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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 450/2006, François Chevalier, Ranskan kansalainen, Saksan 
viranomaisten kieltäytymisestä tunnustamasta hänen Ranskassa tunnustettua isyyttään

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjällä on 3-vuotias tytär, joka kirjattu asianmukaisesti väestörekisteriin. 
Hän vastustaa sitä, että Saksan viranomaiset ovat kieltäytyneet tunnustamasta hänen isyyttään, 
sillä lapsen saksalainen äiti on palannut Saksaan eikä suostu antamaan kirjallisesti lupaa 
isyyttä koskevien Ranskassa kirjattujen tietojen välittämiseen Saksan viranomaisille. Lapsi on 
kirjattu Saksan viranomaisten tietoihin äitinsä nimellä. Isän vastustelut ovat olleet turhia, eikä 
hänelle ole annettu lupaa tutkia asiakirjoja. Hän pyytää Euroopan unionin apua 
oikeudenkäynnissä, jonka hän on käynnistänyt Berliinissä, jotta ranskalaisten 
väestörekisteriasiakirjojen huomiotta jättämistä koskeva päätös kumottaisiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. lokakuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Vetoomuksen esittäjä on Ranskassa oleskeleva Ranskan kansalainen. Hän valittaa, että 
Saksan viranomaiset eivät ole suostuneet hyväksymään hänen asemaansa 12. lokakuuta 2002 
Dieppessä syntyneen Josephine-tyttären isänä. Josephinen äiti on Saksan kansalainen, joka 
oleskelee nykyisin Saksassa. Vetoomuksen esittäjän mukaan isyyttä ei ole tunnustettu 
saksalaisissa asiakirjoissa, vaikka asia vahvistetaan selvästi Ranskan viranomaisten 
myöntämissä siviilisäätyä koskevissa asiakirjoissa.

Saksan viranomaiset kieltäytyvät kirjaamasta rekisteriinsä isyyttä koskevia Ranskan 
viranomaisten tietoja, sillä lapsen äiti ei suostu antamaan kirjallista suostumustaan siihen, että 
Saksan viranomaiset vahvistaisivat isyyden. Vetoomukseen liitettyjen asiakirjojen perusteella 
vetoomuksen esittäjä on kyseisen tyttären isä. Vetoomuksen esittäjän ja hänen tyttärensä 
Ranskassa määritellyn siviilisäädyn perusteella asiasta ei ole epäselvyyttä. Isänsä sukunimellä 
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Ranskan väestörekisteriin kirjattu lapsi on kirjattu Saksan väestörekisteriin äitinsä 
sukunimellä. 

Vetoomuksessa esiin otetut kysymykset koskevat pääasiassa todistuksia ja muita asiakirjoja, 
joilla osoitetaan vetoomuksen esittäjän tyttären syntymä ja vetoomuksen esittäjän isyys. 
Vetoomukseen liitetyt asiakirjat osoittavat, että vetoomuksen esittäjä on kyseessä olevan 
lapsen isä. Molemmat vanhemmat allekirjoittivat 24. syyskuuta 2002 asiakirjan, jolla 
osoitetaan vetoomuksen esittäjän isyys, ja 12. lokakuuta 2002 lapsen äiti allekirjoitti 
ranskalaisen syntymätodistuksen, jossa lapselle annetaan hänen isänsä sukunimi. Lapsen äiti 
on jo suostunut lapsen yhteishuoltajuuteen vetoomuksen esittäjän kanssa Saksalaisessa 
tuomioistuimessa 6. kesäkuuta 2005 sovitussa asiassa.

Siviilisäätyä ei sinällään käsitellä Euroopan yhteisön välineiden puitteissa, ja se jätetään 
nimenomaisesti vanhempainvastuuta koskevan asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamisalan 
ulkopuolelle (katso 1 artiklan 1 kohdan b alakohta). Näin ollen ei ole yhteisön lainsäädäntöä, 
jolla käsiteltäisiin suoraan tämän vetoomuksen aiheena olevaa kysymystä.

Sama asetus sisältää säännöksiä tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnistamisesta ja täytäntöönpanosta vanhempainvastuuta koskevissa asioissa kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa. 

Asiakirjoista käy ilmi, että vetoomuksen esittäjällä on esittää jo nyt ranskalaisen 
tuomioistuimen antama vanhempainvastuuta koskeva määräys, jota ei ole riitautettu. 

Vetoomuksen esittäjä on myös käynnistänyt oikeusmenettelyt saksalaisessa tuomioistuimessa, 
jotta hänen isyytensä vahvistettaisiin myös Saksassa. Jotta väitettyä rikkomista voitaisiin 
tutkia täysimääräisesti, on tarpeen odottaa oikeudenkäynnin tulosta.
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