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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0450/2006, του François Chevalier, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση των γερμανικών αρχών να αναγνωρίσουν τα γαλλικά έγγραφα περί της 
ιδιότητάς του όσον αφορά την πατρότητα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει μια κόρη τριών ετών νομίμως εγγεγραμμένη στα γαλλικά μητρώα, 
διαμαρτύρεται για την άρνηση των γερμανικών αρχών να του αναγνωρίσουν την ιδιότητα του 
πατέρα. Η γερμανίδα μητέρα του παιδιού έχει επιστρέψει στη Γερμανία και αρνήθηκε να 
παράσχει την έγγραφη συγκατάθεσή της για τη μεταγραφή των γαλλικών στοιχείων 
πατρότητας στα γερμανικά μητρώα, όπου το παιδί προφανώς είναι δηλωμένο με το όνομα της 
μητέρας του. Οι διαμαρτυρίες του πατέρα δεν είχαν αποτέλεσμα και το αίτημά του για 
πρόσβαση στον φάκελο απορρίφθηκε. Τώρα ζητεί τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
δικαστικές διαδικασίες που κίνησε στο Βερολίνο κατά της απόφασης να μην ληφθούν υπόψη 
οι γαλλικές ληξιαρχικές πράξεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Οκτωβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Ο αναφέρων, υπήκοος και κάτοικος Γαλλίας, καταγγέλλει ότι οι γερμανικές αρχές αρνούνται
να δεχθούν ότι η ιδιότητά του ως πατέρα της Josephine, γεννηθείσας στις 12 Οκτωβρίου 2002 
στη Διέππη από μητέρα γερμανικής ιθαγένειας και σήμερα κάτοικο Γερμανίας, θα πρέπει να
αναγνωριστεί σε έγγραφα στη Γερμανία, παρόλο που αυτό βεβαιώνεται σαφώς από τα
πιστοποιητικά προσωπικής κατάστασης που έχουν εκδώσει οι γαλλικές αρχές.

Οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν τη μεταγραφή των γαλλικών στοιχείων πατρότητας επειδή η
μητέρα αρνήθηκε να παραχωρήσει την έγγραφη συγκατάθεσή της για την αποδοχή της
πατρικής ιδιότητας στις γερμανικές αρχές. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αναφορά
φαίνεται να καταδεικνύουν ότι ο αναφέρων είναι ο πατέρας του εν λόγω θήλεος τέκνου και, 
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άρα, όσον αφορά την προσωπική κατάσταση του ιδίου και της κόρης του στη Γαλλία δεν
υπάρχει αμφιβολία. Επομένως, ενώ το παιδί είναι εγγεγραμμένο στη Γαλλία με το επώνυμο
του πατέρα του, εγγράφηκε στη Γερμανία φέροντας το επώνυμο της μητέρας του.

Καταρχάς, τα θέματα που τίθενται στην αναφορά αφορούν τα πιστοποιητικά και τα λοιπά
έγγραφα που δηλώνουν τη γέννηση και την πατρότητα της κόρης του αναφέροντα. Τα
συνημμένα στην αναφορά έγγραφα καταδεικνύουν ότι ο αναφέρων είναι ο πατέρας του εν
λόγω θήλεος τέκνου: στις 24 Σεπτεμβρίου 2002 και οι δύο γονείς υπέγραψαν την αποδοχή
πατρότητας του αναφέροντα και στις 12 Οκτωβρίου 2002 η μητέρα υπέγραψε το γαλλικό
πιστοποιητικό γέννησης, δίνοντας στο παιδί το επώνυμο του πατέρα του. Συνεπώς, η μητέρα
του παιδιού έχει ήδη συμφωνήσει στην από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας με τον
αναφέροντα, σε διακανονισμό ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου στις 6 Ιουνίου 2005.

Η προσωπική κατάσταση, αφ’ εαυτής, δεν ρυθμίζεται από κάποιο νομικό μέσο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εξαιρείται ρητώς από τον κανονισμό για τη γονική μέριμνα (βλ. 
άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003). Κατά συνέπεια,
δεν υπάρχει κοινοτικός νόμος που πραγματεύεται άμεσα το αντικείμενο της αναφοράς.

Ο ίδιος κανονισμός περιέχει κανόνες περί δικαστικής δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της Δανίας όσον
αφορά τα θέματα γονικής μέριμνας.

Από τα έγγραφα προκύπτει ότι ο αναφέρων έχει ήδη το πλεονέκτημα μιας απόφασης του
γαλλικού δικαστηρίου σχετικά με τη γονική μέριμνα η οποία δεν αμφισβητείται.

Εν τω μεταξύ, ο αναφέρων κίνησε διαδικασίες ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου ζητώντας τη
μεταγραφή της πατρικής του ιδιότητας. Προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η υποτιθέμενη
παραβίαση είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να αναμείνουμε την έκβαση της διαδικασίας.
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