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Petizzjoni n. 284/2006, mressqa minn Dave Houghton (Ingliż), dwar id-drittijiet tiegħu 
bħala missier

1. Sommarju tal-petizzjoni

Min ressaq il-petizzjoni, ċittadin Ingliż, ilu joqgħod 26 sena fl-Olanda. Għal 5 snin huwa kellu 
relazzjoni ma’ kompatrijotta Anglo-Olandiża. Minn din l-unjoni twieled tifel fis-sena 2000. Il-
kunjom ta’ dak li ressaq il-petizzjoni, missier it-tifel, ma jidher imkien fuq iċ-ċertifikat tat-
twelid. Dak li ressaq il-petizzjoni jixtieq li kunjomu jidher fuq iċ-ċertifikat. Madankollu, is-
sieħba li kellu ma tridx tikkollabora u saħansitra qed thedded li fuq iċ-ċertifikat turi l-kunjom 
tas-sieħeb il-ġdid tagħha. Barra minn hekk, dak li ressaq il-petizzjoni ma jistax jieħu miegħu 
lil ibnu fuq btala barra minn pajjiżu, għax l-omm ma tridx tagħtih lura l-passaport tiegħu. Dak 
li ressaq il-petizzjoni jixtieq ikun jaf x’jista’ jagħmel sabiex juri kunjomu fuq iċ-ċertifikat tat-
twelid u jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-passaport tat-tifel meta jmorru bi btala.   

2.      Ammissibilità

Iddikjarata bħala ammissibbli fit-3 ta’ Awissu 2006. Tagħrif mitlub mingħand il-
Kummissjoni taħt ir-Regola 192(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Min ressaq il-petizzjoni, ta’ nazzjonalità Ingliża, qed jilmenta għax ma jistax iniżżel kunjomu 
bħala missier fuq iċ-ċertifikat tat-twelid tat-tifel li kellu flimkien ma’ kompatrijotta Anglo-
Olandiża li llum jinsab mifrud minnha. Barra minn hekk, huwa ma jinsabx f’qagħda li jieħu lil 
ibnu miegħu fl-okkażjoni ta’ dritt għal żjara, billi l-omm tirrifjuta li tafda l-passaport tat-tifel
għandu.  

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, il-petizzjoni tqajjem żewġ mistoqsijiet distinti.

L-ewwel waħda tikkonċerna l-annotazzjonijiet li jidhru fuq l-att tat-twelid tat-tifel ta’ min  
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ressaq il-petizzjoni. Sa llum, ir-reġim legali ta’ l-atti ta’ l-istat ċivili jaqa’ taħt il-leġiżlazzjoni 
ta’ l-Istati Membri. B’hekk l-ebda norma ta’ liġi komunitarja derivata ma tapplika b’mod 
dirett għas-sitwazzjoni deskritta minn dak li qed iressaq il-petizzjoni. 

Naturalment, fit-tħaddim tal-kompetenzi tagħhom dwar dak li għandu x’jaqsam ma’ l-istat 
ċivili, l-Istati membri huma mitluba jirrispettaw il-liġi komunitarja u, b’mod partikulari, l-
arranġamenti tat-trattat irrelatati maċ-ċittadinanza u mal-libertà tal-moviment. Dwar dan l-
aspett, l-elementi li jidhru fil-petizzjoni m’humiex ippreżentati bi preċiżjoni suffiċjenti u ma 
jippermettux li wieħed jifhem ir-raġunijiet għalfejn il-kitba ta’ kunjom dak li qed iressaq il-
petizzjoni fuq l-att tat-twelid tat-tifel tiegħu għadha sa llum ma kinitx possibbli.  

It-tieni mistoqsija mqajma minn min ressaq il-petizzjoni tikkonċerna t-tħaddim tad-dritt biex 
iżur lit-tifel tiegħu. L-elementi li kienu mgħarrfa lill-Kummissjoni ma jippermettux li wieħed 
ikun jaf jekk dak li qed iressaq il-petizzjoni igawdix id-dritt li jżur lil ibnu mogħti fuq ordni 
tal-liġi jew jekk ingħatatx deċiżjoni ġudizzjarja dwar dan. 

Sabiex wieħed ikun jaf jekk il-liġi komunitarja tapplikax f’każ bħal dan, u f’liema miżura, 
huwa essenzjali, fil-fatt, isir magħruf jekk min ressaq il-petizzjoni għandux stabbilit id-dritt 
biex iżur lil ibnu u jekk dan id-dritt jimplikax il-possibbiltà li jieħu lil ibnu miegħu għal 
perijodu limitat f’post ieħor minbarra dak tar-residenza abitwali tiegħu, kif ukoll barra mill-
pajjiż. Jekk dan huwa l-każ, ir-rifjut għall-kuntrarju ta’ omm it-tifel li tafda lil min ressaq il-
petizzjoni bil-passaport tat-tifel tiegħu għandu mnejn ikun analizzat bħala ksur tad-dritt għal 
żjara. Madankollu, jista’ jkun li d-dritt għal żjara konċess lil min ressaq il-petizzjoni jobdi 
modalitajiet partikulari li jeskludu kull ivvjaġġar barra mill-pajjiż, li f’dak il-każ ir-rifjut li 
jkun fdat għandu l-passaport tat-tifel għandu mnejn ikun wieħed ġustifikat.

Fin-nuqqas ta’ elementi aktar preċiżi, ftit huwa possibbli li tingħata tweġiba għall-petizzjoni 
b’mod aktar ċirkostanzjali.


