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Michał Niedośpiał

Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2017 r.,

sygn. V Acz 495/171

Teza orzeczenia Sądu Apelacyjnego ma następujące brzmienie:

„Przyjęcie stanowiska, że ustrojodawca wskazał w Konstytucji odmienność płci

jako konstytutywny wyznacznik małżeństwa znajduje  ponadto uzasadnienie w art.  1

k.r.o.,  w którym ustawodawca określił  przesłanki  zawarcia  małżeństwa.  Przepis  ten,

realizując zasadę wyrażoną w art. 18 Konstytucji, jednoznacznie wskazuje, że jedynie

kobieta  i  mężczyzna  mogą  zawrzeć  związek  małżeński.  Wskazuje  to  na  wolę  i

konsekwencję  ustawodawcy w określeniu małżeństwa, jedynie jako związku kobiety i

mężczyzny.  Podkreślenia  przy  tym  wymaga,  że  treść  tego  przepisu  nigdy  nie  była

skarżona  przed  Trybunałem  Konstytucyjnym,  jako  sprzeczna  z  art.  18  Konstytucji.

Również  Sąd  Apelacyjny  nie  ma  wątpliwości,  że  art.  1  k.r.o.  jest  zgodny  z  art.  18

Konstytucji”.

1.  Stan  faktyczny  orzeczenia  był  następujący.  Sąd  Apelacyjny  w Polsce  odmówił

uznania zagranicznego orzeczenia  sądu w Kolonii  w Niemczech (na podstawie art.  1145,

1146  §  1  pkt  7  k.p.c.)  jako  niedopuszczalnego  z  powodu  zawarcia  małżeństwa  między

osobami tej samej płci, powołując się na art. 18 konstytucji i art. 1 k.r.op., że małżeństwo w

Polsce to związek osób różnej płci, kobiety i mężczyzny.

2. Glosa dotyczy zakazu małżeństw jednopłciowych, tej samej płci (art. 18 konstytucji,

art. 1 k.r.op.)2.

1 Orzeczenie opublikowane w OSA 2017, z. 12, poz. 29c, s. 96-101.
2 Por. m.in. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 91, 194-195, 216, 561-563; A. Robacha,
w: Seksuologia, praca zbiorowa pod red. M. Lwa-Starowicza, Z. Lwa-Starowicza, V. Skrzypulec-Plinty, Warszawa
2017, s. 287-299; K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 49-64; J. Pawliczak, Zarejestrowany związek
partnerski  a  małżeństwo,  Warszawa  2014,  s.  43-48,  265-284;  J.  Winiarz,  w:  System  prawa  rodzinnego  i
opiekuńczego,  Ossolineum 1985,  s.  s.  140-141;  T.  Smyczyński,  w:  System prawa prywatnego,  t.  11,  Prawo
rodzinne i  opiekuńcze, pod red.  T.  Smyczyńskiego,  Warszawa 2009,  s.  22-24,  J.  Gajda,  tamże,  s.  85-88;  L.
Garlicki, w:  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, t. I, praca zbiorowa pod red. L. Garlickiego, M.
Zubika, Warszawa 2016, s. 489-505; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2016, s. 28-29; A.
Zieliński,  Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 52-53; J. F. Strzebińczyk, Prawo rodzinne,
Warszawa  2016,  s.  71-74;  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz  encyklopedyczny pod  red.  W.
Skrzydły,  S.  Grabowskiej,  R.  Grabowskiego,  Warszawa  2009,  s.  228;  Konstytucje  Rzeczypospolitej  oraz
komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 48-48; A. K. Bieliński, w: A. K.
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3. Rozpoczniemy od przedstawienia norm moralnych, etycznych w tym zakresie, gdyż

one są podstawą tworzenia norm prawnych przez ustawodawców, a w każdym razie powinny

one być  takimi.  W zasadzie  wszystkie  religie  świata  są  przeciwne zawieraniu  małżeństw

jednopłciowych, tej samej płci, to jest kobiety z kobietą, mężczyzny z mężczyzną. To samo

dotyczy  stosunków  homoseksualnych  (mężczyzn  z  mężczyznami  i  kobiet  z  kobietami,

lesbijki).  Takie  stanowisko  przyjmuje  w  szczególności  katolicyzm,  prawosławie,

zdecydowana  większość  Kościołów  protestanckich,  islam,  judaizm,  hinduizm,  buddyzm.

