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Lūgumrakstu komiteja

23.03.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0450/2006, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais François Chevalier,
par Vācijas iestāžu atteikumu atzīt viņa franču izcelsmes paternitātes statusu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura trīs gadus vecā meita ir reģistrēta Francijā, apstrīd Vācijas 
iestāžu atteikumu atzīt viņa paternitātes statusu. Bērna vācu izcelsmes māte ir atgriezusies 
Vācijā un atteikusies sniegt rakstisku piekrišanu attiecībā uz norakstu par franču izcelsmes 
paternitātes ziņām Vācijas iestādēm, kurās bērns acīmredzot ir reģistrēts mātes uzvārdā. Bērna 
tēvam, kura protests netiek ņemts vērā, liegta arī piekļuve dokumentiem šajā lietā. Viņš tagad 
lūdz palīdzību Eiropas Savienībai attiecībā uz viņa ierosināto tiesas procesu Berlīnē, lai 
apstrīdētu lēmumu neņemt vērā Francijā reģistrētos dokumentus. 

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 26. oktobrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 23. martā

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir Francijas valstspiederīgais un dzīvo Francijā, sūdzas par 
Vācijas iestāžu atteikumu atzīt dokumentos Vācijā viņa tēva statusu meitai Džozefīnei, 
dzimušai 2002. gada 12. oktobrī Djepā vācu izcelsmes mātei, kas pašlaik dzīvo Vācijā, pat ja 
šis statuss ir skaidri noteikts Francijas iestāžu izdotajos civilstāvokļa dokumentos. 

Vācijas iestādes atteicās iekļaut norakstu par franču izcelsmes paternitātes ziņām dokumentos, 
jo māte atteicās sniegt rakstisku piekrišanu reģistrēt paternitātes statusu Vācijas iestādēs. 
Lūgumrakstam pievienotie dokumenti uzrāda, ka lūgumraksta iesniedzējs ir minētās meitenes 
tēvs, tādējādi nav šaubu par viņa un viņa meitas civilstāvokli Francijā. Tāpēc bērns, kurš 
Francijā bija reģistrēts tēva uzvārdā, Vācijā tika reģistrēts mātes uzvārdā.

Pirmajā gadījumā lūgumrakstā izvirzītie jautājumi attiecas uz dzimšanas apliecību un citiem 
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dokumentiem, kas apliecina lūgumraksta iesniedzēja meitas dzimšanas faktu un paternitāti. 
Lūgumrakstam pievienotie dokumenti liecina, ka lūgumraksta iesniedzējs ir minētās meitenes 
tēvs: 2002. gada 24. septembrī abi vecāki ir apstiprinājuši lūgumraksta iesniedzēja paternitāti,
un 2002. gada 12. oktobrī māte ir parakstījusi Francijā izdoto dzimšanas apliecību, kurā 
bērnam dots tēva uzvārds. Tādējādi māte jau ir piekritusi dalīt vecāku atbildību ar 
lūgumraksta iesniedzēju saskaņā ar Vācijas tiesas vienošanos 2005. gada 6. jūnijā. 

Eiropas Kopienu tiesību aktos nav iekļauts civilstāvoklis kā tāds, un tas ir skaidri izslēgts no 
Regulas lietās par vecāku atbildību (sk. Regulas (EK) Nr. 2201/2003 1. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu). Tādējādi nav Kopienas tiesību akta, kurš tieši attiektos uz lūgumrakstā 
minēto jautājumu.

Šī pati regula ietver noteikumus attiecībā uz jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
lietās par vecāku atbildību visās EK dalībvalstīs, izņemot Dāniju. 

Dokumenti liecina, ka lūgumraksta iesniedzējs jau ir saņēmis Francijas tiesas spriedumu 
attiecībā uz vecāku atbildību, kurš nav apstrīdēts. 

Pašlaik lūgumraksta iesniedzējs ir uzsācis tiesas procesu Vācijas tiesā, kurā pieprasa viņa 
paternitātes stāvokļa atzīšanu. Lai pilnībā novērtētu šī pārkāpuma raksturu, pašlaik ir 
jānogaida tiesas procesa iznākums.
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