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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 284/2006, esittäjä: Dave Houghton (Iso-Britannia), isänoikeuksista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Ison-Britannian kansalainen, joka on asunut Alankomaissa 26 
vuotta. Hänellä on ollut viiden vuoden ajan suhde Ison-Britannian ja Alankomaiden 
kansalaiseen. Tästä liitosta syntyi vuonna 2000 poika. Vetoomuksen esittäjän eli lapsen isän 
nimeä ei ole syntymätodistuksessa. Vetoomuksen esittäjä haluaa nimensä 
syntymätodistukseen. Hänen entinen kumppaninsa kuitenkin kieltäytyy yhteistyöstä ja uhkaa 
jopa laitattaa uuden kumppaninsa nimen tähän todistukseen. Vetoomuksen esittäjä ei kaiken 
huipuksi voi viedä lastaan lomalla ulkomaille, sillä äiti kieltäytyy luovuttamasta lapsen passia 
hänelle. Vetoomuksen esittäjä haluaa tietää, mitä hän voisi tehdä saadakseen nimensä 
syntymätodistukseen ja voidakseen pitää hallussaan lapsen passia lomalle lähdettäessä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Otettu käsiteltäväksi 3. elokuuta 2006. Komissiolle on esitetty tiedonsaantipyyntö 
(työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohta).

3. Komission vastaus, vastaanotettu 28. helmikuuta 2007.

Vetoomuksen esittäjä, joka on Ison-Britannian kansalainen, valittaa sitä, ettei hän saa nimeään 
isänä lapsen syntymätodistukseen. Hän on saanut lapsen Alankomaiden ja Ison-Britannian 
kansalaisen kanssa, josta hän on eronnut. Lisäksi hän ei voi viedä lasta mukanaan matkalle 
tapaamisoikeuden yhteydessä, koska äiti kieltäytyy luovuttamasta lapsen passia hänen 
haltuunsa.

Komission mielestä vetoomuksessa esitetään kaksi erillistä kysymystä.

Ensimmäisessä on kyse merkinnöistä vetoomuksen esittäjän lapsen syntymäasiakirjassa.
Siviilisäätyä koskeviin asiakirjoihin sovellettava oikeudellinen järjestelmä kuuluu 
jäsenvaltioiden lainsäädännön piiriin. Yhteisön oikeudesta johdettuja sääntöjä ei näin ollen 
voida suoraan soveltaa vetoomuksen esittäjän kuvaamaan tilanteeseen.
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Jäsenvaltioiden on tietysti toimivaltaansa siviilioikeudellisissa asioissa käyttäessään 
noudatettava yhteisön oikeutta ja erityisesti perustuslain määräyksiä, jotka koskevat 
kansalaisuutta ja vapaata liikkuvuutta. Tältä osin vetoomuksessa esitetyt seikat eivät ole 
riittävän tarkkoja eivätkä selvitä syitä, miksi vetoomuksen esittäjän nimeä ei tähän mennessä 
ole ollut lapsen syntymätodistuksessa.

Vetoomuksen esittäjän toinen kysymys koskee lapsen tapaamisoikeutta. Komission tietoon 
tuoduista seikoista ei selviä, onko vetoomuksen esittäjällä lainsäädäntöön perustuva lapsen 
tapaamisoikeus vai onko asiasta annettu tuomioistuimen päätös.

Jotta tiedettäisiin, voidaanko yhteisön oikeutta soveltaa nyt esillä olevaan asiaan ja missä 
määrin, on tiedettävä, onko vetoomuksen esittäjällä vahvistettu lapsen tapaamisoikeus ja 
kuuluko tähän oikeuteen mahdollisuus viedä lapsi rajoitetuksi ajaksi muualle kuin 
vetoomuksen esittäjän asuinpaikalle, myös ulkomaille. Jos näin on, lapsen äidin 
kieltäytymistä luovuttamasta poikansa passia vetoomuksen esittäjälle voidaan tutkia 
tapaamisoikeuden rikkomisena. Voi olla niinkin, että vetoomuksen esittäjälle myönnetty 
tapaamisoikeus perustuu erityisiin sääntöihin, joissa kielletään ulkomaille matkustaminen, 
jolloin passin luovuttamisesta kieltäytyminen olisi perusteltua.

Tarkempien tietojen puuttuessa vetoomukseen ei voida vastata tarkemmin.
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