Stanowisko  to  jest  trafne,  prawdziwe,  słuszne.  Tylko  niektóre  odłamy  protestantyzmu

dopuszczają takie małżeństwa homoseksualne, stosunki homoseksualne i nieraz powoływanie

takich osób na stanowiska duchowne (pastorów, a nawet biskupów).

 Z uwagi na to, że Polska jest w zasadzie chrześcijańska, należy przedstawić normy

moralne  zawarte  w  Nowym  Testamencie,  który  jest  wspólny  dla  całego  chrześcijaństwa

(katolicyzmu, prawosławia, wszystkich nurtów protestantyzmu). 

W Starym Testamencie, w tym w Prawie Mojżeszowym, stosunki homoseksualne oraz

małżeństwa jednopłciowe były zakazane pod karą śmierci (por. Księga Rodzaju rozdz. 19, w.

1-29; Księga Kapłańska rozdz. 18, w. 22.24-25.29; rozdz. 20, w. 13; Księga Sędziów rozdz.

19,  w.  22-25).  Klasycznym  przykładem  była  tu  Sodoma  i  Gomora  jako  synonim

homoseksualizmu i kary ognia siarki.

W  Nowym  Testamencie  są  wypowiedzi  uznające  stosunki  homoseksualne  oraz

oczywiście związki homoseksualne, jednopłciowe, za niedopuszczalne. Sam Chrystus wprost

nie  wypowiadał  się  na  ten temat.  Niemniej  pośrednio był  im przeciwny.  Mówił  On,  lżej

będzie  na  Sądzie  Ostatecznym niepokutujacym  miastom Izraela  niż  Sodomie  i  Gomorze

(Ewangelia wg św. Mateusza rozdz. 11 w. 20-24; Ewangelia wg św. Łukasza rozdz. 10 w. 12-

15).  Uznał  On,  że  małżeństwo  to  związek  kobiety  i  mężczyzny,  którzy  połączywszy się

stanowią jedność nierozerwalną (np. Ewangelia wg św. Marka rozdz. 10, w. 6-9; Ewangelia

wg św. Mateusza rozdz. 19 w. 4-6; Ewangelia wg św. Łukasza rozdz. 16 w. 18). Chrystus

rozwiązał  ten  problem  homoseksualizmu  od  strony  pozytywnej,  co  jest  wskazane,  a  nie

negatywnej,  co  jest  niedozwolone.  Św.  Paweł  w  Listach  i  św.  Juda  w  Liście  ostro

przeciwstawiali się homoseksualizmowi, i oczywiście związkom homoseksualnym. 

Bieliński,  M.  Panert,  Prawo rodzinne,  Warszawa 2016,  s.  22-23;  W.  Skrzydło,  Konstytucja  Rzeczypospolitej
Polskiej – komentarz, Zakamycze 2002, s. 30-31; F. Hartwich,  Związki partnerskie. Aspekty prawne, Warszawa
2011; B. Wieczorek, Homoseksualizm, Przegląd światowych analiz i badań. Przyczyny, objawy, terapia, aspekty
społeczne, Fronda, Warszawa 2017; M. Lew-Starowicz, Z. Lew-Starowicz, Homoseksualizm,  Warszawa 2014,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss.  220;  por,  także komentarze do konstytucji  RP z  1997 r.  do art.  18 oraz
komentarze do art. 1 k.r.op.
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Św. Paweł w Liście do Rzymian (rozdz. 1 w. 18-32) pisze m.in. „Dlatego to wydał ich

Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z

naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z

kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i

na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie”. (…). Oni to, mimo że dobrze znają

wyrok Boży,  iż  ci,  którzy  się  takich  czynów dopuszczają,  winni  są  śmierci,  nie  tylko  je

popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią” (w. 26-27, 32).

