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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0632/2008, του Robert, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Kampania Przeciw Homofobii» (Εκστρατεία κατά της Ομοφοβίας), σχετικά με 
την απροθυμία των πολωνικών αρχών να εκδώσουν πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης σε πολωνούς πολίτες που επιθυμούν να συνάψουν σχέση
καταχωρισμένης συμβίωσης με άτομο του ίδιου φύλου σε άλλο κράτος μέλος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρόεδρος της ως άνω κίνησης, δηλώνει ότι στην περίπτωση πολωνών υπηκόων 
που επιθυμούν να συνάψουν γάμο ή σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης στο εξωτερικό 
απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, το οποίο εκδίδεται από 
τις αρμόδιες πολωνικές αρχές. Επισημαίνει επίσης ότι οι πολωνικές αρχές αρνούνται να 
χορηγήσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε πολωνούς πολίτες οι οποίοι 
επιθυμούν να συνάψουν σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης με άτομο του ίδιου φύλου σε 
άλλο κράτος μέλος, και τονίζει εν προκειμένω ότι κατά συνέπεια οι πολωνικές αρχές με τον 
τρόπο αυτόν παραβιάζουν ορισμένες από τις θεσπισμένες αρχές και νομοθετικές πράξεις της 
ΕΕ, μεταξύ των οποίων την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού και την αρχή ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Ο αναφέρων ζητεί 
ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει και να μεριμνήσει ώστε οι 
πολωνικές αρχές να επανεξετάσουν τη στάση τους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι, όταν ένας πολωνός πολίτης επιθυμεί να συνάψει γάμο ή σχέση
καταχωρισμένης συμβίωσης σε άλλη χώρα εκτός της Πολωνίας, πρέπει να προσκομίσει 
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πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο χορηγείται από τις πολωνικές αρχές.
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι πολωνικές αρχές αρνούνται να χορηγήσουν τέτοιο
πιστοποιητικό όταν πρόκειται για σύναψη σχέσης συμβίωσης με άτομο του ίδιου φύλου.

Το συγκεκριμένο θέμα της παρούσας αναφοράς σχετίζεται με τη χορήγηση πιστοποιητικών
οικογενειακής κατάστασης από τις πολωνικές αρχές, προκειμένου να επιτραπεί σε πολωνούς 
πολίτες να ζήσουν σε σχέση συμβίωσης με το πρόσωπο της επιλογής τους σε άλλο κράτος 
μέλος από εκείνο της ιθαγένειάς τους.

Η άρνηση χορήγησης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης σε πολωνούς πολίτες δεν
παραβιάζει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας τους που προβλέπεται στο άρθρο 18 της 
Συνθήκης ΕΚ. Η εξασφάλιση ενός τέτοιου πιστοποιητικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

Η χορήγηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος κοινοτική πράξη που να αφορά τη χορήγηση πιστοποιητικών 
οικογενειακής κατάστασης.

Η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα της αναγνώρισης των πιστοποιητικών οικογενειακής
κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου ιδίως να λαμβάνονται υπόψη και στα 
άλλα κράτη μέλη οι γάμοι και οι σχέσεις που έχουν συναφθεί σε ένα κράτος μέλος.


