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Комисия по петиции

30.1.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0632/2008, внесена от Robert Biedron, с полско гражданство, от 
името на „Kampania Przeciw Homofobii“ („Кампания срещу хомофобията“) 
относно нежеланието на полските органи да издават акт за гражданско 
състояние на полски граждани, които желаят да встъпят в регистрирано 
партньорство с лице от същия пол в друга държава-членка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е председател на гореспоменатата организация, се 
позовава на факта, че в случай на сключване на брак или на регистрирано партньорство 
в чужбина от страна на полски граждани, е необходимо да се представи акт за 
гражданско състояние, издаден от компетентните полски органи. Същевременно той 
отбелязва, че полските органи отказват да издадат акт за гражданско състояние на 
полски граждани, които искат да встъпят в регистрирано партньорство с лице от същия 
пол в друга държава-членка, и в тази връзка подчертава, че по този начин полските 
органи нарушават редица принципи и правни актове, приети от ЕС, сред които и 
забраната за дискриминация, основана на сексуалната ориентация и право на свободно 
движение.
Вносителят следователно моли Европейския парламент да се намеси и да съдейства за 
промяна на отношението на полските органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

„Вносителят на петицията твърди, че когато лице с полско гражданство иска да встъпи 
в брак или регистрирано партньорство в друга държава, извън рамките на Полша, той 
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следва да представи акт за гражданско състояние, издаден от полските органи. Според 
вносителя на петицията полските органи отказват да издадат такъв акт, ако се е отнася
до встъпване в съжителство между две лица от един пол.

Специфичният въпрос на тази петиция се отнася до издаването на актове за гражданско 
състояние от страна на полските органи, с цел да позволят на лицата с полско 
гражданство да живеят в съюз с лице по техен избор в друга държава-членка освен 
родината им.

Отказът за издаване на актове за гражданско състояние на лица с полско гражданство 
не нарушава правото им на свободно движение, което се предвижда в член 18 на 
Договора за ЕО. Притежаването на този вид актове не е условие за упражняването на 
това право.

Издаването на актове за гражданско състояние е изключителна компетенция на 
държавите-членки.

Понастоящем не съществува инструмент на Общността по отношение на издаването на 
актове за гражданско състояние.

Комисията проучва въпроса във връзка с признаването на актове за гражданско 
състояние в Европейския съюз, с цел браковете и съюзите на гражданите да бъдат 
вземани предвид в държави, различни от тези, в които тези бракове или съюзи са 
сключени.“