Św. Paweł  w 1 Liście do Koryntian w rozdziale 6 w. 9-11 pisze m.in.  „Czyż  nie

wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy

(…), ani cudzołożnicy, ani mężczyźni współżyjący ze sobą (…) nie odziedziczą  królestwa

Bożego” (w. 9, 10).

Św. Paweł w 1 Liście do Tymoteusza w rozdz. 1, w. 8-11 pisze m.in. „Wiemy zaś, że

Prawo  jest  dobre,  jeśli  je  ktoś  prawidłowo  stosuje,  rozumiejąc,  że  Prawo  nie  dla

sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych (…)

dla  rozpustników,  dla  mężczyzn  współżyjących  ze  sobą  (…),  i  [dla  popełniających]

cokolwiek  innego,  co  jest  sprzeczne  ze  zdrową  nauką  powierzonej  mi  Ewangelii  chwały

błogosławionego Boga”.

Św. Juda w Liście w wierszu 7 pisze: „jak Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta – w

podobny  sposób  jak  one  oddawszy  się  rozpuście  i  pożądaniu  cudzego  ciała  –  stanowią

przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia”.

W Nowym Testamencie mimo analogicznego stanowiska jak w Starym Testamencie

co do zakazu homoseksualizmu i małżeństw jednopłciowych zniesiono karę śmierci za takie

czyny. Pozostawiono za ich naruszenie tylko sankcje moralne, a nie karne (np. więzienia,

śmierci),  przenosząc  cała  sprawę  na  sankcje  moralne  w  życiu  przyszłym  (karę  piekła).

Wzywa  się  takie  osoby  do  pokuty,  nawrócenia.  Grzech  ten  podlega  odpuszczeniu,  jeśli

grzesznik  pokutuje.  Nie  należy  takie  osoby  wytykać  palcami.  Uzasadnienie  Nowego

Testamentu jest naturalne, odwołuje się do natury człowieka, współżycie kobiety i mężczyzny

jest naturalne, współżycie osób tej samej płci jest sprzeczne z prawem natury. Jest ono też

szkodliwe  dla  takich  osób,  które  same  na  sobie  ponoszą  skutki  takiego  pożycia.  Celem

małżeństwa jest pożycie kobiety i mężczyzny oraz płodzenie dzieci. Związki homoseksualne

nie spełniają tego wymogu. Jest to miłość czysto fizyczna. Miłość fizyczna nie jest prawdziwą

miłością. Pokutować. 
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4.  Wśród  ustawodawców  krajowych  zdecydowana  większość  państw  wyłącza

małżeństwa  homoseksualne.  Niektóre  dopuszczają  jednak  takie  małżeństwa  (w  tym

Argentyna,  Australia,  Austria,  Belgia,  Brazylia,  Dania,  Finlandia,  Francja,  Hiszpania,

Holandia,  Irlandia,  Islandia,  Kanada,  Kolumbia,  Luksemburg,  Malta,  Niemcy,  Norwegia,

Nowa  Zelandia,  Południowa  Afryka,  Portugalia,  Stany  Zjednoczone  Ameryki,  Szwecja,

Tajwan, Urugwaj, Wielka Brytania). Niektóre państwa na szczeblu lokalnym (w niektórych

dystryktach,  stanach)  dopuszczają  takie  małżeństwa,  np.  Meksyk.  Niektóre  z  krajów

dopuszczają uznawanie małżeństw tej samej płci zawartych za granicą (np. Meksyk, Armenia,

Estonia). Niektóre kraje dopuszczają adopcję dzieci przez pary homoseksualne.  Pewne kraje

przewidują sankcje karne za homoseksualizm.

5.  Przechodzimy  do  prawa  polskiego.  W  tej  kwestii  są  dwa  zasadnicze  przepisy

prawne, art. 18 konstytucji oraz art. 1 k.r.op. 

Art.  18  konstytucji  stanowi,  co  następuje:  „Małżeństwo  jako  związek  kobiety  i

mężczyzny,  rodzina,  macierzyństwo  i  rodzicielstwo  znajdują  się  pod  ochroną  i  opieką

Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 1 § 1 k.r.op. stanowi, co następuje: „Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna

i  kobieta  jednocześnie  obecni  złożą  przed  kierownikiem  urzędu  stanu  cywilnego

oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński”.

