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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0513/2010, внесена от Tom Muirhead, с британско гражданство, 
относно родителската отговорност в  случаите с деца на неженени 
родители в законодателството на Обединеното кралство

1. Резюме на петицията

Вносителят силно протестира срещу националното законодателство в областта на 
родителските права и отговорности, като твърди, че в случаите с децата, чиито 
родители не са сключили брак, само единият от тях получава родителската 
отговорност. Според вносителя такива деца са подложени на дискриминация в 
сравнение с децата на женени двойки. Той дава като пример раздел 3 от Закона за 
децата от 1995 г. (Шотландия) и своето собствено положение, при което британските 
съдилища са отказали да разгледат представените от него аргументи във връзка с 
дискриминация и нарушаване на разпоредбите на Европейската харта на основните 
права и да се обърнат с преюдициален въпрос към Съда на Европейския съюз. Той 
твърди, че ЕС следва да се ангажира в по-голяма степен в областта на родителските 
права и отговорности.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителят на петицията, гражданин на Обединеното кралство, се оплаква от това, че 
при раждане на извънбрачно дете британското законодателство дава родителска 
отговорност само на майката. Според вносителя извънбрачните деца са подложени на 
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дискриминация в сравнение с децата на женени двойки. Той дава като пример раздел 3 
от Закона за децата от 1995 г. (Шотландия). Той подчертава, че това законодателство е 
дискриминационно и нарушава няколко члена на Европейската конвенция за правата на 
човека, по-специално член 14 и самостоятелно обособената забрана за дискриминация, 
съдържаща се в протокол № 12. 

Вносителят на петицията също така се оплаква от начина, по който органите на 
Обединеното кралство са разгледали неговия собствен случай. Вносителят на 
петицията твърди, че е бил заплашван и нападан от съдебните органи по време на 
съдебното производството и че те са отказали да чуят неговите аргументи и да отправят 
искане за преюдициално заключение на Съда на Европейския съюз по неговото дело. 

Вносителят на петицията твърди, че ЕС следва да се ангажира в по-голяма степен в 
областта на родителските права и отговорности, тъй като законодателството, прието в 
нарушение на която и да било част на Европейската конвенция за правата на човека, 
оказва отрицателно въздействие върху правата на свободно движение на гражданите на 
ЕС.

Правото на справедлив съдебен процес, забраната на дискриминация и правото на 
зачитане на личния и семейния живот представляват важни ценности, заложени в 
Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита 
на правата на човека. Въпреки това съгласно член 51 от Хартата на основните права на 
ЕС нейните разпоредби се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на 
Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите-членки, 
единствено когато те прилагат правото на Съюза. 

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не дава основание да се счита, 
че в случая въпросната държава-членка е действала в рамките на прилагането на 
правото на ЕС. Всъщност решенията, издадени от националните съдебни органи, са 
свързани с родителската отговорност и правото на посещение, които не се регулират от 
разпоредбите на правото на ЕС. Към момента правото на ЕС (и по-специално 
Регламент (EО) № 2201/2003 („Регламент Брюксел IIa“) урежда единствено въпроси, 
свързани с юрисдикцията и с признаването и изпълнението на съществуващи съдебни 
решения в друга държава-членка. Ето защо по въпроса, повдигнат в петицията, 
държавите-членки сами трябва да гарантират спазването на задълженията си, свързани 
с основните права и произтичащи от международни споразумения, както и от 
вътрешното им законодателство.

Съдът на Европейския съюз се е произнесъл в своето решение по дело C-400/10 PPU 
McB [2010] ECR I-0000, че правото на ЕС не изключва правото на държава-членка да 
подчинява предоставянето на право на упражняване на родителски права на баща, 
който не е сключил брак с майката на детето, на условието компетентната национална 
юрисдикция да е постановила решение за предоставяне на упражняването на такива 
права на бащата.

Следователно Комисията не е в състояние да направи допълнителен коментар относно 
петицията.


