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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om Andragende 0513/2010 af Tom Muirhead, britisk statsborger, om 
forældreansvar i forbindelse med børn af forældre, som ikke er gift, i Det 
Forenede Kongeriges lovgivning

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod den nationale lovgivning om forældrerettigheder og 
forældreansvar, idet han anfører, at det kun er en af forældrene, som får forældreansvar, når 
der er tale om børn, hvis forældre ikke er gift. Ifølge andrageren forskelsbehandles sådanne 
børn i forhold til børn af gifte par. Han anfører som eksempel afsnit 3 af børneloven af 1995 
(Skotland) og sin egen situation, hvor britiske domstole hævdes at have afvist at behandle 
hans argumenter i forbindelse med forskelsbehandling og krænkelse af bestemmelserne i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder og at anmode EF-Domstolen om præjudiciel afgørelse 
af spørgsmålet. Han mener, at EU burde involvere sig mere inden for området 
forældrerettigheder og forældreansvar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andrageren, en britisk statsborger, klager over den britiske lovgivning, der kun giver 
forældreansvar til en mor, såfremt et barn er født uden for ægteskab. Ifølge andrageren 
forskelsbehandles børn født uden for ægteskab i forhold til børn af gifte par. Han anfører som 
eksempel afsnit 3 af børneloven af 1995 (Skotland). Han fremhæver, at denne lovgivning er 
diskriminerende og overtræder flere artikler i den europæiske menneskerettighedskonvention, 
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nemlig artikel 14 og det separate forbud mod forskelsbehandling, der er indeholdt i protokol 
nr. 12. 

Andrageren klager også over den måde, hvorpå de britiske myndigheder har behandlet hans 
egen sag. Andrageren anfører, at han blev truet og overfaldet af de retlige myndigheder under 
en retssag, at de nægtede at høre hans argumenter, og at de har nægtet at anmode EU-
Domstolen om en præjudiciel afgørelse i hans sag. 

Andrageren mener, at EU burde involvere sig mere inden for området forældrerettigheder og 
forældreansvar, idet den lovgivning, der er vedtaget i strid med en hvilken som helst del af 
den europæiske menneskerettighedskonvention, påvirker EU-borgeres ret til fri bevægelighed 
negativt.

Retten til en retfærdig rettergang, forbuddet mod forskelsbehandling og retten til respekt for 
privatliv og familieliv er vigtige værdier, som er nedfældet i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention. Ifølge 
artikel 51 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er bestemmelserne 
i dette charter imidlertid rettet mod Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer 
under iagttagelse af nærhedsprincippet samt mod medlemsstaterne, men dog kun, når de 
gennemfører EU-retten. 

I den omtalte sag gennemførte den pågældende medlemsstat, vurderet på baggrund af de af 
andrageren fremsendte oplysninger, tilsyneladende ikke EU-lovgivningen. De beslutninger, 
der er taget af de nationale juridiske myndigheder, vedrører derimod forældreansvar og 
besøgsrettigheder, hvilket ikke er omfattet af EU-lovgivningen. I dens nuværende form 
omfatter EU-lovgivningen (og særligt forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles II (a)-
forordningen)) kun kompetenceområder samt anerkendelse og fuldbyrdelse af eksisterende 
domme i en anden medlemsstat. Hvad angår den type sager, der beskrives i andragendet, er 
det alene medlemsstaternes ansvar at sikre, at deres forpligtelser – som følge af internationale 
aftaler og deres egen lovgivning – overholdes. 

EU-Domstolen har fastslået i sin dom i sag C-400/10 PPU McB [2010] ECR I-0000, at EU-
lovgivningen ikke hindrer en medlemsstat i med sin lovgivning at bestemme, at et barns fars 
erhvervelse af forældremyndighed, hvor han ikke er gift med barnets mor, ikke er automatisk, 
men afhænger af, at faderen opnår en afgørelse fra en national kompetent domstol, der tildeler 
ham denne forældremyndighed.  

Kommissionen er derfor ikke i stand til at komme med yderligere bemærkninger til 
andragendet."