Art.  5  k.r.op.  stanowi,  co  następuje:  „Kierownik  urzędu  stanu  cywilnego,  który

dowiedział  się  o  istnieniu  okoliczności  wyłączającej  zawarcie  zamierzonego  małżeństwa,

odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia,

o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy

małżeństwo może być zawarte”.

Wymienione  przepisy  konstytucji  oraz  kodeksu  rodzinnego  i  opiekuńczego  nie

pozostawiają  żadnych  wątpliwości.  Małżeństwo  w  prawie  polskim  to  związek  kobiety  i

mężczyzny,  czyli  osób  różnej  płci:  żeńskiej  i  męskiej.  Małżeństwa  osób  tej  samej  płci:

kobiety  z  kobietą  (lesbijki),  mężczyzny  z  mężczyzną  (homoseksualistów)  są  w  prawie

polskim wykluczone, zakazane. Co do tego, kto jest kobietą, a kto mężczyzną w typowych

sytuacjach nie ma wątpliwości.

Nie jest dopuszczalne w Polsce także uznanie małżeństw zawartych za granicą miedzy

osobami tej samej płci, nawet jeśli są one za granicą dozwolone. Sprzeciwia się temu klauzula



5

porządku  publicznego,  jest  to  bowiem  sprzeczne  z  podstawowymi  zasadami  porządku

prawnego w RP (art. 1146 § 1 pkt 7 k.c.) – art. 18 konstytucji i art. 1 § 1 k.r.op.. 

Małżeństwo zawarte między osobami tej  samej płci  jest  nie zawarte, nie istniejące

(matrimonium  non  existens),  co  można  dowodzić  przy  pomocy  wszelkich  środków

dowodowych, w tym w drodze powództwa sądowego o ustalenie nieistnienia małżeństwa (art.

189 k.p.c.). Nie jest to małżeństwo ważne, nie podlega ono unieważnieniu, bo nie zostało ono

w ogóle zawarte, nie istnieje prawnie. Zbędny jest zatem także  rozwód lub separacja prawna,

skoro nie istnieje małżeństwo.

Nie jest dopuszczalna adopcja (przysposobienie) przez pary homoseksualne dzieci w

Polsce, co dopuszczają niektóre ustawodawstwa obce. Także takie adopcje zawarte za granicą

nie  mogą  być  uznane w Polsce (art.  1146 § 1 pkt  7  k.p.c.).  Są  one sprzeczne z  dobrem

dziecka,  rodziny,  interesem społecznym.  Dziecko ma prawo wychowywać  się  w rodzinie

złożonej z mężczyzny i kobiety (rodziców), w warunkach naturalnych.

6. Czy w prawie polskim dopuszczalne są związki partnerskie tej samej płci lub różnej

płci?  W tym zakresie  są  dwa stanowiska w literaturze,  pierwsze,  wyklucza  takie  związki

partnerskie, drugie, dozwala na takie związki partnerskie. Trafne jest stanowisko pierwsze.

Wynika to m.in. z art. 18 konstytucji oraz art. 1 k.r.op. Małżeństwo jest jedyną formą prawną

związku kobiety i  mężczyzny.  Inne związki są  niedopuszczalne.  Jest  to zgodne z dobrem

dziecka, dzieci, rodziny, małżonków, interesem społecznym, zapobiega różnym patologiom

społecznym na tym tle. Faktycznie jednak takie związki partnerskie (faktyczne, a nie prawne)

w Polsce istnieją, np. konkubinaty, z czym nieraz prawo wiąże pewne skutki prawne. Trzeba

jednak  odróżnić  związki  prawne  (małżeństwo)  od  związków  faktycznych  (związków

partnerskich, np. konkubinatów). Ustawodawstwo polskie nie przewiduje sankcji karnych za

istnienie takich związków partnerskich jednopłciowych lub różnopłciowych, stanowisko to

jest trafne. Charakter prawny związków partnerskich jest sporny w literaturze i orzecznictwie

