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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Dave Houghton (brit állampolgár) által benyújtott 284/2006. számú petíció az őt mint 
apát megillető jogokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki brit állampolgár, 26 éve él Hollandiában. 5 évig együtt élt egy brit-
holland kettős állampolgárságú nővel. E kapcsolatból 2000-ben egy fiú született. A petíció 
benyújtójának, a gyermek apjának neve sehol sem szerepel a gyermek születési anyakönyvi 
kivonatán. A petíció benyújtója szeretné, hogy a neve szerepeljen a kivonaton. Egykori 
partnere azonban megtagadja az együttműködést, és azzal fenyegetőzik, hogy új partnere 
nevét tüntetteti föl a születési anyakönyvi kivonaton. Ráadásul a petíció benyújtója nem tud 
gyermekével külföldre utazni nyaralni, mivel az anya megtagadja a gyermek útlevelének 
kiadását. A petíció benyújtója azt szeretné megtudni, mit tehet annak érdekében, hogy a neve 
rákerüljön a gyermek anyakönyvi kivonatára, és hogy hozzáférhessen a gyermek útleveléhez, 
amikor nyaralni mennek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. augusztus 3. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

A petíció brit állampolgárságú benyújtója azt sérelmezi, hogy nem tudja beíratni családnevét a 
gyermeke – akinek édesanyja egy brit-holland kettős állampolgárságú nő, akivel mára már 
különváltak – születési anyakönyvi kivonatába. Egyébként arra sincs lehetősége, hogy a 
látogatási joga gyakorlása alkalmával magával vigye gyermekét, mivel az anya nem adja át 
neki a gyermek útlevelét.

A Bizottság véleménye szerint a petíció két külön kérdést vet fel.
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Az első a gyermek születési anyakönyvi kivonatán szereplő bejegyzésekre vonatkozik. Az 
anyakönyvi kivonatokra vonatkozó jogi szabályozás jelenleg a tagállamok hatáskörébe 
tartozik. Egyetlen másodlagos közösségi jogszabály sem alkalmazható közvetlenül a petíció 
benyújtója által leírt helyzetre.

Természetesen a tagállamoknak a személyi jogállapotra vonatkozó hatásköreiket a közösségi 
jog és különösen a Szerződésnek az állampolgárságra és a mozgásszabadságra vonatkozó 
rendelkezései tiszteletben tartásával kell gyakorolniuk. E tekintetben a petícióban szereplő 
adatok nem elég pontosak, és nem teszik lehetővé annak megértését, hogy a petíció benyújtója 
nevének a gyermeke születési anyakönyvi kivonatában való feltüntetése mostanáig miért nem 
volt lehetséges.

A petíció benyújtója által felvetett második kérdés a gyermekére vonatkozó láthatási jog 
gyakorlását érinti. A Bizottság tudomására hozott adatok nem teszik lehetővé annak ismeretét, 
hogy a petíció benyújtója a törvény erejénél fogva gyakorolja a gyermeke láthatásához való 
jogot, vagy bírósági határozat született e tárgyban.

Annak eldöntéséhez, hogy a közösségi jog alkalmazható-e ebben az esetben és milyen 
mértékben, mindenképpen tudni kell, hogy a petíció benyújtója a gyermekére vonatkozóan 
rendelkezik-e hivatalos láthatási joggal, és e jog lehetővé teszi-e, hogy a gyermeket egy 
korlátozott időre a szokásos tartózkodási helyétől eltérő helyre, akár külföldre is elvigye. Ha 
ez az eset áll fenn, akkor az, hogy a gyermek anyja a petíció benyújtójának nem adja át a fia 
útlevelét, értékelhető a láthatáshoz való jog megsértéseként. Az is lehetséges azonban, hogy a 
petíció benyújtójának biztosított láthatási jogra különös szabályok vonatkoznak, amelyek 
kizárnak minden fajta külföldi utazást, és ebben az esetben indokolt lehet a gyermek útlevele 
átadásának megtagadása.

Pontosabb adatok hiányában egyáltalán nem lehet részletesebben válaszolni a petícióra.
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