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PIOTR MOSTOWIK

O POSTULATACH ZAŚWIADCZANIA 
PRZEZ KIEROWNIKA URZĘDU STANU 
CYWILNEGO O MOŻNOŚCI ZAWARCIA 

ZA GRANICĄ MAŁŻEŃSTWA BEZ 
WZGLĘDU NA PŁEĆ DRUGIEGO 

NUPTURIENTA

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Teksty źródłowe dowodzą, że w ostatnich kilku tysiącach lat żaden prawo-
dawca, sędzia ani inny jurysta nie przyjmował ani nie postulował – nieza-
leżnie od braku lub względnej tolerancji na płaszczyźnie karnoprawnej dla 

obcowania płciowego osób tej samej płci oraz oceny społecznej takiego zachowania 
– by przez małżeństwo rozumieć związek inny niż wiążący kobietę i mężczyznę. 
Etymologia słów „mąż” i „żona” prowadzi właśnie do znaczenia „mężczyzna” i „ko-
bieta”. Nie były też artykułowane pomysły, by wprowadzać jakąś quasi-małżeńską 
konstrukcję prawną dla zinstytucjonalizowania na gruncie prawa prywatnego 
związków osób tej samej płci. Nie ma też żadnych przekazów, które pozwalałyby 
przypuszczać, że odmienny stan rzeczy miał miejsce wcześniej w rozwoju społecz-
ności ludzkiej1.

Te ogólne spostrzeżenia dotyczą oczywiście również państw kręgu kultury 
grecko-rzymskiej i judeo-chrześcijańskiej, a w szczególności prawodawstwa pol-
skiego, w którym nota bene jako jednym z pierwszych na świecie zrezygnowano 

1 Zob. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2009, s. 91–93, 240–243; M. Anto-
kolskaja, Harmonisation of family law in Europe: a historical perspective. Tale of two millennia, 
Antwerpia–Oksford 2006, s. 83–114.
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w latach 30. XX w. z penalizacji czynów homoseksualnych. Brak wyraźnego de!nio-
wania w niektórych dawniejszych przepisach pojęcia małżeństwa bądź specjalnego 
roztrząsania w doktrynie znaczenia tej instytucji społecznej i prawnej nie może być 
dowodem potencjalnie również innego jego postrzegania niż jako związek osób 
odmiennych płci, a raczej odwrotnie – świadczy o uznawaniu, w myśl zasady clara 
non sunt interpretanda, że zastane ujęcie jest naturalne i nie wymaga de!niowania 
(a nawet – jako pojęcie języka naturalnego wymyka się z możliwości odmiennego 
rozumienia i prawniczego zde!niowania)2.

Wydawać by się mogło, że rozwój prawa doprowadził pod koniec XX w. w pań-
stwach europejskich do dominacji poglądu, zgodnie z którym aktywność seksualna 
człowieka pozostaje co do zasady w tym kręgu prywatności, którym prawo cywilne 
przestało się interesować (a tym bardziej nie będzie budować instytucji prawnych, 
wychodząc właśnie od nietypowych preferencji seksualnych)3. W ostatniej dekadzie 
w kilkunastu państwach nastąpiła instytucjonalizacja związków osób tej samej 
płci pod postacią konstrukcji quasi-małżeńskich, najczęściej zwanych związkami 
partnerskimi4. W kilku państwach zaczęto nawet rejestrować takie związki jako 
małżeństwa, tym samym rede!niując to ostatnie pojęcie. W dużej liczbie państw na 
świecie związki homoseksualne traktowane są jako relacje niepodlegające szczegól-
nej instytucjonalizacji, a ich strony mogą układać swe wzajemne stosunki prawne, 

2 Ujmując to żartobliwie: można nawet przypuszczać, że postrzeganie małżeństwa jako związ-
ku kobiety i mężczyzny było oczywiste w co najmniej takim samym stopniu, jak powszechne 
było wówczas rozpoznawanie konia, co spowodowało zde!niowanie tego ostatniego w pierwszej 
polskiej encyklopedii słowami „koń jaki jest, każdy widzi” (B. Chmielowski, Nowe Ateny…, 
Lwów 1745–1746, oprac. M. i J. Lipscy, Kraków 1968, s. 475).

