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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 284/2006 złożona przez Dave’a Houghtona (Wielka Brytania), w sprawie jego 
praw ojcowskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, obywatel Wielkiej Brytanii, który od 26 lat mieszka w Holandii przez 
pięć lat żył w związku z kobietą posiadającą obywatelstwo brytyjskie i holenderskie, 
a w 2000 r. urodził im się syn. Nazwisko składającego petycję, ojca dziecka, nie figuruje 
w żadnym miejscu na świadectwie urodzenia. Składający petycję pragnie to zmienić, lecz 
była partnerka odmawia współpracy, a nawet grozi, że na świadectwie urodzenia umieści 
nazwisko swojego nowego partnera. Składający petycję nie ma prawa zabrać dziecka na 
wakacje za granicą, ponieważ jego matka odmawia wydania paszportu. Składający petycję 
chciałby się dowiedzieć, co może zrobić, aby umieścić swoje nazwisko na świadectwie 
urodzenia i mieć dostęp do paszportu dziecka, kiedy zamierza zabrać je na wakacje.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 3 sierpnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

Składający petycję, obywatel brytyjski, twierdzi, że nie może umieścić swojego nazwiska 
rodowego na świadectwie urodzenia dziecka, które urodziło się z jego związku z kobietą 
posiadającą obywatelstwo brytyjskie i holenderskie, z którą obecnie już nie żyje. Ponadto 
składający petycję nie ma możliwości zabrania ze sobą dziecka na wakacje w ramach 
wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem, ponieważ matka dziecka odmawia wydania 
mu jego paszportu.

Zdaniem Komisji w petycji poruszone są dwie oddzielne kwestie.

Pierwsza dotyczy informacji podanych na świadectwie urodzenia dziecka składającego 
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petycję. Na chwilę obecną system prawny akt stanu cywilnego wchodzi w zakres 
ustawodawstwa państw członkowskich. Wobec czego żadna norma ustanowiona we 
wspólnotowym prawie pochodnym nie ma bezpośredniego zastosowania do sytuacji opisanej 
przez składającego petycję.

Oczywistym jest, że w wykonywaniu swoich uprawnień w kwestiach dotyczących stanu 
cywilnego państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia poszanowania 
prawodawstwa wspólnotowego, a w szczególności postanowień traktatowych dotyczących 
obywatelstwa i swobodnego przepływu osób. W tym kontekście informacje zawarte w petycji 
nie są wystarczająco dokładne i nie pozwalają zrozumieć przyczyn, dla których umieszczenie 
nazwiska składającego petycję na akcie urodzenia jego dziecka nie było dotychczas możliwe.

Druga kwestia poruszona przez składającego petycję dotyczy wykonywania prawa do 
kontaktów z dzieckiem. Informacje przedstawione Komisji nie pozwalają ustalić, czy 
składający petycję korzysta z prawa do kontaktów z dzieckiem, które to prawo na mocy 
obowiązujących przepisów zostało mu przyznane z urzędu, czy też został w tej sprawie
wydany wyrok sądowy.

Aby określić czy i w jakim stopniu do tej sprawy ma zastosowanie prawodawstwo 
wspólnotowe konieczne jest ustalenie, czy składającemu petycję zostało przyznane prawo do 
kontaktów z dzieckiem i czy prawo to obejmuje możliwość zabrania dziecka do miejsca 
innego niż jego miejsce zamieszkania, w tym również za granicę, na czas określony. Gdyby 
taka sytuacja miała miejsce, wówczas odmowa przez matkę wydania paszportu dziecka 
składającemu petycję mogłaby zostać uznana za naruszenie prawa do kontaktów z dzieckiem. 
Jednakże jest możliwe, że przyznane składającemu petycję prawo do kontaktów z dzieckiem 
jest objęte szczególnymi ograniczeniami, które wykluczają jakikolwiek wyjazd za granicę, co 
usprawiedliwiałoby odmowę wydania paszportu dziecka przez matkę.

Przy braku bardziej szczegółowych informacji nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na 
petycję w sposób dokładniejszy.


