
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 czerwca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Karlsruhe – Niemcy) – Nabiel Peter Bogendorff von 
Wolffersdorff/Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe

(Sprawa C-438/14) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Obywatelstwo Unii — Artykuł 21 TFUE — Swoboda przemieszczania się 
i pobytu w państwach członkowskich — Ustawa państwa członkowskiego znosząca przywileje i zakazująca 

przyznawania nowych tytułów szlacheckich — Nazwisko osoby dorosłej, będącej obywatelem 
wspomnianego państwa, nabyte w trakcie zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim, którego 

osoba ta posiada także obywatelstwo — Nazwisko zawierające elementy tytułów szlacheckich — 
Zamieszkanie w pierwszym państwie członkowskim — Odmowa przez organy pierwszego państwa 

członkowskiego wpisania do rejestru aktów stanu cywilnego nazwiska nabytego w drugim państwie 
członkowskim — Względy uzasadniające — Porządek publiczny — Niezgodność z podstawowymi 

zasadami prawa niemieckiego)

(2016/C 287/09)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgericht Karlsruhe

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff

Strona pozwana: Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe

Sentencja

Artykuł 21 TFUE należy interpretować w ten sposób, że organy państwa członkowskiego nie są zobowiązane do uznania nazwiska 
obywatela tego państwa członkowskiego w przypadku, gdy posiada on także obywatelstwo innego państwa członkowskiego, w którym 
nabył to swobodnie wybrane nazwisko zawierające kilka elementów tytułów szlacheckich, które są niedopuszczalne na gruncie prawa 
pierwszego państwa członkowskiego, o ile zostanie wykazane – czego weryfikacja należy do sądu odsyłającego – że taka odmowa uznania 
nazwiska jest w tym kontekście uzasadniona względami porządku publicznego, ponieważ jest odpowiednia i niezbędna do 
zagwarantowania poszanowania zasady równości wszystkich obywateli wspomnianego państwa członkowskiego wobec prawa. 

(1) Dz.U. C 462 z 22.12.2014.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 2 czerwca 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana – 

Włochy) – Pippo Pizzo/CRGT Srl

(Sprawa C-27/15) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Udział w przetargu — 
Możliwość powołania się na zdolności innych przedsiębiorstw w celu spełnienia wymaganych kryteriów — 

Nieuiszczenie składki nieprzewidzianej w wyraźny sposób — Wykluczenie z przetargu bez możliwości 
uzupełnienia tego braku)

(2016/C 287/10)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
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