sądowym.  Są  różne  koncepcje  na  ten  temat.  Nie  jest  to  przedmiotem  analizy  w  tym

przypadku.  Przepisów prawnych  o  małżeństwie  nie  stosuje  się  w  zasadzie  do  związków

partnerskich,  np.  o  stosunkach  majątkowych  między  małżonkami.  Osoby  te  nie  są

małżonkami, z wszystkimi płynącymi stąd skutkami prawnymi, np. osoby te nie dziedziczą z

ustawy po sobie jak małżonkowie. Mogą one po sobie dziedziczyć na podstawie testamentu

(powołanie do spadku, zapis zwykły lub windykacyjny, polecenie, wykonawca testamentu),

tak jak każda inna osoba, bliska lub obca.



6

7. Rozróżnienie płci męskiej i żeńskiej zazwyczaj nie nasuwa wątpliwości, kto jest

mężczyzną, a kto kobietą. Nieraz są tylko w tym zakresie wątpliwości medyczne i prawne.

Dotyczy to obojnactwa, transseksualizmu oraz transwestytyzmu

8.  Obojnactwo charakteryzuje  się   posiadaniem  przez  osobę  cech  obu  płci,

obojnactwo, męskiej i żeńskiej.

„Obojniactwo. Hermafrodytyzm, dwupłciowość.

Obojnak jest określeniem osobnika posiadającego cielesne cechy dwojga płci.

Obojnactwo u człowieka.

Obojnactwo  (hermafrodytyzm,  interseksualizm)  to  ogólne  określenie  na  wrodzone

zaburzenia różnicowania narządów płciowych. Obojnactwo jest wrodzoną wadą rozwojową

okresu płodowego i ma podłoże genetyczne, bądź hormonalne.

Interseksualizmu nie należy mylić z zaburzeniami o charakterze psychicznym, takimi

jak transseksualizm (zespół dezaprobaty płci) czy transwestytyzm (ubieranie się w stroje płci

przeciwnej).  Obojnactwo  może  wpływać  na  poczucie  płci,  jednak  zwykle  osoby  z  tym

zaburzeniem są  zdecydowanie  mężczyznami  bądź  kobietami,  pomimo nieprawidłowości  i

niezgodności anatomicznych w obrębie narządów płciowych.

Obojnactwo  dzieli  się  zazwyczaj  na  obojnactwo  prawdziwe,  obojnactwo  rzekome

żeńskie  i  obojnactwo  rzekome  męskie.  Należy  mieć  jednak  na  względzie  możliwość

wymieszania się tych form, co prowadzi do innych, atypowych postaci obojnactwa.

Szacuje  się,  że  obojnactwo  występuje  w  przypadku  od  1/500  do  1/1500  żywych

urodzin. Tak duży przedział rozbieżności wynika z faktu, że bardzo trudno jest zdefiniować

„zasadnicze” lub „istotne” cechy, którymi różni się męska i kobieca anatomia.

Obojnactwo prawdziwe.

Obojnactwo  prawdziwe,  wynikające  z  zaburzeń  różnicowania  gonad,  jest  bardzo

rzadkie.  Cechuje  się  ono  obecnością  u  tej  samej  osoby  tkanki  jądra  i  jajnika.  Wygląd

zewnętrznych narządów płciowych u noworodka utrudnia ustalenie płci.

Obojnactwo rzekome.

Obojnactwem rzekomym nazywa się  powstanie form pośrednich budowy narządów

płciowych  między  męskimi  a  żeńskimi  przy  obecności  jąder  lub  jajników  lub  ich  form

szczątkowych.

Obojnactwo rzekome żeńskie.

Obojnactwo rzekome żeńskie charakteryzuje się tym, że pomimo obecności jajników,

zewnętrzne  narządy  płciowe  mają  wygląd  męski  i  występują  somatyczne  cechy

maskulinizacji (męski fenotyp).
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Obojnactwo rzekome męskie.

W tym przypadku gonadom męskim towarzyszą  zewnętrzne narządy płciowe typu

kobiecego”3.