3 Co nie oznacza oczywiście braku ochrony dóbr osobistych bądź braku przeciwdziałania 
dyskryminacji w obszarach, w których jest ona z istoty możliwa (tj. niejednakowego traktowania 
podmiotów o takich samych cechach). Co do obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych, 
które pozwalają na zwalczanie naruszania dóbr osobistych osób homoseksualnych oraz dyskry-
minacji dotyczącej zatrudnienia – zob. A. Bodnar, Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną w sferze prawa cywilnego, w: Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu 
orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich, red. K. Śmiszek, 
Warszawa 2006, s. 15–40.

4 Przegląd ustawodawstw państw, w których ma miejsce instytucjonalizacja związków osób 
tej samej płci, jak również polemikę z rozumieniem małżeństwa jako związku kobiety i mężczy-
zny zaprezentowała ostatnio M. Saez, Same-sex Marriage, Same-Sex Cohabitation, and Same-Sex 
Families around the World: Why ‘Same’ is so Di%erent, „European Review of Private Law” 2011, 
nr 5, s. 631–668. Wydaje się, że przy tej okazji przedstawiono zbyt radykalną tezę, że w pań-
stwach (większości państw na świecie), w których taka szczególna instytucjonalizacja nie ma 
miejsca, mamy do czynienia ze stanem prawnym, w którym „osoby homoseksualne nie mają 
żadnych praw”, mogą one bowiem przecież kształtować swe relacje partnerskie, opierając się na 
ogólnych konstrukcjach prawa cywilnego, a ponadto w rozwiązaniach szczegółowych mogą być 
traktowane jako osoby bliskie lub osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
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korzystając z ogólnych instytucji prawa cywilnego, np. współwłasności, wspólnego 
nabywania praw i zaciągania zobowiązań, dziedziczenia testamentowego5, umowy 
o wzajemne utrzymywanie się itp. W części z tych państw, w tym Polsce, pojawia 
się niekiedy dyskusja nad ich instytucjonalizacją, przy czym – co ciekawe – często 
odbywa się ona na „odwróconej” płaszczyźnie, tj. ogniskowana jest wokół kwestii 
„dlaczego nie?”, na które nie da się logicznie zacząć odpowiadać bez znajomości 
szczegółów projektowanych zmian prawa. Tymczasem każde postulowanie zmian 
stanu prawnego, a tym bardziej zmian uderzających w istotę małżeństwa odda-
waną przez reguły prawne przez millenia (od kiedy możemy mówić o prawie 
w dzisiejszym jego rozumieniu), wymaga rozpoczęcia od poważnych argumentów 
za pozytywną odpowiedzią na pytanie sformułowane w sposób „dlaczego tak?”.

Zasygnalizowana wyżej problematyka instytucjonalizacji związków osób homo-
seksualnych odbija się w większości tych pierwszych państw na rejestracji stanu 
cywilnego. Jak się paradoksalnie w ostatnim czasie okazało, w pewien sposób do-
tknęła również polskich urzędników stanu cywilnego6. W doniesieniach prasowych 
opisywano bowiem niemal powszechną krytykę niewydawania przez kierowników 
polskich USC zaświadczeń o możności zawarcia za granicą małżeństwa z osobą 
tej samej płci, jak również zarzuty stawiane Polsce przez organizacje społeczne 
występujące w imieniu osób homoseksualnych, a za nimi przez zespół europosłów 
zajmujący się petycjami obywatelskimi7. Co istotniejsze, a zarazem niepokojące 
ze względów opisanych w dalszej części, w podobnym tonie brzmiały wypowiedzi 
przedstawicieli państwa na ten temat, m.in. wypływające z biura Rzecznika Praw 

