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Tema: Peticija Nr. 0513/2010 dėl Jungtinės Karalystės teisės aktuose nustatytos tėvų 
atsakomybės, jei vaikų turi nesusituokusi pora, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis Tom Muirhead

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas griežtai protestuoja prieš nacionalinės teisės aktus, susijusius su tėvų 
teisėmis ir atsakomybe, teigdamas, kad jei nesusituokusi pora turi vaikų, tik vienam iš tėvų 
suteikiama tėvų atsakomybė. Pasak peticijos pateikėjo, tokie vaikai būtų diskriminuojami, 
palyginti su susituokusių porų vaikais. Kaip pavyzdį jis pateikia 1995 m. Vaikų akto (Škotija) 
3 skirsnį ir savo paties atvejį, kai Jungtinės Karalystės teismai atsisakė svarstyti jo argumentus 
dėl diskriminacijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų pažeidimo ir 
prašyti Europos Teisingumo Teismo nagrinėti prejudicinį klausimą. Jis tvirtina, kad ES turėtų 
imtis tolesnių veiksmų tėvų teisių ir atsakomybės srityje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. lapkričio 10 d.

„Peticijos pateikėjas, kuris yra Jungtinės Karalystės pilietis, skundžiasi, kad Jungtinės 
Karalystės teisės aktuose tėvų atsakomybė suteikta tik motinai, jei vaikas gimsta ne 
santuokoje.  Pasak peticijos pateikėjo, ne santuokoje gimę vaikai yra diskriminuojami, 
palyginti su susituokusių porų vaikais. Kaip pavyzdį jis pateikia 1995 m. Vaikų akto (Škotija) 
3 skirsnį. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad šis teisės aktas yra diskriminuojamojo pobūdžio ir 
juo pažeidžiami keli Europos žmogaus teisių konvencijos straipsniai, t. y., 14 straipsnis ir 12 
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protokole pateiktas atskiras diskriminavimo draudimas. 

Peticijos pateikėjas taip pat skundžiasi dėl to, kaip Jungtinės Karalystės valdžios institucijos 
nagrinėjo jo paties atvejį. Peticijos pateikėjas teigia, kad vykstant teismo procesui teismai jam 
grasino ir jį puolė, atsisakė išklausyti jo argumentų ir paprašyti, kad Europos Teisingumo 
Teismas priimtų prejudicinį sprendimą dėl jo atvejo. 

Peticijos pateikėjas teigia, kad ES turėtų imtis tolesnių veiksmų tėvų teisių ir atsakomybės 
srityje, nes teisės aktai, patvirtinti pažeidžiant bet kurią Europos žmogaus teisių konvencijos 
dalį, daro neigiamą poveikį laisvo ES piliečių judėjimo teisėms.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, nediskriminavimas ir teisė į privatumą ir šeimos gyvenimą 
yra svarbios vertybės, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje ir Europos 
žmogaus teisių konvencijoje. Tačiau pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
51 straipsnį šios Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, 
tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios 
įgyvendina Sąjungos teisę. 

Pagal peticijos pateikėjo pateiktą informaciją neatrodo, kad atitinkama valstybė narė veikė 
įgyvendindama ES teisę. Iš tikrųjų šie nacionalinių teismų sprendimai susiję su tėvų 
atsakomybe ir lankymo teisėmis, kurios ES teisės aktais nereglamentuojamos. Šiuo metu 
galiojančiais ES teisės aktais (pirmiausia Reglamentu (EB) Nr. 2201/20031 („Briuselio IIa 
reglamentas“) reglamentuojami tik jurisdikcijos ir teismo sprendimų pripažinimo bei 
vykdymo kitoje valstybėje narėje klausimai. Todėl peticijoje nurodytu atveju tik valstybės 
narės gali užtikrinti, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių, nustatytų 
tarptautiniuose susitarimuose ir nacionaliniuose teisės aktuose. 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2010 m. spalio 5 d. sprendimu McB, C-400/10 PPU, 
dar nepaskelbtu Rinkinyje, nustatė, kad pagal ES teisę valstybei narei nėra draudžiama savo 
nacionalinėje teisėje nustatyti, jog vaiko globos teises jo tėvas, nesusituokęs su vaiko motina, 
įgyja ne savaime, o tik jei gauna tokias globos teises suteikiantį kompetentingo nacionalinio 
teismo sprendimą.

Todėl Komisija negali pateikti daugiau pastabų dėl šios peticijos.“

                                               


