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Petiţia 0450/2006 prezentată de François Chevalier, de naţionalitate franceză, privind 
refuzul autorităţilor germane de recunoaştere a drepturilor de paternitate ale unui 
cetăţean francez

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care are o fiică în vârstă de trei ani înregistrată civil în Franţa, face contestaţie 
împotriva refuzului autorităţilor germane de a-i recunoaşte drepturile de paternitate, mama 
copilului, de origine germană, s-a întors în Germania şi a refuzat să-şi dea acordul scris pentru 
transcrierea detaliilor privind paternitatea unui cetăţean francez de către autorităţile germane, 
la care copilul este aparent înregistrat pe numele mamei. Tatălui, ale cărui proteste au fost fără 
rezultat, i s-a respins de asemenea accesul la dosar. În prezent, acesta solicită sprijinul Uniunii 
Europene cu privire la acţiunea deschisă de către acesta în instanţa de la Berlin împotriva 
deciziei de respingere a înregistrării documentelor emise de autorităţile franceze.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 26 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură). 

3. Răspunsul Comisiei primit la 23 martie 2007.

Petiţionarul, de naţionalitate franceză şi cu domiciliul stabilit în Franţa, reclamă faptul că 
autorităţile germane refuză să accepte că dreptul său de paternitate pentru copilul Josephine, 
născută la 12 octombrie 2002, la Dieppe, mama fiind de naţionalitate germană şi în prezent cu 
domiciliul stabilit în Germania, trebuie confirmat în documentele emise de autorităţile 
germane, chiar dacă acest lucru este clar specificat în documentele de stare civilă emise de 
către autorităţile franceze.

Autorităţile germane au refuzat transcrierea detaliilor de paternitate ale unui cetăţean francez 
deoarece mama copilului a negat faptul că şi-a dat acordul scris pentru acceptarea drepturilor 
de paternitate în faţa autorităţilor germane. Documentele anexate petiţiei indică faptul că 
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petiţionarul este tatăl copilului în chestiune şi, prin urmare, nu este nicio îndoială în acest 
sens, cu privire la starea sale civilă şi a fiicei sale în Franţa. Astfel, copilul înregistrat în 
Franţa cu numele de familie al tatălui său a fost înregistrat civil în Germania cu numele de 
familie al mamei sale. 

În primă instanţă, problemele ridicate în petiţie se referă la situaţiile cu privire la certificate şi 
alte documente care atestă naşterea şi paternitatea fiicei petiţionarului. Documentele anexate 
petiţiei indică faptul că petiţionarul este tatăl fetiţei în chestiune: În data de 24 septembrie 
2002 ambii părinţi au semnat documentul de acceptare a paternităţii petiţionarului şi în data 
de 12 octombrie 2002 mama a semnat certificatul de naştere francez, dând copilului numele 
de familie al tatălui. Astfel, mama copilului a fost deja de acord să împartă responsabilitatea 
parentală cu petiţionarul într-o instanţă de judecată germană la data de 6 iunie 2005.

Starea civilă ca atare nu este tratată ca instrument al comunităţii europene şi este exclusă în 
mod expres din regulamentul de responsabilitate parentală (vezi articolul 1 alineatul (1) litera 
(b) din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003). Prin urmare dreptul comunitar nu se ocupă direct 
de petiţii. 

Acelaşi regulament conţine reguli de competenţă jurisdicţională şi de recunoaştere şi de 
executare a unor hotărâri ale instanţelor din toate statele membre ale UE cu excepţia 
Danemarcei în ceea ce priveşte problemele de responsabilitate parentală. 

Din documente reiese că petiţionarul a beneficiat deja de o decizie a instanţei de judecată 
franceze cu privire la responsabilitatea parentală care nu este contestată. 

Între timp, petiţionarul a deschis acţiune în instanţa germană, prin care solicita transcrierea 
drepturilor sale de paternitate. Pentru a evalua integral infracţiunea invocată este deci necesar 
să se aştepte rezultatul acţiunii. 