5 Odnośnie do możliwości sporządzenia testamentu można spotkać się z krytyką mówiącą, 
że testament nie jest wyrazem „pewnego” powołania do dziedziczenia, bo można go odwołać. 
Argument ten nie jest przekonujący, bo równie „niepewny” i nietrwały może być np. rejestrowany 
związek partnerski, który jest przecież łatwiej niż małżeństwo rozwiązywalny w ustawodawstwach 
przewidujących taką konstrukcję prawną, a po jego rozwiązaniu (a nawet w razie istnienia 
przesłanek do takiego orzeczenia) odpada w nich tytuł do dziedziczenia z ustawy. Można rów-
nież spotkać się z argumentem, że dziedziczenie partnera oparte na testamencie jest w takich 
sytuacjach zbytnio „osłabione” z uwagi na możliwość dochodzenia zachowku od spadkobiercy 
testamentowego. Taka – oparta na generalnych przepisach – argumentacja również nie przeko-
nuje, bo w konkretnych stanach rzeczy w praktyce nie będzie następować „naruszenie” pełni 
dziedziczenia testamentowego partnera. Uprawnionymi do zachowku w polskim prawie cywilnym 
byłyby bowiem osoby, które w praktyce omawianych spraw nie będą występować (tj. małżonek 
ani dzieci) albo osoby, które statystycznie nie dożywają otwarcia spadku (tj. rodzice).

6 Państwa instytucjonalizujące związki osób tej samej płci nie ograniczają rejestracji do 
związków między własnymi obywatelami – zob. Związki osób tej samej płci w Europie. Praktyczny 
przewodnik dla Polaków i Polek po wybranych krajach, Warszawa 2009, s. 7–30, www.kph.org.
pl/publikacje/zwiazki_w_europie.pdf, dostęp 15 lipca 2012 r.

7 Zob. np. relację A. Słojewskiej Polska łamie prawa gejów?, „Rzeczpospolita” z 5 października 
2011 r., dostępną na stronie internetowej www.rp.pl.
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Obywatelskich8 i Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania9. Lektura 
tychże doniesień prasowych oraz analiza o!cjalnych pism i postulatów zmian le-
gislacyjnych stymulują do zaprezentowania co najmniej kilku uwag polemicznych. 
Wydaje się, że postulaty zostały zgłoszone bez wcześniejszej analizy obowiązujących 
w Polsce zasad ustrojowych, Prawa prywatnego międzynarodowego oraz orzecz-
nictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Krótko przypomnieć trzeba na wstępie, że dla „naprawy” obecnej10, krytykowanej 
przez powyższe podmioty sytuacji postuluje się niemal zgodnie nowelizację przepi-
sów wykonawczych do Prawa o aktach stanu cywilnego11, która polegałaby na takiej 
zmianie „zawartości” zaświadczenia o możności zawarcia przez obywatela polskiego 
małżeństwa za granicą, aby zaświadczenie nie zawierało już danych drugiego nup-
turienta12. Zmieniona treść zaświadczenia miałaby obejmować tylko stwierdzenie, 
że osoba w nim wymieniona może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim, 
bez „danych o osobie, z którą wyżej wymieniona osoba zamierza zawrzeć związek 
małżeński” (nazwiska i imienia oraz obywatelstwa). Takie posunięcie prawodawcy 
miałoby rzekomo zmienić stan prawny w Polsce i doprowadzić do zrealizowania 
postulatów wysuwanych przez niektóre organizacje społeczne zajmujące się osobami 
o orientacji homoseksualnej – tj. ułatwić tym obywatelom polskim zawieranie za 
granicą związków partnerskich lub małżeństw z osobami takiej samej płci13.

 8 Zob. pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 marca 2011 r. 
(RPO-660930/10/MO), www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/11/660930/1553675.
pdf, dostęp 15 lipca 2012 r.

 9 Zob. pismo Pełnomocnik do spraw równego traktowania do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z 3 lutego 2011 r., www.rownetraktowanie.gov.pl/interwencje/usc-odma-
wiaja-wydawania-zaswiadczen, dostęp 15 lipca 2012 r., jak również relację prasową E. Ivanovej 
pt. Będzie łatwiej wziąć ślub za granicą, „Dziennik Gazeta Prawna” z 29 kwietnia 2011 r., www.
prawo.gazetaprawna.pl, dostęp 15 lipca 2012 r.

10 Zob. T. Brzózka, Rejestracja stanu cywilnego za granicą. Związki partnerskie, „Technika 
i USC” 2002, nr 3, s. 7–11, oraz tenże, Związki partnerskie – uzupełnienie, „Technika i USC” 
2002, nr 4, s. 10–14.

