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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0450/2006 minn François Chevalier (Franċiż), dwar ir-rifjut mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi biex jirrikonoxxu l-istejtus ta’ paternità Franċiża tiegħu 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni li għandu tifla ta’ tliet snin irreġistrata kif suppost fi Franza, 
joġġezzjona għar-rifjut mill-awtoritajiet Ġermaniżi biex jirrikonoxxu l-istejtus ta’ paternità 
tiegħu, filwaqt li l-omm tat-tifla li hija Ġermaniża marret lura lejn il-Ġermanja u rrifjutat li 
tagħti l-ftehim bil-miktub tagħha għat-traskrizzjoni tad-dettalji tal-paternità Franċiża ma’ l-
awtoritajiet Ġermaniżi, li magħhom din it-tifla hija rreġistrata f’isem ommha. Il-missier, li l-
protesti tiegħu kienu kollha għalxejn, kien imċaħħad ukoll milli jkollu aċċess għall-fajl. 
Għalhekk issa huwa qiegħed ifittex l-għajnuna ta’ l-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ proċeduri 
legali mressqa minnu f’Berlin kontra d-deċiżjoni li ma jridx jingħata każ tad-dokumenti tar-
reġistru Franċiż. 

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Ottubru 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni taħt 
ir-Regola 192(4).

3. It-Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fit-23 ta’ Marzu 2007.

Dak li ressaq il-Petizzjoni, ta’ nazzjonalità u ta’ residenza Franċiża, qiegħed jilmenta li l-
awtoritajiet Ġermaniżi jirrifjutaw li jaċċettaw li l-istejtus tiegħu bħala l-missier ta’ Josephine,
imwielda fit-12 ta’ Ottubru 2002 fi Dieppe minn omm ta’ nazzjonalità Ġermaniża u li issa qed 
toqgħod il-Ġermanja, għandu jiġi rikonoxxut f’dokumenti fil-Ġermanja allavolja dan huwa 
kkonfermat bl-aktar mod ċar minn dokumenti ta’ l-istat ċivili maħruġa mill-awtoritajiet 
Franċiżi. 

L-awtoritajiet Ġermaniżi rrifjutaw it-traskrizzjoni tad-dettalji tal-paternità Franċiża għaliex l-
omm irrifjutat li tagħti l-ftehim bil-miktub għall-aċċetazzjoni ta’ l-istejtus tal-paternità lill-
awtorità Germaniża. Il-karti mehmużin mal-Petizzjoni jidhru li jindikaw li dak li ressaq il-
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petizzjoni huwa l-missier tat-tifla msemmija fil-kwistjoni u għalhekk, m’hemm l-ebda dubju 
dwar l-istejtus ċivili fi Franza kemm tiegħu kif ukoll tat-tifla tiegħu,. Għalhekk it-tifla 
rreġistrata fi Franza bil-kunjom ta’ missierha ġiet rreġistrata fil-Ġermanja bil-kunjom ta’ 
ommha. 

L-ewwelnett il-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni għandhom x’jaqsmu ma’ affarijiet li 
jirrigwardaw ċertifikati u dokumenti oħra li jistabbilixxu t-twelid u l-paternità tat-tifla ta’ min 
ressaq il-petizzjoni. Id-dokumenti mehmużin mal-Petizzjoni jindikaw li dak li ressaq il-
petizzjoni huwa l-missier tat-tifla in kwistjoni: Fl-24 ta’ Settembru 2002 iż-żewġ ġenituri 
iffirmaw l-aċċetazzjoni tal-paternità ta’ dak li ressaq il-Petizzjoni u fit-12 ta’ Ottubru 2002 l-
omm iffirmat iċ-ċertifikat tat-twelid Franċiż, li kien jagħti lit-tifla l-kunjom tal-missier. 
Għalhekk omm it-tifla kienet diġà qablet li tieħu responsabbiltà parentali flimkien ma’ dak li 
ressaq il-petizzjoni f’deċiżjoni mill-qorti Ġermaniża fis-6 ta’ Ġunju 2005. 

L-istejtus Ċivili bħala tali m’huwa trattat mill-ebda strument tal-Komunità Ewropea u huwa 
espressament eskluż mir-Regolament dwar responsabbiltà Parentali (ara l-Artikolu 1.1(b) tar-
Regolament – (KE) Nru 2201/2003). B’riżultat ta’ hekk ma hemmx liġi tal-Komunità li 
tittratta b’mod dirett is-suġġett tal-Petizzjoni. 

L-istess Regolament fih regoli ta’ Kompetenza Ġurisdizzjonali u ta’ Rikonoxximent u 
Infurzar tad-deċiżjonijiet tal-qrati fl-Istati Membri kollha tal-KE minbarra d-Danimarka fir-
rigward ta’ kwistjonijiet ta’ responsabbiltà parentali. 

Mill-karti jidher li dak li ressaq il-petizzjoni diġa kellu l-benefiċċju ta’ deċiżjoni ta’ qorti 
Franċiża fir-rigward tar-responsabbiltà parentali li mhix qed tiġi kkontestata. 

Sadanittant dak li ressaq il-Petizzjoni beda proċeduri quddiem Qorti Ġermaniża fejn qiegħed 
jitlob it-traskrizzjoni ta’ l-istejtus tal-paternità tiegħu. Għalhekk sabiex jiġi eżaminat sew l-
allegat ksur huwa meħtieġ li wieħed jistenna ir-riżultat tal-proċedura. 


