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Tárgy: Robert Biedron lengyel állampolgár által a „Kampania Przeciw Homofobii” 
(Homofóbia Elleni Kampány) nevében benyújtott 632/2008 számú petíció a más 
tagállamban azonos nemű partnerrel való regisztrált kapcsolatba lépni kívánó 
lengyel állampolgárok számára a családi állapotra vonatkozó igazolások 
kiadásának lengyel hatóságok általi elutasításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett egyesület elnöke, kifejti, hogy amikor egy lengyel 
állampolgár külföldön köt házasságot vagy regisztrálja partnerkapcsolatát, be kell nyújtania az 
illetékes lengyel hatóságok által kibocsátott, családi állapotára vonatkozó igazolást. 
Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a lengyel hatóságok visszautasítják azon lengyel 
állampolgárok igazolás iránti kérelmét, akik más tagállamban azonos nemű partnerhez fűződő 
kapcsolatukat kívánják regisztráltatni, és ezzel megsértenek az Európai Unió által elismert 
több elvet és közigazgatási aktust, különösen a szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés tilalmát és a szabad mozgáshoz való jogot.
A petíció benyújtója ezért kéri az Európai Parlament beavatkozását annak érdekében, hogy a 
lengyel hatóságok felülvizsgálják e gyakorlatukat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 16. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2009. január 30-án kapott válasz

„A petíció benyújtója kifejti, hogy amikor egy lengyel állampolgár külföldön köt házasságot 
vagy regisztrálja partnerkapcsolatát, be kell nyújtania az illetékes lengyel hatóságok által 
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kibocsátott, családi állapotára vonatkozó igazolást. A petíció benyújtója szerint a lengyel 
hatóságok elutasítják ilyen igazolás kiadását, ha azonos neműek kapcsolatát kívánják 
regisztráltatni.”

Az e petícióban szereplő sajátos kérdés arra vonatkozik, hogy a lengyel hatóságok kiadnak-e 
családi állapotra vonatkozó igazolást annak érdekében, hogy állampolgáraik számára lehetővé 
tegyék, hogy valamely, az állampolgárságuktól eltérő másik tagállamban egy választásuk 
szerinti személlyel életközösségben éljenek.

Annak elutasítása, hogy családi állapotra vonatkozó igazolást adjanak ki lengyel 
állampolgároknak, nem sérti az EK-Szerződés 18. cikkében előírt, a szabad mozgáshoz való 
jogot. Az efféle igazolások birtoklása nem előfeltétele az erre vonatkozó jog gyakorlásának.

Családi állapotra vonatkozó igazolások kiadása a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Jelenleg nem létezik a családi állapotra vonatkozó igazolások kiállítására vonatkozó 
közösségi eszköz.

A Bizottság tanulmányozza a családi állapotra vonatkozó igazolások Európai Unióban történő 
elismerésének kérdését, különösen annak érdekében, hogy a polgárok a házasság vagy 
élettársi közösség megkötése szerinti tagállamtól eltérő tagállamokban is elismertethessék 
házasságukat vagy kapcsolatukat.


