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Tárgy : Tom Muirhead, brit állampolgár által benyújtott 0513/2010. számú petíció a 
szülői felelősség egyesült királyságbeli szabályozásáról a házasságon kívül 
született gyermekek esetében

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója hevesen tiltakozik a szülői jogok és a szülői felelősség területére 
vonatkozó nemzeti szabályozás ellen, mivel a házasságon kívül született gyermekek esetében 
csak az egyik szülő gyakorolhatja a szülői felelősséget. A petíció benyújtója szerint az ilyen 
gyermekeket hátrányos megkülönböztetés éri a házasságból született gyermekekkel szemben. 
Példaként megemlíti az 1995. évi gyermekvédelmi törvény (Skócia) 3. szakaszát és a saját 
helyzetét, mivel a brit bíróságok nem vették figyelembe a hátrányos megkülönböztetésre és az 
Európai Unió Alapjogi Chartája rendelkezéseinek megsértésére, valamint az Európai 
Bíróságnál előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére vonatkozó érveit. A petíció 
benyújtója szerint az EU-nak nagyobb szerepet kellene vállalnia a szülői jogok és a szülői 
felelősség terén.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. szeptember 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. november 10.

A petíció benyújtója, aki brit állampolgár, azt kifogásolja, hogy a brit jog értelmében a 
házasságon kívül született gyermekek esetében csak az anya gyakorolhatja a szülői 
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felelősséget. A petíció benyújtója szerint a házasságon kívül született gyermekeket hátrányos 
megkülönböztetés éri a házasságból született gyermekekkel szemben. Példaként megemlíti az 
1995. évi gyermekvédelmi törvény (Skócia) 3. szakaszát. Kiemeli, hogy ez a jogszabály 
diszkriminatív és sérti az emberi jogok európai egyezményének (EJEE) egyes cikkeit, 
konkrétan a 14. cikket, valamint a megkülönböztetés általános tilalmát, amelyet a 12. 
jegyzőkönyv tartalmaz. 

A petíció benyújtója azt is kifogásolja, ahogyan a brit hatóságok eljártak a saját ügyében. 
Állítása szerint a bírói hatóságok megfenyegették és sértegették a bírósági eljárás során, nem 
voltak hajlandóak meghallgatni érveléseit és megtagadták, hogy ügyében előzetes döntést 
kérjenek az Európai Bíróságtól. 

A petíció benyújtója szerint az EU-nak nagyobb szerepet kellene vállalnia a szülői jogok és a 
szülői felelősség terén, mivel az a jogszabály, amelyet az EJEE bármely részét megszegve 
fogadtak el, negatív hatást gyakorol az uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogára.

A tisztességes eljáráshoz való jog, a megkülönböztetés tilalma, valamint a magán- és családi 
élet tiszteletben tartásához való jog fontos értékek, amelyeket az Európai Unió Alapjogi 
Chartája és az emberi jogok európai egyezménye is tartalmaz. Ugyanakkor az Unió Alapjogi 
Chartájának 51. cikke értelmében e Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás 
elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, 
valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. 

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján úgy tűnik, hogy az 
érintett tagállam nem az uniós jog végrehajtása során cselekedett. A nemzeti
igazságszolgáltatási hatóságok által hozott határozatok valójában a szülői felelősségre és a 
láthatási jogokra vonatkoznak, amelyekre nem az uniós jogi rendelkezések az irányadók. A 
hatályos uniós jog (és különösen a 2201/2003/EK rendelet1 (Brüsszel IIa. rendelet) csupán a 
joghatóságra, valamint a határozatok más tagállamban történő elismerésére és végrehajtására 
vonatkozó kérdéseket szabályozza. Ezért a petícióban említett kérdésben a tagállamok 
kizárólagos feladata annak biztosítása, hogy tiszteletben tartsák az alapvető jogokkal 
kapcsolatos, a nemzetközi megállapodásokból és belső szabályozásukból eredő 
kötelezettségeiket. 
Az Európai Unió Bírósága a C-400/10 PPU. számú McB. kontra L. E. ügyben hozott 
ítéletében [2010] (az EBHT-ban még nem tették közzé) kimondja, hogy az uniós jog nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy a tagállami jog úgy rendelkezzen, hogy a gyermek anyjával 
házasságot nem kötő apa nem automatikusan szerzi meg a szülői felügyeleti jogot, hanem 
attól függően, hogy szerez-e az illetékes nemzeti bíróságtól számára ilyen jogot megállapító 
határozatot.

A Bizottság ezért nincs abban a helyzetben, hogy további megjegyzéseket fűzzön a 
petícióhoz.

                                               


