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Petiţia nr. 284/2006, adresată de Dave Houghton (de naţionalitate britanică), privind 
drepturile sale părinteşti

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este cetăţean britanic şi locuieşte de 26 de ani în Olanda, a întreţinut timp de 
cinci ani o relaţie cu o cetăţeană britanică-olandeză. Din această relaţie, a rezultat, în anul 
2000, un fiu. Numele petiţionarului, tatăl copilului, nu figurează pe certificatul de naştere. 
Petiţionarul doreşte ca numele lui să fie menţionat pe certificat. Fosta lui parteneră însă refuză 
să coopereze şi ameninţă chiar că va trece numele actualului ei partener pe certificatul de 
naştere al copilului. În plus, petiţionarul nu poate să ia copilul în vacanţă în străinătate, 
deoarece mama acestuia refuză să-i încredinţeze paşaportul fiului său. Petiţionarul doreşte să 
ştie ce poate să facă pentru a obţine înscrierea numelui său pe certificatul de naştere şi pentru 
a putea dispune de paşaportul copilului atunci când îl ia în vacanţă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 august 2006. S-au solicitat informaţii Comisiei în conformitate cu 
articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2007.

Petiţionarul, de naţionalitate britanică, se plânge că nu poate înscrie numele său de familie pe 
certificatul de naştere al copilului pe care-l are din relaţia cu o femeie de cetăţenie olandeză şi 
britanică, de care în prezent este despărţit. În plus, el susţine că nu poate lua copilul cu el 
atunci când îşi exercită dreptul de vizită, deoarece mama refuză să-i încredinţeze paşaportul 
copilului.

În opinia Comisiei, petiţia ridică două probleme distincte.

Prima problemă priveşte datele care figurează pe certificatul de naştere al copilului 
petiţionarului. Regimul juridic al actelor de stare civilă este de competenţa legislativă a
statelor membre. Legislaţia comunitară secundară nu cuprinde aşadar nicio normă care să se 
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aplice în mod direct situaţiei descrise de petiţionar.

În exercitarea competenţei lor în materie de stare civilă, statele membre au evident obligaţia 
de a respecta legislaţia comunitară şi, în special, dispoziţiile Tratatului privind cetăţenia şi 
libertatea de mişcare. În această privinţă, informaţiile furnizate în petiţie nu sunt suficient de 
clare şi nu permit înţelegerea motivelor pentru care numele petiţionarului nu a putut fi înscris 
pe actul de naştere al copilului până acum.

A doua problemă ridicată de petiţionar se referă la exercitarea dreptului său de vizitare a 
copilului. Din informaţiile furnizate Comisiei, nu reiese dacă petiţionarul beneficiază de un 
drept de vizitare acordat din oficiu de către lege sau obţinut printr-o sentinţă în justiţie. 

Pentru a stabili dacă şi în ce măsură legile comunitare se aplică în cazul în speţă, este într-
adevăr esenţial să se lămurească dacă petiţionarul beneficiază de un drept de vizită în bună 
regulă şi dacă acesta prevede posibilitatea de a duce copilul în afara locului său de reşedinţă, 
inclusiv peste graniţă. Dacă ambele sunt adevărate, atunci refuzul mamei de a-i încredinţa 
petiţionarului paşaportul fiului său ar reprezenta o încălcare a dreptului său de vizită. Pe de 
altă parte, este posibil ca dreptul de vizită acordat petiţionarului să fie supus unor limitări, 
excluzând, de exemplu, orice deplasare în afara ţării, caz în care refuzul mamei de a-i 
încredinţa paşaportul copilului ar putea fi justificat.

În lipsa unor informaţii mai precise, nu se poate da un răspuns mai detaliat la această petiţie.