11 Ustawa z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. 2004 r. 
Nr 161, poz. 1688 ze zm., dalej jako p.a.s.c.

12 Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski (lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec 
niemający obywatelstwa żadnego państwa) zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą, może 
zgodnie z prawem polskim zawrzeć tam małżeństwo, sporządza się według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26 paź-
dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu 
prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów 
aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, Dz.U. Nr 136, poz. 884 ze zm.

13 We wspomnianym wcześniej piśmie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
możemy przeczytać m.in., że w związku z problemami związanymi z wydawaniem polskim oby-
watelom zaświadczeń stwierdzających, iż zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo, 
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Zasadniczy zarzut – postawiony w istocie polskiemu stanowi prawnemu, a nie 
urzędnikom, którzy się do niego stosują – oraz krytyka niewydawania przez kie-
rowników urzędów stanu cywilnego zaświadczeń o możności zawarcia za granicą 
małżeństwa z osobą tej samej płci, jak również sama możliwość zrealizowania 
zakładanego celu drogą zaproponowanych działań legislacyjnych, opierają się na 
kilku nieporozumieniach, które zostaną objaśnione poniżej. Od razu trzeba jed-
nak podkreślić, że – wbrew skrótowi myślowemu pojawiającemu się w tytułach 
prasowych i dyskusji nad potrzebą zmian polskiego prawa – polscy urzędnicy 
zajmujący się rejestracją stanu cywilnego nie mogą „łamać” możliwości zawarcia 
takiego małżeństwa przed obcym urzędem, bo działalność tego ostatniego pozo-
staje w gestii suwerennej władzy zagranicznej, a nie polskiej. Oczywiście polscy 
urzędnicy nie naruszają też własnego ustawodawstwa, które nie uznaje takiej – de 
facto niepowszechnego w ponad 50 państwach europejskich, a tym bardziej na 
świecie – rozwiązania, jaką jest rejestrowanie dwóch osób tej samej płci pod nazwą 
małżeństwa i przyznawanie rodzinnoprawnych atrybutów. Co więcej, ewentualna 
zmiana polskich przepisów wykonawczych do prawa o aktach stanu cywilnego, 
która jest postulowana i dyskutowana, nie może w istocie doprowadzić do zmiany 
obecnego stanu prawnego, bo inne niż obecne rozumienie w przepisach wyko-
nawczych możności zawarcia małżeństwa byłoby sprzeczne z Konstytucją RP oraz 
ustawowym i kodeksowym prawem prywatnym.

2. PRAWO RODZINNE JAKO DZIEDZINA 
NIEPOZOSTAJĄCA W KOMPETENCJI 

USTAWODAWCY KRAJOWEGO

Ogólnym mankamentem zasygnalizowanych na wstępie dyskusji i postula-
tów jest ich mocne osadzanie w kontekście prawa Unii Europejskiej bądź Rady 
Europy14. Instytucje unijne nie mają tymczasem kompetencji do regulowania 

w przypadku gdy osobą, z którą dana osoba chce zawrzeć związek małżeński, jest osoba tej samej 
płci, zwrócono się z prośbą o podjęcie działań w celu przygotowania stosownych zmian rozpo-
rządzenia poprzez usunięcie części formularza obligującej instytucję wystawiającą zaświadczenie 
do umieszczenia danych o osobie, z którą odbiorca zaświadczenia ma zamiar zawrzeć związek 
małżeński i jednocześnie obligującej odbiorcę zaświadczenia do ujawnienia danych tej osoby. 
Ponadto zwrócono się z prośbą, aby do czasu wprowadzenia stosownych zmian prawnych resort 
spraw wewnętrznych zobowiązał  kierowników urzędów stanu cywilnego do wydawania zaświad-
czeń osobom zamierzającym zawrzeć za granicą związek z osobą tej samej płci.

