem 

sądu oraz Skarżących imię „Axl” nie różni się znacząco od imion „Alf” i „Ulf”, które są 

powszechnie używane w Finlandii (zob. akapit 20 powyżej). Imię nie jest ośmieszające ani 

dziwaczne, nie stanowi szkody dla dziecka, ani ma powodów aby twierdzić, że wyrządzi mu 

krzywdę w przyszłości. Imię jest możliwe do wymówienia w języku fińskim i jest używane 

w innych krajach. Gdyby samogłoska „e” nie została pominięta, imię to zostałoby 

automatycznie zarejestrowane. Nie można zatem uważać aby imię było niestosowne dla 

dziecka. Trybunał zwraca szczególną uwagę na fakt, iż imię to nie jest zupełnie nowe biorąc 

pod uwagę spis ewidencyjny ludności, w którym, w momencie urodzenia się syna 

Skarżących, figurowały co najmniej dwie osoby o takim imieniu, a następnie kolejnym dwóm 

osobom nadano to imię. Co najmniej czworo z tych osób miało obywatelstwo fińskie. Zatem 

imię to zostało zaakceptowane w Finlandii i nie stwierdzono aby miało jakikolwiek 

negatywny wpływ na zachowanie kulturowej i językowej tożsamości. Faktem jest, iż 

państwo dysponuje szerokim zakresem oceny, jednak zważywszy na powyższe, a zwłaszcza 

pozostałe przypadki, w których imię „Axl” zostało już zarejestrowane, Trybunał nie uważa 

aby podstawy do odmowy zarejestrowania imienia syna Skarżących były słuszne. 



39. W opinii Trybunału rozważania Rządu dotyczące interesu publicznego nie mogą być 

uznane za ważniejsze od obrony interesów Skarżących na podstawie artykułu 8 Konwencji, 

dotyczących zarejestrowania wybranego przez nich imienia dla syna. Sprawiedliwa 

równowaga nie została więc zachowana. 

Tym samym, stwierdza się pogwałcenie artykułu 8 Konwencji. 

II. ZARZUT POGWAŁCENIA ARTYKUŁU 14 KONWENCJI W ZWIĄZKU A 

ARTYKUŁEM 8 

40. Skarżący następnie zarzucili dyskryminację sprzeczną z artykułem 14 w zawiązku z 

artykułem 8. Artykuł 14 stanowi: 

„Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej Konwencji powinno być 

zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, 

język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, 

przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych 

przyczyn.” 

41. Zdaniem Trybunału skarga ta jest ściśle powiązana ze skargą z tytułu pogwałcenia 

artykułu 8. Dlatego też biorąc pod uwagę decyzję odnoszącą się do artykułu 8 (zob. akapity 

38 i 39 powyżej) nie ma potrzeby badania osobno skargi z tytułu pogwałcenia artykułu 14 

Konwencji. 

III. ZASTOSOWANIE ARTYKUŁU 41 KONWENCJI 

42. Artykuł 41 konwencji stanowi: 

„Jeżeli Trybunał stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Konwencji lub jej Protokołów, oraz jeżeli 

prawo wewnętrzne zainteresowanej Wysokiej Układającej się Strony pozwala tylko na 

częściowe usunięcie konsekwencji tego naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi taka 

potrzeba, o przyznaniu słusznego zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie.” 

A. Odszkodowanie 

43. Skarżący nie domagają się odszkodowania w formie pieniężnej. Tytułem 

zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, wystąpili o oficjalne zarejestrowanie imienia, 

które wybrali dla syna i wypłacenia 3000 euro (EUR) za szkody i niepokój spowodowane 



pogwałceniem. W przypadku gdy Rząd nie zagwarantuje zarejestrowania imienia, Skarżący 

wnioskują o wypłacenie dodatkowych 30000 euro z tego samego tytułu. 

44. Według opinii Rządu kwota ta jest zbyt wysoka i samo uznanie pogwałcenia artykułu 8 

powinno być wystarczające. W żadnym wypadku kwota ta nie powinna przekraczać 2000 

euro  

45. Odmowa zarejestrowania imienia, które Skarżący wybrali dla swojego syna z pewnością 

dostarczyła im nieprzyjemności i zmartwień, które nie mogą być w wystarczający sposób 

zrekompensowane wyłącznie poprzez uznanie pogwałcenia 8 artykułu Konwencji. Trybunał, 

dokonując sprawiedliwej oceny, nakazuje wypłacenie Skarżącym kwoty 2000 euro  

Odnosząc się do alternatywnego roszczenia, Trybunał wskazuje, iż według artykułu 46 

