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Betreft: Verzoekschrift 0513/2010, ingediend door Tom Muirhead (Britse nationaliteit), 
over de Britse wetgeving op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid in het 
geval van kinderen van ongehuwde ouders

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener uit scherp protest tegen de nationale wetgeving op het gebied van ouderlijke rechten 
en verantwoordelijkheid en stelt dat in het geval van kinderen van een ongehuwd koppel 
slechts aan een van de ouders ouderlijke verantwoordelijkheid wordt toegekend. Volgens 
indiener zouden deze kinderen in vergelijking met kinderen van gehuwde koppels worden 
gediscrimineerd. Als voorbeeld geeft hij artikel 3 van de Children Act 1995 (Schotland) en 
zijn eigen situatie waarin Britse rechterlijke instanties zouden hebben geweigerd zijn 
argumenten betreffende discriminatie en schending van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie in overweging te nemen en het Hof van Justitie om een prejudiciële 
beslissing te verzoeken. Indiener betoogt dat de Europese Unie zich meer zou moeten inzetten 
op het gebied van ouderlijke rechten en verantwoordelijkheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Indiener, die de Britse nationaliteit heeft, beklaagt zich over de Britse wetgeving die 
ouderlijke verantwoordelijkheid alleen aan de moeder toekent wanneer een kind buiten het 
huwelijk wordt geboren. Volgens indiener zouden deze kinderen in vergelijking met kinderen
van gehuwde koppels worden gediscrimineerd. Als voorbeeld geeft hij artikel 3 van de 
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Children Act 1995 (Schotland). Hij onderstreept dat deze wetgeving discriminerend is en in 
strijd met verschillende artikelen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, te 
weten artikel 14 en het zelfstandige verbod op discriminatie in Protocol nr. 12. 

Indiener klaagt ook over de wijze waarop de Britse autoriteiten met zijn zaak zijn omgegaan. 
Indiener stelt dat hij tijdens de gerechtelijke procedure is bedreigd en aangevallen door de 
gerechtelijke autoriteiten, dat zij hebben geweigerd zijn argumenten te horen en dat zij hebben 
geweigerd in zijn zaak het Europees Hof van Justitie te verzoeken om een prejudiciële 
beslissing. 

Volgens indiener zou de EU zich meer moeten bemoeien met ouderlijke rechten en 
verantwoordelijkheid, aangezien aangenomen wetgeving die in strijd is met delen van het 
EVRM een negatieve uitwerking heeft op het recht van vrij verkeer van de burgers van de 
Europese Unie.

Het recht op een eerlijk proces, het verbod op discriminatie en het recht op eerbiediging van 
privé- en gezinsleven zijn belangrijke, in het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens vastgelegde waarden. 
Overeenkomstig artikel 51 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn 
de bepalingen van dit handvest gericht tot de instellingen en organen van de Unie met 
inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de 
Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. 

Op basis van de informatie die indiener heeft verschaft, lijkt het er niet op dat de betreffende 
lidstaat handelde in het kader van de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. De door de 
nationale justitiële autoriteiten genomen beslissingen hebben betrekking op ouderlijke 
verantwoordelijkheid en bezoekrechten en deze vallen niet onder bepalingen van de EU-
wetgeving. De EU-wetgeving zoals deze momenteel is (met name Verordening (EG) nr. 
2201/20031 ("de Verordening Brussel II bis") heeft uitsluitend betrekking op kwesties van 
rechtsbevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in andere lidstaten.
Daarom is het, met betrekking tot de in het verzoekschrift genoemde zaak, alleen aan de 
lidstaten om te waarborgen dat wordt voldaan aan hun verplichtingen met betrekking tot de 
fundamentele rechten, overeenkomstig internationale overeenkomsten en hun interne 
wetgeving. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in zijn arrest in zaak C-400/10 PPU McB 
[2010] ECR I-0000 bepaald dat het EU-recht niet in de weg staat aan een wettelijke regeling 

van een lidstaat volgens welke de vader van een kind die niet is gehuwd met de moeder van 
dat kind, niet automatisch gezagsrecht heeft, maar van een bevoegde rechterlijke instantie een 
beschikking moet hebben verkregen waarbij hem dit gezagsrecht wordt toegekend.  

De Commissie bevindt zich derhalve niet in de positie om nader op het verzoekschrift in te 
gaan.
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