Czy osoba dwupłciowa (obojnak) może zawrzeć małżeństwo. W literaturze polskiej

przyjmuje  się,  że  decyduje  tu  płeć  przeważająca  (albo  męska,  albo  żeńska).  W  razie

niemożności ustalenia cech przeważających, osoby te nie mogą zawrzeć małżeństwa.

9. Transseksualizm. Osoba taka ma płeć biologiczną zdeterminowaną, określoną, jest

albo mężczyzną, albo kobietą, ale psychicznie czuje się  jak osoba drugiej, odmiennej płci.

Mężczyzna uważa się za kobietę. Kobieta uważa się za mężczyznę. Teoretycznie osoby te

mogą  zawrzeć  małżeństwo  zgodnie  z  płcią  biologiczną.  Zazwyczaj  jednak  nie  są  one

zainteresowane  takim  małżeństwem  z  uwagi  na  odmienność  psychiczną.  Osoby  te  chcą

zmienić swoją płeć na przeciwną. Można tego dokonać w drodze leczenia hormonalnego i

operacyjnego. Oczywiście po takich zabiegach osoby te nie są płodne. Jest to sztuczna zmiana

płci (pozorna). Prawo polskie nie reguluje transseksualizmu. Były takie próby ustawowe, nie

doszły  jednak  do  skutku.  Takie  zabiegi  operacyjne  oraz  leczenie  hormonalne  wywołuje

kontrowersje prawne i medyczne, co nie jest przedmiotem niniejszej analizy. Po poddaniu się

takich osób leczeniu hormonalnemu oraz zabiegom operacyjnym w literaturze wypowiadano

poglądy, że osoby takie mogą wytoczyć powództwo o ustalenie płci (art. 189 k.p.c. w zw. z

art. 23, 24 k.c.) oraz na podstawie takiego wyroku sądowego można uzupełnić akt urodzenia o

dodatkową  wzmiankę  o  zmianie  płci.  Wywołuje  to  jednak  kontrowersje  w  doktrynie  i

orzecznictwie sądowym.

10.  Transwestytyzm to  „identyfikacja  z  płcią  przeciwną,  związana  głównie  z

homoseksualnym kierunkiem popędu płciowego. Transwestytyzm polega na ubieraniu się w

sposób  typowy  dla  płci  przeciwnej,  odgrywaniu  roli  tej  płci,  tak  aby  w  ten  sposób

doprowadzić do jakiejś formy zbliżenia o charakterze homoseksualnym”4. Transwestytyzmu,

jak była o tym mowa, nie należy mylić z obojnactwem czy transseksualizmem. Transwestyta

może zawrzeć małżeństwo zgodnie z płcią biologiczną.

11. W zakresie preferencji seksualnych wyróżnia się stosunki heteroseksualne (między

kobietą a mężczyzną), homoseksualne (między osobami tej samej płci, między mężczyznami,

homoseksualizm, między kobietami, lesbijki) oraz biseksualne (osoby te utrzymują stosunki

3 h p://www.doctormed.pl/info/genetyka/obojniactwo-hermafrodytyzm-dwuplciowosc/ - data 

odczytu 20 XII 2017 r.

4 Mała encyklopedia medycyny, t. III,, P-Ż, Warszawa 1988, PWN, s. 1259.
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płciowe  zarówno  ze  swoją  płcią,  jak  i  płcią  przeciwną).  Osoby  heteroseksualne,

homoseksualne i biseksualne mogą zawrzeć małżeństwo z płcią przeciwną (art. 1 § 1 k.r.op.).

Inną rzeczą jest, czy osoby homoseksualne lub biseksualne są w tym zainteresowane, z uwagi

na swe preferencje seksualne.

