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net jei jie neturi šalies, kurioje tuokiasi, pilietybės, kurią pateikė Italijos 
pilietis Guido Gatti

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo suteikti teisę susituokti su tos pačios lyties partneriu šalyse, kurios 
pripažįsta tos pačios lyties asmenų santuokas, net jei jis nėra šių šalių pilietis. Jis taip pat 
prašo, kad galimas ES pilietybės neturintis jo partneris galėtų gauti vizą, kad susituoktų 
vienoje iš ES šalių, kurios pripažįsta tos pačios lyties asmenų santuokas, ir po to persikelti į 
kitą ES šalį, kuri, nors ir nepripažįsta tokių santuokų, užtikrintų porai tas pačias teises, kokias 
turi teisiškai susituokusios poros.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

Komisijos pastabos

Komisija jau yra išaiškinusi, kad valstybės narės sprendžia, ar savo nacionalinėje teisėje 
numatatyti tos pačios lyties asmenų santuokas, ir nustato sąlygas, kokie asmenys gali tomis 
nuostatomis naudotis. Taip yra todėl, kad šeimos ir šeimos santykių apibrėžtys priklauso 
išimtinei valstybių narių kompetencijai. Pagal dabartinę ES teisę kiekviena valstybė narė taip 
pat naudojasi šia kompentencija spręsdama dėl kitose valstybėse narėse sudarytų santuokų ar 
kitų civilinių sąjungų pripažinimo.
Jei valstybė narė savo nacionalinėje teisėje numato tos pačios lyties asmenų santuokas, tos 
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valstybės narės teritorijoje teisėtai gyvenantys Sąjungos piliečiai negali būti diskriminuojami 
galimybės tuoktis atžvilgiu.
Kalbant apie tos pačios lyties partnerių teisę įvažiuoti į šalį ir gyventi toje šalyje, Laisvo 
judėjimo direktyva netaikoma ES piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje, kurios piliečiai 
jie yra, bet lygiavertės teisės turėtų būti suteikiamos į savo šalį grįžtantiems piliečiams, jei 
Sąjungos pilietis iš tikrųjų gyveno kitoje valstybėje narėje1.

Išvada
ES teisėje nenumatyta valstybių narių prievolė keisti savo šalies šeimos įstatymų ir ja 
nereglamentuojamas santuokų arba kitų civilinių sąjungų pripažinimas.
Kad galiotų laisvo judėjimo taisyklės, valstybės narės neturi spręsti santuokų pripažinimo 
klausimo.

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