Konwencji, Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego 

wyroku Trybunału we wszystkich sprawach, w których są stronami, a nad wykonaniem 

wyroku czuwa Komitet Ministrów. Oznacza to, między innymi, że wyrok Trybunału 

wskazujący na pogwałcenie nakłada na pozwanym państwie prawny obowiązek nie tylko do 

wypłacenia należnej sumy z tytułu zadośćuczynienia ale również do wybrania ogólnych lub/i 

właściwych, indywidualnych środków, które będą wprowadzone do obowiązującego 

porządku prawnego państwa w celu zakończenia naruszania przepisów wykazanego przez 

Trybunał i jak najszybszego poprawienia ich działania. (zob. mutatis mutandis, Scozzari i 

Giunta przeciwko Włochom [Wielka Izba], skargi nr 39221/98 i 41963/98, § 249, ETPC 

2000-VIII). Trybunał nie ma obowiązku wypłacać dodatkowej kwoty z tytułu 

zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Zatem alternatywne roszczenie Skarżących 

zostaje odsunięte.  

B. Koszty i wydatki 

46. Skarżący ubiegali się o zwrot poniesionych przez nich kosztów postępowania sądowego 

w Sądzie Administracyjnym w Helsinkach w kwocie 400 fińskich marek (FIM – około 67,28 

euro) oraz kosztów poniesionych w Najwyższym Sądzie Administracyjnym w kwocie 1000 

marek fińskich (około 168,19 euro) 

47. Skarżący domagali się również zwrotu poniesionych kosztów procesu i wydatków 

związanych z postępowaniem przed Trybunałem w kwocie 2,449 euro (kwota zawiera 

podatek VAT w wysokości 396 euro i koszty tłumaczeń wynoszące 253 euro, wolne od 



podatku VAT). Pomoc prawna w kwocie 715 euro sfinansowana przez Radę Europy nie 

została odliczona od tych kwot.  

Rząd uznał wysokość kwoty roszczenia za rozsądną. 

48. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, Skarżącym przysługuje prawo do zwrotu 

poniesionych kosztów wtedy, kiedy zostanie wykazana zasadność ich poniesienia oraz wtedy, 

kiedy przedstawione zostaną dowody wpłaty. Co więcej, zwrot kosztów procesu jest możliwy 

w przypadku, kiedy odnoszą się do uznanego pogwałcenia (zob. I.J.L., G.M.R. and A.K.P. 

przeciwko Wielkiej Brytanii (słuszne zadośćuczynienie), sprawy nr 29522/95, 30056/96 i 

30574/96, § 18, 25 wrzesień 2001). Biorąc pod uwagę pomoc prawną zapewnioną przez Radę 

Europy, Trybunał uznaje za słuszne wypłacenie Skarżącym 1970 euro jako zwrot kosztów 

związanych z postępowanie procesowym przed Trybunałem (z VAT). 

C. Odsetki za zwłokę 

49. Zdaniem Trybunału, odsetki za zwłokę powinny być naliczane według marginalnej stopy 

procentowej Europejskiego Banku Centralnego, do której powinny być dodane trzy punkty 

procentowe. 

Z TYCH PRZYCZYN TRYBUNAŁ JEDNOGŁOŚNIE 

1. Uznaje, że artykuł 8 Konwencji został pogwałcony. 

2. Uznaje za zbyteczne rozpatrzenie osobnej skargi Skarżących z tytułu pogwałcenia 

Artykułu 14 związanej z artykułem 8. 

3. Uznaje, że: 

(a) Pozwane państwo musi wpłacić Skarżącym w terminie trzech miesięcy od daty 

uprawomocnienia niniejszego wyroku zgodnie z artykułem 44 § 2 następujące kwoty: 

(i) 2000 EUR  (dwa tysiące euro) z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

(ii) 1970 EUR (tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt euro) z tytułu poniesionych kosztów i 

wydatków; 

(iii)Jakikolwiek podatek, który może zostać nałożony na powyższe kwoty. 

(b) po upłynięciu okresu wyżej wymienionych trzech miesięcy, od powyższych kwot, aż 

do momentu uregulowania należności, będą naliczane odsetki zwykłe według stawki 

równej marginalnej stopie procentowej Europejskiego Banku Centralnego za okres 

niewywiązania się ze spłaty należności. Do marginalnej stopy procentowej winny być 

naliczone trzy punkty procentowe. 



4. Odrzuca pozostałe roszczenia Skarżących o słuszne zadośćuczynienie. 

Sporządzono w języku angielskim i potwierdzono notarialnie na piśmie w dniu 6 września 

2007 zgodnie z regułami 77 §§ 2 i 3 Regulaminu Trybunału 

T.L. Early Nicolas Bratza 

Szef Kancelarii 

Wyrok w sprawie Johansson przeciwko Finlandii. 
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