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Ref.: Petiția nr. 0513/2010, adresată de Tom Muirhead, de cetățenie britanică, 
privind responsabilitatea parentală în cazul copiilor ai căror părinți nu sunt 
căsătoriți conform legislației din Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează vehement împotriva legislației interne în materie de drepturi și 
responsabilități parentale, susținând că, în cazul copiilor ai căror părinți nu sunt căsătoriți, 
numai unuia dintre părinți i se acordă responsabilitatea parentală. Potrivit petiționarului, copiii 
aflați în această situație ar fi discriminați în comparație cu copiii cuplurilor căsătorite. Acesta 
oferă drept exemplu secțiunea 3 din Legea copilului din 1995 (din Scoția) și propria sa situație 
în care instanțele britanice ar fi refuzat să îi ia în considerare argumentația privind 
discriminarea și încălcarea dispozițiilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și 
să adreseze o întrebare preliminară Curții Europene de Justiție. Acesta susține că UE ar trebui 
să se implice mai mult în domeniul drepturilor și al responsabilității parentale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiționarul, cetățean britanic, se plânge de faptul că legislația britanică acordă 
responsabilitatea parentală numai mamei în cazul unui copil născut dintr-o căsătorie. Potrivit 
petiționarului, copiii născuți dintr-o căsătorie sunt discriminați în comparație cu copiii 
cuplurilor căsătorite. Acesta oferă drept exemplu secțiunea 3 din Legea copilului din 1995 
(din Scoția). El subliniază faptul că această legislație este discriminatorie și că încalcă câteva 
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articole ale Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului, și anume articolul 14 și 
interdicția de sine-stătătoare privind discriminarea prevăzută în Protocolul nr. 12. 

De asemenea, petiționarul se plânge de modul în care autoritățile din Regatul Unit au procedat 
în cazul său. Petiționarul declară că a fost amenințat și asaltat de autoritățile judiciare pe 
parcursul procedurii și că acestea au refuzat să îi asculte argumentația și să adreseze Curții 
Europene de Justiție o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare în cazul său. 

Petiționarul susține că UE ar trebui să se implice mai mult în domeniul drepturilor și al 
responsabilității parentale, deoarece legislația adoptată prin încălcarea oricărei părți a CEDO 
are un impact negativ asupra drepturilor la liberă circulație a cetățenilor UE.

Dreptul la un proces echitabil, interzicerea discriminării și respectarea vieții private și de 
familie constituie valori importante, consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului. Cu toate acestea, în 
conformitate cu articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale a UE, prevederile acestei carte 
se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, cu respectarea principiului 
subsidiarității, precum și statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii. 

Pe baza informațiilor furnizate de către petiționar, se pare că statul membru în cauză nu a 
acționat în cursul punerii în aplicare a dreptului UE. Într-adevăr, deciziile luate de autoritățile 
judiciare naționale se referă la răspunderea părintească și dreptul de vizită, care nu sunt 
guvernate de prevederi ale dreptului UE. În stadiul său actual, dreptul UE [în special 
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (1) – „Regulamentul Bruxelles IIa”] reglementează 
exclusiv aspectele legate de competență și de recunoașterea și executarea într-un alt stat 
membru a hotărârilor existente. Prin urmare, în ceea ce privește chestiunea prezentată în 
petiție, revine exclusiv statelor membre sarcina de a se asigura că obligațiile lor în materie de 
drepturi fundamentale – astfel cum decurg acestea din acorduri internaționale și din legislația 
internă proprie – sunt respectate. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în Hotărârea pronunțată în cauza C-400/10 
PPU McB [2010], Rep., p. I-0000, că dreptul UE nu se opune posibilității ca dreptul unui stat 
membru să prevadă că dobândirea drepturilor privind încredințarea de către tatăl unui copil, 
care nu este căsătorit cu mama acestuia din urmă, nu este automată, ci este condiționată de 
obținerea de către tată a unei decizii a instanței naționale competente prin care să îi fie 
conferite astfel de drepturi.

În consecință, Comisia nu este în măsură să facă observații suplimentare cu privire la petiție.


