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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A François Chevalier, francia állampolgár által benyújtott 0450/2006. számú petíció 
francia apasági státusza elismerésének a német hatóságok által történt elutasításáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek van egy három éves lánya, akit Franciaországban megfelelően 
nyilvántartásba vettek, kifogásolja, hogy a német hatóságok visszautasították apasági 
státuszának elismerését, a gyermek német édesanyja visszatért Németországba, és 
visszautasította írásos beleegyezését adni a francia apaság részleteinek átvezetéséhez a német 
hatóság nyilvántartásába, és így a gyermek az anyja nevén van bejelentve. Az apától, akinek a 
tiltakozásai hasztalanok voltak, az iratba való betekintést is megtagadták. Most az Európai 
Unió segítségét kéri az általa Berlinbe hozott bírósági eljárásokkal kapcsolatban, azzal a 
döntéssel szemben, hogy figyelmen kívül hagyják a francia nyilvántartási dokumentumokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. október 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

A petíció benyújtója, aki francia állampolgárságú franciaországi lakos kifogásolja a német 
hatóságok részéről az apasági státusza németországi nyilvántartásba vételének megtagadását a 
2002. október 12-én, Dieppe-ben, egy német állampolgárságú és jelenleg Németországban élő 
anyától született Josephine nevű kislánya esetében, miközben a francia hatóságok által kiadott 
családi állapotot igazoló dokumentumok egyértelműen tanúsítják apaságát.

A német hatóságok megtagadták a francia apaság részleteinek a német hatósági 
nyilvántartásba történő átvezetését, mivel az édesanya írásos beleegyezésével nem járult 
hozzá az apasági státusz német hatóságok általi elismeréséhez. A petícióhoz csatolt 
dokumentumok arra engednek következtetni, hogy a petíció benyújtója a szóban forgó kislány 
édesapja, így ehhez az édesapa és lánya franciaországi családi állapota tekintetében nem fér 
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kétség. Következésképpen a Franciaországban az édesapja vezetéknevén nyilvántartásba vett 
gyermeket Németországban az édesanyja vezetéknevén vették nyilvántartásba.

A petíció elsősorban a petíció benyújtója kislányának születését, valamint az apasági státuszt 
igazoló okmányok ügyével foglalkozik. A petícióhoz csatolt dokumentumok azt mutatják, 
hogy a petíció benyújtója a szóban forgó kislány édesapja: 2002. szeptember 24-én mindkét 
szülő aláírásával elfogadta a petíció benyújtójának apaságát, 2002. október 12-én pedig az 
édesanya aláírta a francia születési anyakönyvi kivonatot, amelyben a gyermek az édesapja 
vezetéknevét kapta. A 2005. június 6-i németországi bírósági egyezségben az édesanya 
egyszer már beleegyezett a petíció benyújtójával történő közös szülői felelősségvállalásba.

Egyetlen közösségi jogi eszköz sem terjed ki a családi állapotot érintő kérdésekre, valamint 
azok kifejezetten kizárásra kerülnek a szülői felelősségről szóló rendeletből (lásd a 
2201/2003/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontját). Következésképpen nem áll 
rendelkezésre a petíció témáját közvetlenül érintő közösségi jogszabály.

Ugyanez a rendelet meghatározza a joghatóságra, valamint Dánia kivételével az Európai 
Közösség minden tagállamában a szülői felelősség ügyében hozott bírósági határozatok
elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályokat.

A mellékelt dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója már rendelkezik a 
szülői felelősség ügyében hozott francia bírósági határozattal, ami ellen nem nyújtottak be 
fellebbezést.

Mindeközben a petíció benyújtója eljárást indított egy németországi bíróságon, kérve apasági 
státuszának a németországi nyilvántartásba történő átvezetését. Az állítólagos jogsértés 
kiterjedt vizsgálatához meg kell várni az eljárás eredményét.
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