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Temats: Lūgumraksts Nr. 0602/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Guido 
Gatti, par viendzimuma laulības atzīšanu pat bez tās valsts pilsonības, kurā 
laulība tiek slēgta

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz viņam piešķirt tiesības stāties laulībā ar tā paša dzimuma 
personu valstīs, kas atzīst viendzimuma laulības, lai gan viņš nav šo valstu pilsonis. Viņš arī 
aicina dot iespēju saņemt vīzu jebkuram viņa iespējamajam partnerim, kas nav ES pilsonis, lai 
stātos laulībā kāda no ES valstīm, kas atzīst viendzimuma pārus, un pēc tam pārcelties uz
dzīvi citā ES valstī, kas, lai gan neatzīdama šādas savienības, pārim nodrošinātu tādas pašas 
tiesības kā likumīgi laulātiem pāriem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 9. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 13. aprīlī

Komisijas komentāri

Komisija jau ir skaidrojusi, ka dalībvalstis pašas lemj par to, vai savos tiesību aktos tās atzīst 
vai neatzīst viendzimuma laulības, un tās paredz nosacījumus attiecībā uz personām, kas ir 
tiesīgas gūt labumu no šiem nosacījumiem. Tas ir tādēļ, ka ģimenes un ģimenes attiecību 
definēšana ir dalībvalstu ekskluzīva kompetence. Atbilstīgi spēkā esošajiem ES tiesību 
aktiem, katra dalībvalsts ir arī kompetenta pieņemt lēmumu par to, vai tā atzīst citā dalībvalstī 
slēgtas laulības  vai cita veida civilpartnerības.
Ja kāda dalībvalsts savos tiesību aktos ir paredzējusi viendzimuma laulības, Savienības 
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pilsoņus, kas dzīvo attiecīgās valsts teritorijā nedrīkst diskriminēt attiecībā uz stāšanos laulībā.
Saistībā ar tiesībām viena dzimuma partnerim iebraukt un uzturēties kādā dalībvalstī Brīvas 
pārvietošanās direktīva neatteicas uz ES pilsoņiem, kas dzīvo savas izcelsmes dalībvalstī, bet 
līdzvērtīgas tiesības ir jāpiešķir pilsoņiem, kas atgriežas savā izcelsmes dalībvalstī, ja 
Savienības pilsoņa uzturēšanās citā dalībvalstī ir bijusi patiesa un faktiska1.

Secinājums
ES tiesību aktos nav paredzēts pienākums dalībvalstīm pārveidot savus ģimenes tiesību aktus, 
un tie nereglamentē laulību vai cita veida civilpartnerību atzīšanu.
Lai varētu piemērot brīvas pārvietošanās noteikumus, dalībvalstīm nav jāizmanto laulību 
atzīšana.

                                               
1 Lieta C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie pret R.N.G. Eind, [2007], Krājums, I-10719. 
lpp.


