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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0513/2010 του Tom Muirhea, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
γονική μέριμνα σε περίπτωση τέκνων μη έγγαμων γονέων στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται έντονα για την εθνική νομοθεσία στον τομέα των γονικών 
δικαιωμάτων και της γονικής μέριμνας, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωση τέκνων μη 
έγγαμου ζεύγους η γονική μέριμνα παρέχεται μόνο στον έναν από τους γονείς. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, αυτά τα τέκνα υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση με τα τέκνα των έγγαμων 
ζευγαριών. Αναφέρει ως παράδειγμα την παράγραφο 3 του νόμου του 1995 για το παιδί 
(Σκοτία) και τη δική του περίπτωση, όπου τα βρετανικά δικαστήρια αρνήθηκαν να λάβουν 
υπόψη τα επιχειρήματά του σχετικά με διακρίσεις και παραβίαση των διατάξεων του 
Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και να απευθύνουν προδικαστικό ερώτημα 
στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ισχυρίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει 
περαιτέρω στον τομέα των γονικών δικαιωμάτων και της γονικής μέριμνας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, καταγγέλλει τη βρετανική νομοθεσία που, σε 
περίπτωση τέκνου εκτός γάμου, παρέχει γονική μέριμνα μόνο στη μητέρα. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, τα εκτός γάμου τέκνα υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση με τα τέκνα των 
έγγαμων ζευγαριών. Αναφέρει ως παράδειγμα την παράγραφο 3 του νόμου του 1995 για το 
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παιδί (Σκοτία). Επισημαίνει ότι η εν λόγω νομοθεσία εισάγει διακρίσεις και παραβιάζει 
αρκετά άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως το άρθρο 
14 και την αυτόνομη απαγόρευση των διακρίσεων που περιέχεται στο Πρωτόκολλο 12. 

Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές του Ηνωμένου 
Βασιλείου την υπόθεσή του. Ο αναφέρων δηλώνει ότι δέχτηκε απειλές και επιθέσεις από τις 
δικαστικές αρχές κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ότι αρνήθηκαν να ακούσουν 
τα επιχειρήματά του και ότι αρνήθηκαν να ζητήσουν την έκδοση προκαταρκτικής απόφασης 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεσή του. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει περαιτέρω στον τομέα των γονικών 
δικαιωμάτων και της γονικής μέριμνας, καθώς κάθε εγκριθείσα νομοθεσία που παραβιάζει 
οποιοδήποτε τμήμα της ΕΣΑΔ επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ για 
ελεύθερη κυκλοφορία.

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, η απαγόρευση των διακρίσεων και το δικαίωμα σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής συνιστούν σημαντικές αξίες, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη 
απευθύνονται στα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της 
επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. 

Βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε ο αναφέρων, δεν φαίνεται το εν λόγω κράτος μέλος 
να ενήργησε στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Πράγματι, οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν από τις εθνικές δικαστικές αρχές αφορούν τη γονική μέριμνα και τα δικαιώματα 
επίσκεψης, τα οποία δεν διέπονται από διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. Το δίκαιο της ΕΕ επί 
του παρόντος (και κυρίως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003fn[1] («κανονισμός Βρυξέλλες 
ΙΙα») διέπει μόνο ζητήματα δικαιοδοσίας και την αναγνώριση και την επιβολή υφιστάμενων 
αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος. Συνεπώς, αναφορικά με το ζήτημα που περιγράφεται στην 
αναφορά, εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα – όπως απορρέουν από διεθνείς 
συμφωνίες και από την εσωτερική νομοθεσία τους. 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε στην απόφασή του στην υπόθεση C-400/10 
PPU McB [2010] Συλλογή I-0000 ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος από 
το να προβλέπει στη νομοθεσία του για το δικαίωμα επιμέλειας τέκνου ότι ο πατέρας ο 
οποίος δεν έχει συνάψει γάμο με τη μητέρα του τέκνου υποχρεούται να επιτύχει την έκδοση 
αποφάσεως από το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο που να του αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να διατυπώσει περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με 
την αναφορά.


