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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0602/2012, του Guido Gatti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση γάμου μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου ακόμη και όταν ένας 
ενδιαφερόμενος δεν έχει την ιθαγένεια της χώρας στην οποία τελείται ο γάμος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητά να του αναγνωριστεί το δικαίωμα να συνάψει γάμο με σύντροφο ιδίου με 
αυτόν φύλου σε χώρα που αναγνωρίζει τους γάμους μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου 
ακόμη και αν δεν έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής. Επίσης, ζητεί να έχει το δικαίωμα 
πιθανός σύντροφός του από τρίτη χώρα να λάβει θεώρηση προκειμένου να συνάψει γάμο σε 
κράτος μέλος της ΕΕ που αναγνωρίζει τις σχέσεις ομοφύλων ζευγαριών και στη συνέχεια να 
μεταβεί σε άλλο κράτος της ΕΕ το οποίο, μολονότι δεν αναγνωρίζει αυτές τις σχέσεις, οφείλει 
να του εγγυάται τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν τα νομίμως συζευγμένα ζευγάρια. 
Συστάσεις

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει ήδη εξηγήσει ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν κατά πόσον ή 
όχι θα προβλέπουν στο εθνικό τους δίκαιο το γάμο ατόμων του ιδίου φύλου, και να 
καθορίζουν τους όρους που επιτρέπουν στους δικαιούχους να επωφεληθούν από τις διατάξεις 
αυτές. Τούτο, επειδή ο ορισμός της οικογένειας και των οικογενειακών σχέσεων εμπίπτουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με το σημερινό δίκαιο της ΕΕ, 
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κάθε κράτος μέλος έχει επίσης την ευχέρεια να αναγνωρίζει ή όχι τους γάμους ή άλλες 
επισημοποιημένες μορφές συμβίωσης που συνάπτονται σε άλλα κράτη μέλη. 
Όταν ένα κράτος μέλος προβλέπει στην εθνική του νομοθεσία το γάμο ατόμων του ιδίου 
φύλου, οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος του εν λόγω κράτους 
μέλους δεν θα πρέπει να υφίστανται διακριτική εις βάρος τους μεταχείριση εις ό,τι αφορά την 
πρόσβαση στο γάμο. 
Όσον αφορά στο δικαίωμα εισόδου και διαμονής ενός εκ των συντρόφων σε μία σχέση 
μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, η οδηγία περί ελεύθερης κυκλοφορίας δεν εφαρμόζεται 
στους πολίτες της ΕΕ που διαμένουν στο κράτος μέλος του οποίου διαθέτουν την ιθαγένεια. 
Ωστόσο, θα πρέπει να χορηγούνται σε υπηκόους που επιστρέφουν στην πατρίδα τους τα ίδια 
δικαιώματα, όταν η παραμονή του πολίτη της Ένωσης σε ένα άλλο κράτος μέλος ήταν 
πραγματική και ουσιαστική1.

Συμπεράσματα
Το δίκαιο της ΕΕ δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν το 
οικογενειακό τους δίκαιο, ούτε ρυθμίζει την αναγνώριση γάμων ή άλλων επισημοποιημένων 
μορφών συμβίωσης. 
Για την εφαρμογή των κανόνων περί ελεύθερης κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται να εξετάσουν το θέμα της αναγνώρισης των γάμων.

                                               
1 Υπόθεση C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie v R.N.G. Eind, ECR [2007], I-10719. 