12. Homoseksualizm występował  od wieków, już  w starożytności, np. w Grecji, w

Rzymie. Jest to zjawisko faktyczne. Natomiast małżeństwa jednopłciowe pojawiły się dopiero

na  początku  XXI  wieku,  wcześniej  ich  nie  znano.  Przez  XX  wieków  ustawodawstwa

państwowe  nie  znały  małżeństw  homoseksualnych,  choć  zjawisko  homoseksualizmu  z

mniejszym lub większym natężeniem jako zjawisko faktyczne występowało w przeszłości i

występuje  i  będzie  występować.  Wprowadzenie  do  danego  ustawodawstwa  małżeństw

jednopłciowych rodzi  szereg problemów prawnych,  które  trzeba uregulować,  np.  stosunki

majątkowe  między  małżonkami,  unieważnienie  małżeństwa  i  rozwody  oraz  separację,

ustalenie pochodzenia dziecka, władza rodzicielska, alimentacja,  przysposobienie,  opieka i

kuratela, dziedziczenie ustawowe.

Stanowisko  prawa  moralnego  i  prawa  polskiego  w  kwestii  niedopuszczalności

małżeństw jednopłciowych jest trafne, słuszne, prawdziwe. Małżeństwo kobiety i mężczyzny

jest  zgodne  z  naturą  człowieka.  Osoby  te  pod  względem  biologicznym  (fizycznym)  i

psychicznym  (duchowym)  wzajemnie  się  uzupełniają,  są  wobec  siebie  komplementarne.

Małżeństwa heteroseksualne są także w interesie dzieci, rodziny, społeczeństwa, zapewniają

też prokreację. Spotykają się  też  one z aprobatą społeczną, czego nie można powiedzieć o

małżeństwach  homoseksualnych.  Stosunki  homoseksualne  są  obecnie  promowane

niesłusznie, m.in. przez rozbujałą pornografię, która daje zły przykład, zachęcając do takich

kontaktów.  Z  kontaktami  homoseksualnymi  wiąże  się  możliwość  zarażenia  różnymi

chorobami  przenoszonymi  drogą  płciową,  np.  HIV/AIDS,  chorobami  wenerycznymi,

wirusowego zapalenia wątroby, zakażeniami skórnymi, niehigienicznymi, stosunki te nie są

higieniczne. Często zdarza się, że osoby jednocześnie dokonują stosunków heteroseksualnych

i  homoseksualnych  oraz  oralnych,  co  oczywiście  jest  niehigieniczne,  grozi  zakażeniami

różnego rodzaju. Stosunki homoseksualne prowadzą do uszkodzeń mechanicznych odbytu i

narządów płciowych.  Funkcja  odbytu  jest  wydalanie  produktów przemiany materii,  a  nie

spółkowanie. Taka jest natura, budowa człowieka. Polski kodeks karny od 1932 roku nie zna

karalności homoseksualizmu. Stanowisko to jest trafne. Zjawisko homoseksualizmu powinno

być  rozpatrywane wyłącznie w sferze moralnej,  a  nie prawnej.  Nie powinno pociągać  się

homoseksualistów  do  odpowiedzialności  prawnej  (karnej,  dyscyplinarnej,  cywilnej,

administracyjnej,  porządkowej).  Co oczywiście nie wyłącza odpowiedzialności prawnej za
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szkody majątkowe lub niemajątkowe, np. wynikłe z zarażeniami chorobami przenoszonymi

drogą płciową, tak samo jak to jest przy stosunkach heteroseksualnych. Osoby homoseksualne

nie  powinny proponować  stosunków homoseksualnych.  Gwałt  jako przestępstwo możliwy

jest  nie  tylko  na  tle  stosunków  heteroseksualnych,  lecz  także  na  tle  stosunków

homoseksualnych (w stosunku do osoby tej  samej  płci).  Takie  też  jest  stanowisko prawa

polskiego. Homoseksualistów nie należy potępiać, wytykać palcami, tak samo jak nie wolno

potępiać żadnego człowieka. Nie potępiaj! to nakaz moralny. Homoseksualiści mają pewne

skłonności  psychiczne,  psychologiczne  w  tym  kierunku.  Homoseksualizm  należy  leczyć.

Homoseksualista powinien pracować nad sobą, aby pozbyć się tego nałogu.

Homoseksualizm  jest  jedną  z  postaci  miłości  fizycznej.  Miłość  fizyczna  nie  jest

prawdziwą miłością. Pokutować.

13. Konkludując, orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest trafne.

Michał Niedośpiał


