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Dotyczy: Petycji 0513/2010, którą złożył Tom Muirhead (Wielka Brytania), w sprawie 
odpowiedzialności rodzicielskiej w prawie brytyjskim w sprawach 
dotyczących dzieci, których rodzice nie są małżonkami

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zdecydowany sprzeciw wobec krajowych przepisów w zakresie 
praw rodziców i odpowiedzialności rodzicielskiej oraz twierdzi, że w przypadku dzieci, 
których rodzice nie zawarli związku małżeńskiego, odpowiedzialność rodzicielska jest 
przyznawana tylko jednemu z rodziców. Składający petycję jest zdania, że takie dzieci są 
narażone na dyskryminację w porównaniu z dziećmi, których rodzice są małżonkami. 
Przedstawia przykład z ust. 3 ustawy dotyczącej dzieci z 1995 r. (Szkocja) oraz opisuje swoją 
sytuację, twierdząc, że brytyjskie sądy nie uznały jego argumentów dotyczących 
dyskryminacji i naruszenia przepisów Karty praw podstawowych UE i odmówiły skierowania 
pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Składający petycję 
uważa, że UE powinna bardziej angażować się w kwestie dotyczące praw rodziców 
i odpowiedzialności rodzicielskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 listopada 2010 r.

Składający petycję, obywatel Wielkiej Brytanii, skarży się na brytyjskie ustawodawstwo, na 
mocy którego odpowiedzialność rodzicielska w przypadku dziecka urodzonego poza 
związkiem małżeńskim jest przyznawana wyłącznie matce. Składający petycję jest zdania, że 
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dzieci urodzone poza związkiem małżeńskim są dyskryminowane w porównaniu z dziećmi, 
których rodzice są małżonkami. Jako przykład przytacza on ust. 3 ustawy dotyczącej dzieci 
z 1995 r. (Szkocja). Składający petycję podkreśla, że ustawodawstwo to jest dyskryminacyjne 
i narusza postanowienia kilku artykułów europejskiej konwencji praw człowieka, zwłaszcza 
art. 14, oraz oddzielny zakaz dyskryminacji zawarty w Protokole nr 12. 

Składający petycję skarży się również na sposób, w jaki brytyjskie władze rozpatrzyły jego 
sprawę. Twierdzi, że w trakcie postępowania organy sądowe groziły mu i atakowały go, że 
nie zgodziły się na wysłuchanie jego argumentów oraz odmówiły zwrócenia się w jego 
sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym. 

Składający petycję uważa, że UE powinna bardziej angażować się w kwestie dotyczące praw 
rodziców i odpowiedzialności rodzicielskiej, ponieważ przyjęte ustawodawstwo, które 
narusza jakąkolwiek część EKPC, ma negatywny wpływ na prawa obywateli UE do 
swobodnego przepływu.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego, zakaz dyskryminacji oraz prawo do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego to istotne wartości, zapisane w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej oraz w europejskiej konwencji praw człowieka. Zgodnie z art. 51 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia tej karty mają jednak zastosowanie do 
instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii z poszanowaniem zasady 
pomocniczości oraz do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim wdrażają one 
prawo Unii. 

Informacje dostarczone przez składającego petycję nie pozwalają na stwierdzenie, że państwo 
członkowskie, o którym mowa, podejmuje działania w ramach wdrażania prawa UE. 
W rzeczywistości podejmowane przez krajowe organy sądowe decyzje dotyczące 
odpowiedzialności rodzicielskiej i praw do odwiedzin nie są regulowane przepisami prawa 
UE. Przy obecnym stanie prawnym prawo UE (a przede wszystkim rozporządzenie (WE) 
nr 2201/20031) reguluje jedynie kwestie dotyczące jurysdykcji oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń w innym państwie członkowskim. A zatem w sprawie opisanej 
w przedmiotowej petycji tylko państwa członkowskie winny zapewnić wypełnianie swoich 
zobowiązań odnośnie do praw podstawowych, wynikających zarówno z umów 
międzynarodowych, jak i ustawodawstwa krajowego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w swoim wyroku w sprawie C-400/10 
PPU McB [2010] Zb.Orz. I-0000, że prawo UE nie uniemożliwia danemu państwu 
członkowskiemu określenia w swoim prawie tego, że otrzymanie prawa do opieki przez ojca 
dziecka – jeśli nie jest on mężem matki dziecka – nie odbywa się automatycznie, lecz jest 
uzależnione od uzyskania przez ojca orzeczenia sądu krajowego, który dysponuje 
uprawnieniami do nadawania takiego prawa.

W związku z tym Komisja nie jest w stanie sformułować dalszych uwag dotyczących 
przedmiotowej petycji.

                                               
1 Rozporządzenie Bruksela IIa.


