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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Guido Gatti, olasz állampolgár által benyújtott 0602/2012. számú petíció az 
azonos neműek házasságának elismeréséről, a házassági szertartás helyszínéül 
szolgáló ország szerinti állampolgárság meglététől függetlenül

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri azonos nemű partnerrel kötendő házassághoz való jogának 
biztosítását olyan országban, mely elismeri az azonos neműek házasságát, azonban a petíció 
benyújtója nem állampolgára az adott országnak. A petíció benyújtója továbbá kéri, hogy 
esetleges nem uniós tagállamból származó partnere számára is biztosítsanak vízumot 
házasságkötési célra valamely olyan uniós tagállamban, mely elismeri az azonos nemű párok 
házasságát, és utána átköltözhessen egy olyan országba, melyben − ugyan nem elismert az 
ilyen jellegű kapcsolat, de − biztosítani tudják számára azokat a jogokat, melyeket a törvényes 
házastársaknak biztosítanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. április 30.

A Bizottság észrevételei

А Bizottság már kifejtette, hogy a tagállamok felelőssége dönteni arról, hogy a nemzeti 
jogszabályukban rendelkeznek-e az azonos neműek közötti házasságról, illetve megállapítani 
az e rendelkezésekben részesülő személyekre vonatkozó feltételeket. Ennek magyarázata, 
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hogy a család és a családi kapcsolatok meghatározása a tagállamok kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. Az uniós jog jelenlegi állása szerint ezzel a hatáskörrel minden tagállam a más 
tagállamban kötött házasságok vagy egyéb élettársi kapcsolatok elismerése tekintetében is 
rendelkezik.
Ha egy tagállam a nemzeti jogszabályában rendelkezik az azonos neműek közötti házasságról, 
az érintett tagállam területén jogszerűen tartózkodó uniós állampolgár nem részesülhet 
hátrányos megkülönböztetésben a házassághoz való hozzáférésében.
Ami az azonos nemű partner beutazási és tartózkodási jogát illeti, a szabad mozgásról szóló 
irányelv nem alkalmazandó azokra az uniós polgárokra, akik az állampolgárságuk szerinti 
tagállamban tartózkodnak, egyenlő jogokat kell azonban biztosítani a visszatérő 
állampolgároknak, ha az uniós polgár tartózkodási helye egy másik tagállamban valós és 
tényleges volt.1

Következtetések
Az uniós jog nem jelent a tagállamokra nézve semmilyen kötelezettséget a családi jog 
megváltoztatására vonatkozóan, és nem szabályozza a házasságok és egyéb élettársi 
kapcsolatok elismerését.
A szabad mozgásra vonatkozó szabályok alkalmazásához a tagállamoknak nem kell a 
házasságok elismerését kezelniük.

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


