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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0450/2006 złożona przez François Chevalier (Francja), w sprawie odmowy ze 
strony władz niemieckich uznania jego ojcostwa nadanego we Francji

1. Streszczenie petycji
Składający petycję, który ma trzyletnią córkę należycie zarejestrowaną we Francji, wyraża 
sprzeciw wobec odmowy ze strony władz niemieckich uznania jego ojcostwa, natomiast
matka dziecka, która jest niemieckiego pochodzenia, po powrocie do Niemiec odmówiła 
wydania pisemnej zgody na przepisanie przez niemieckie władze danych dotyczących 
ojcostwa z francuskich dokumentów, przy czym dziecko jest najwyraźniej zarejestrowane 
w Niemczech pod nazwiskiem matki. Ojcowi, który bezskutecznie protestował wobec tego 
stanu rzeczy, odmówiono również dostępu do akt. Zwraca się on o pomoc ze strony Unii 
Europejskiej w odniesieniu do postępowania sądowego, które wszczął w Berlinie przeciwko 
decyzji o nieuwzględnieniu francuskich dokumentów dotyczących rejestracji.

2. Dopuszczalność
Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 26 października 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Składający petycję, który jest obywatelem francuskim zamieszkałym we Francji, twierdzi, że 
władze niemieckie odmawiają uznania, że fakt, iż jest on ojcem Josephine urodzonej w dniu 
12 października 2002 r. w Dieppe, której matka jest obywatelką niemiecką zamieszkałą 
obecnie w Niemczech, powinien zostać odnotowany w dokumentach niemieckich, mimo iż 
fakt ten jest jasno potwierdzony w aktach stanu cywilnego wydanych przez władze 
francuskie.

Władze niemieckie nie zezwoliły na przepisanie danych dotyczących ojcostwa z dokumentów 
francuskich, ponieważ matka odmówiła wydania niemieckim władzom pisemnej zgody na 
uznanie ojcostwa. Z dokumentów dołączonych do petycji wynika, że składający petycję jest 
ojcem dziecka, o którym mowa w petycji, dlatego też nie istnieją żadne wątpliwości co do 
stanu cywilnego jego i jej córki we Francji. Tym samym dziecko zarejestrowane we Francji 
pod nazwiskiem ojca zostało następnie zarejestrowane w Niemczech pod nazwiskiem matki.
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Po pierwsze, kwestie poruszone w przedmiotowej petycji dotyczą spraw związanych ze
świadectwami i innymi dokumentami potwierdzającymi fakt narodzin córki i ojcostwo 
składającego petycję. Z dokumentów dołączonych do petycji wynika, że składający petycję
jest ojcem dziecka, o którym mowa w petycji: w dniu 24 września 2002 r. oboje rodzice
podpisali dokument uznający ojcostwo składającego petycję, a w dniu 12 października 2002 r. 
matka podpisała francuskie świadectwo urodzenia, nadając dziecku nazwisko ojca. W ramach 
ugody sądowej w dniu 6 czerwca 2005 r. matka dziecka wyraziła zgodę na dzielenie 
odpowiedzialności rodzicielskiej ze składającym petycję.

Stan cywilny jako taki nie jest regulowany w ramach instrumentów wspólnotowych i jest 
wyraźnie wyłączony z zakresu rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej 
(patrz art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2201/2003). W rezultacie nie istnieje prawo 
wspólnotowe odnoszące się w sposób bezpośredni do przedmiotu petycji.

To samo rozporządzenie zawiera zasady jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 
sądowych w odniesieniu do spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej we 
wszystkich państwach członkowskich WE poza Danią.
Z dokumentów wynika, że składający petycję otrzymał już korzystne orzeczenie sądu 
francuskiego w odniesieniu do odpowiedzialności rodzicielskiej, które nie zostało 
zakwestionowane. 

W międzyczasie składający petycję wszczął postępowanie przed niemieckim sądem, żądając 
przepisania danych dotyczących jego ojcostwa. Aby jednoznacznie ocenić, czy doszło do 
rzekomego naruszenia prawa, należy poczekać na wynik postępowania. 