14 Jako przykład – prócz zasygnalizowanych wcześniej relacji prasowych – można podać 
wypowiedź zachęcającą, by ci, którzy zawarli za granicą związki partnerskie bądź małżeńskie, 
prowokowali w Polsce rozmaite wydarzenia, które następnie zgłaszano by do Trybunału Euro-
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materialnego prawa rodzinnego, ponieważ – zgodnie z fundamentalną w prawie 
unijnym zasadą kompetencji przyznanych – zakres ten pozostał domeną ustawo-
dawców krajowych. W świetle art. 4 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej: „Wszelkie 
kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich”, 
a zgodnie z art. 5 ust. 2 tego traktatu: „Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa 
wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie 
w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje 
nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich”15. Podobnie 
w art. 9 Karty praw podstawowych, która ma moc równą traktatom, prawodawca 
unijny – gwarantując prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny – odsyła do 
„ustaw krajowych regulujących korzystanie z tych praw”16. Instytucje unijne mogą 
natomiast w świetle art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej17 
wydawać przepisy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego oraz przepisy 
z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego dotyczące spraw rodzinnych, 
pod warunkiem jednomyślnego stanowiska państw członkowskich w Radzie18. 
Wydaje się, że przepisy te nie mogą być tak sformułowane, by wymuszały mate-

pejskiego w Luksemburgu po to, żeby zmuszać polskie władze do uznawania związków partner-
skich bądź małżeństw zawartych w innych krajach i by tą metodą faktów dokonanych tworzyć 
po prostu rzeczywistość relacjonowaną w opracowaniu. Przeciw wolności i demokracji Strategia 
polityczna lobby LGTB w Polsce i na świecie: cele, narzędzia, konsekwencje, Fundacja Mamy i Taty, 
Warszawa 2010, s. 16, www.mamaitata.org.pl/docs/Przeciw_wolnosci_i_demokracji_–_Ra-
port_Fundacji_Mamy_i_Taty.pdf, dostęp 15 lipca 2012 r.

15 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej została opublikowana w Dz.Urz. UE 
2010 C 83/1 i n. Zob. P. Saganek w: Ustrój Unii Europejskiej, t. I, red. J. Barcz, Warszawa 2010, 
s. I–65–66, oraz M. Kaszubski, Ustrój Unii Europejskiej, t. II, red. A. Wyrozumska, Warszawa 
2010, s. V–140–159, 194–198, s. 202–206; P. Saganek, w: Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską. Komentarz, t. I, red. A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak, s. 169–178, 184–187; 
P. Saganek, Podział kompetencji pomiędzy Wspólnoty Europejskie a państwa członkowskie, Warszawa 
2002, s. 22–23, 76–112, w tym na s. 84 wnioski po analizie doktryny, mówiące, że zasada ta 
nie budzi zastrzeżeń, a jej sens nie jest podważany.

16 Polska złożyła do aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła noweliza-
cję lizbońską, deklarację w sprawie Karty mówiącą, że w żaden sposób nie narusza ona prawa 
państw członkowskich do stanowienia prawa w zakresie moralności publicznej, prawa rodzinnego, 
a także ochrony godności ludzkiej oraz poszanowania !zycznej i moralnej integralności człowieka 
(deklaracja oznaczona numerem 61, Dz.Urz. UE 2010 C 83/358).

17 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została opubliko-
wana w Dz.Urz. UE 2010 C 83/1 i n.

18 Zob. K. Kowalik, Kompetencja Wspólnoty Europejskiej w zakresie prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, PS 2005, nr 2, s. 93–98; C. Mik, Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Euro-
pejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych, w: Rozprawy prawnicze. Księga 
pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 
2005, s. 209–214. Zob. T. Sokołowski, Pojęcie europejskiego prawa rodzinnego, w: Z zagadnień 
prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 19–25; 
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rialnoprawny efekt i de facto wprowadzenie zagranicznych konstrukcji prawnych do 
krajowego obrotu prawnego, w przeciwnym bowiem razie następowałoby swoiste 
obejście braku kompetencji w zakresie prawa materialnego za pomocą rozwiązań 
prima facie kolizyjnoprawnych i proceduralnych19. 

