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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0284/2006, του Dave Houghton, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
δικαιώματά του ως πατέρα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, βρετανός υπήκοος που διαμένει μόνιμα εδώ και 26 χρόνια στις Κάτω Χώρες, 
είχε πενταετή σχέση με γυναίκα βρετανικής/ολλανδικής ιθαγένειας, με την οποία το 2000 
απέκτησε έναν γιο. Το όνομα του αναφέροντα, πατέρα του παιδιού, δεν αναφέρεται καθόλου 
στο πιστοποιητικό γέννησής του. Ο αναφέρων θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση αλλά 
η πρώην σύντροφός του αρνείται να συνεργαστεί και απειλεί μάλιστα να προσθέσει το όνομα 
του νέου συντρόφου της στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. Ο αναφέρων δεν μπορεί να 
ταξιδέψει με το παιδί για διακοπές στο εξωτερικό, καθώς η μητέρα δεν του δίνει το 
διαβατήριό του. Ο αναφέρων επιθυμεί να πληροφορηθεί τι πρέπει να κάνει προκειμένου το 
όνομά του να αναγραφεί στο πιστοποιητικό γέννησης και να έχει πρόσβαση στο διαβατήριο 
του παιδιού όταν πηγαίνουν διακοπές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Αυγούστου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Ο αναφέρων, βρετανικής ιθαγένειας, διαμαρτύρεται επειδή δεν δύναται να αναγράψει το
επώνυμό του στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που απέκτησε με γυναίκα βρετανικής 
και ολλανδικής ιθαγένειας από την οποία έχει πλέον χωρίσει. Επίσης, δεν είναι σε θέση να
ταξιδέψει με το παιδί στο πλαίσιο των δικαιωμάτων επίσκεψής του, καθώς η μητέρα αρνείται 
να του εμπιστευτεί το διαβατήριο του παιδιού.

Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η αναφορά εγείρει δύο χωριστά θέματα. 



PE 386.446 2/2 CM\656924EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Το πρώτο αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού 
του αναφέροντα. Έως σήμερα, το νομικό καθεστώς των πιστοποιητικών προσωπικής 
κατάστασης ρυθμίζεται από τη νομοθεσία των κρατών μελών. Καμία διάταξη παράγωγου
κοινοτικού δικαίου δεν είναι συνεπώς άμεσα εφαρμοστέα στην κατάσταση που περιγράφεται 
από τον αναφέροντα.

Προφανώς, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την προσωπική 
κατάσταση, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο και, ιδιαίτερα, τις 
διατάξεις της Συνθήκης που σχετίζονται με την ιθαγένεια και την ελεύθερη κυκλοφορία. Ως
προς τούτο, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αναφορά δεν είναι επαρκώς ακριβή και
δεν επιτρέπουν να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους δεν ήταν δυνατή έως τώρα η 
αναγραφή του ονόματος του αναφέροντα στο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού του.

Το δεύτερο ζήτημα που εγείρει ο αναφέρων αφορά την άσκηση του δικαιώματος επίσκεψης 
του παιδιού του. Από τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της Επιτροπής δεν προκύπτει με 
σαφήνεια εάν ο αναφέρων έχει δικαίωμα επίσκεψης του παιδιού το οποίο του έχει 
παραχωρηθεί δια νόμου ή εάν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση. 

Προκειμένου να πληροφορηθούμε εάν το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζεται στην προκειμένη
περίπτωση, και σε ποιο βαθμό, είναι απαραίτητο  να διευκρινιστεί εάν ο αναφέρων διαθέτει
δικαίωμα επίσκεψης του παιδιού του και εάν αυτό το δικαίωμα συνεπάγεται τη δυνατότητα 
να μεταφέρει το παιδί για ορισμένη χρονική περίοδο σε τόπο άλλο από τον τόπο συνήθους 
κατοικίας, και στο εξωτερικό. Εάν ισχύει αυτό, η άρνηση της μητέρας του παιδιού να
παραχωρήσει το διαβατήριο του γιου της στον αναφέροντα θα μπορούσε να θεωρηθεί 
παραβίαση του δικαιώματος επίσκεψης. Μπορεί, εντούτοις, το δικαίωμα επίσκεψης που έχει
παραχωρηθεί στον αναφέροντα να διέπεται από ειδικούς όρους οι οποίοι αποκλείουν κάθε 
μετακίνηση στο εξωτερικό, περίπτωση στην οποία η άρνηση παραχώρησης του διαβατηρίου 
του παιδιού μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, είναι αδύνατο να δοθεί πιο εμπεριστατωμένη απάντηση 
στην αναφορά.


