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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE 

Andragende 0450/2006 af François Chevalier, fransk statsborger, om de tyske 
myndigheders afvisning af anerkendelse af hans franske faderskab

1. Sammendrag 

Andrageren, der har en treårig datter behørigt registreret i Frankrig, protesterer mod de tyske 
myndigheders afvisning af anerkendelse af hans faderskab, barnets tyske moder, der er vendt 
tilbage til Tyskland og har nægtet at give skriftligt samtykke til omskrivning af detaljerne af 
det franske faderskab med de tyske myndigheder, hvor barnet tilsyneladende er registreret i 
moderens navn. Faderen, hvis protester har været resultatløse, blev også nægtet adgang til 
dokumentet. Han indhenter nu udtalelse fra Den Europæiske Union vedrørende retssager 
indledt af ham i Berlin mod afgørelsen om at forbigå franske registreringsdokumenter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. oktober 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Andrageren, der har fransk nationalitet og bopæl i Frankrig, anfører, at de tyske myndigheder 
nægter at godkende, at hans faderskab til Josephine, født den 12. oktober 2002 i Dieppe af en 
mor af tysk oprindelse og nu bosiddende i Tyskland, skulle anerkendes i dokumenter i 
Tyskland, selv om det er tydeligt dokumenteret i civilstandsregistret udstedt af de franske 
myndigheder.

De tyske myndigheder afslog omskrivningen af detaljerne omkring det franske faderskab, 
fordi moderen nægtede at give sit skriftlige samtykke til godkendelse af faderskabet til en tysk 
myndighed. I henhold til de dokumenter, der er vedhæftet andragendet, er andrageren fader til 
den pågældende datter, hvorfor, hvad angår hans og hans datters civile status i Frankrig, der 
ikke hersker nogen tvivl omkring dette spørgsmål. Barnet, der er registreret i Frankrig med 
faderens efternavn, blev derfor registreret i Tyskland med moderens efternavn.
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Spørgsmålene, der er rejst i andragendet, omhandler i første omgang certifikater og andre 
dokumenter, der angiver fødselsdata på og faderskab til andragerens datter. De vedhæftede 
dokumenter til andragendet indikerer, at andrageren er faderen til den pågældende datter: Den 
24. september 2002 skrev begge forældre under på godkendelsen af andragerens faderskab og 
den 12. oktober 2002 skrev moderen under på den franske fødselsattest og gav derved barnet 
faderens efternavn. Barnets moder har derfor allerede givet samtykke til fælles 
forældremyndighed med andrageren i tysk retsforlig den 6. juni 2005.

Civilstatus som sådan er ikke behandlet i et EF-instrument og er udtrykkeligt udelukket fra 
forordning om forældremyndighed (jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 2201/2003).
Som resultat heraf findes der ikke nogen fællesskabslovgivning, der direkte behandler 
genstanden for andragendet.

Den samme forskrift indeholder regler vedrørende kompetente domstole og anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser i alle EF-medlemsstater, undtagen Danmark for så vidt angår 
forældremyndighed.

Det fremgår af sagen, at andrageren allerede har draget fordel af en bekendtgørelse fra den 
franske ret i forbindelse med forældremyndighed, der ikke er blevet anfægtet.

I mellemtiden anlagde andrageren sag for en tysk ret og krævede omskrivning af hans 
faderskab. For at kunne vurdere den påståede overtrædelse fuldt ud, er det derfor nødvendigt 
at vente på resultatet af proceduren.
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