Traktatowe prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli państw człon-
kowskich po Unii Europejskiej – nota bene zakotwiczone w gospodarczym charak-
terze integracji europejskiej – może prowadzić do konieczności synchronizacji np. 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym pracowników i ich rodzin, ale nie może być 
uzasadnieniem konieczności zmian materialnego prawa rodzinnego w państwach 
członkowskich, a tym bardziej konstytucyjnych reguł ustrojowych. Niełatwo sobie 
nawet takie uzasadnienie wyobrazić, ponieważ ustawodawstwa rodzinne znacznie 
różnią się i trudno by było dyskutować, które z nich (np. przewidujące możliwość 
instytucjonalizacji związku homoseksualnego czy poddające takie stany faktyczne 
regulacji ogólnych przepisów prawa cywilnego20 albo wprowadzające instytucję 
małżeństwa homoseksualnego czy nie) miałyby być wzorcem dla innych, równo-
prawnych podmiotów organizacji międzynarodowej21.

Komisja Unii Europejskiej, przedstawiając założenia przyszłej regulacji wzajem-
nej skuteczności rejestracji stanu cywilnego państw członkowskich (Zieloną księgę 
z 14 grudnia 2010 r. pt. Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do 
obywateli – swobodny przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powo-
dowanych przez akty stanu cywilnego22), podkreśliła, że może nie musi ona dotyczyć 
wszelkich zdarzeń rejestrowanych w państwach członkowskich23.

P. Mostowik, Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w dekadę po wejściu w życie 
Traktatu Amsterdamskiego, PS 2010, nr 2, s. 33–60.

19 Zob. P. Mostowik, Kwestie kompetencji Unii Europejskiej oraz warunków pomocniczości 
i  proporcjonalności prawodawstwa unijnego na tle projektów rozporządzeń o jurysdykcji, prawie 
właściwym i skuteczności zagranicznych orzeczeń w majątkowych sprawach małżeńskich i partner-
skich, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2011, nr 3, s. 9–41.

20 Takie ujęcie prawa polskiego dokładnie analizuje M. Nazar, Niektóre zagadnienia małżeń-
stwa i rodziny w świetle unormowań Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Rejent” 1997/5, 
s. 102, 108–109; tenże, Konkubinat a małżeństwo – wybrane zagadnienia, w: Księga Jubile-
uszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, M. Łączkowska, L. Kociucki, 
A.N. Schulz, Toruń 2008, s. 236–237; tenże, Konkubinat, w: System Prawa Prywatnego, t. 11, 
Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 907–964.

21 Zob. M.T. Meulders-Klein, Towards a uniform European Family Law? A political approach. 
General conclusions, w: M. Antokolskaja (red.), Convergence and divergence of family law in Europe, 
Antwerpia–Oksford 2007, s. 280–281.

22 KOM 2010/747, dalej jako Zielona księga. Zob. R. Wagner, Inhaltliche Anerkennung 
von Personenstandsurkunden – ein Patentrezept? – Überlegungen aus internationalprivatrechtlicher 
Sicht, „Zeitschrift für das Gesamte Familienrecht” 2011 z. 8, s. 609–615.

23 Zob. więcej P. Mostowik, O planach ujednolicenia reguł dowodzenia oraz wzajemnej 
skuteczności rejestracji stanu cywilnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Zielona księga 
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Z polskiej perspektywy istotne jest również złożenie deklaracji w sprawie Karty 
mówiącej, że w żaden sposób nie narusza ona prawa państw członkowskich do 
stanowienia prawa w zakresie moralności publicznej oraz prawa rodzinnego24, 
a ponadto wynegocjowanie (wraz z Wielką Brytanią) protokołu nr 30 do Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w świetle którego „Karta nie rozszerza 
możliwości Trybunału Sprawiedliwości UE ani żadnego sądu lub trybunału Polski 
do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub 
działania administracyjne Polski są niezgodne z podstawowymi prawami, wolno-
ściami i zasadami, które są w niej potwierdzone” (art. 1 ust. 1)25.

Warto mieć przy tym na względzie, że Trybunał Konstytucyjny w pkt 16.6 
uzasadnienia wyroku z 11 maja 2005 r.26, dotyczącego zgodności traktatu o przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej z Konstytucją, wskazał, że: „Małżeństwo 
(jako związek kobiety i mężczyzny) uzyskało w prawie krajowym RP odrębny 
status konstytucyjny zdeterminowany postanowieniami art. 18 Konstytucji. 
Zmiana tego statusu byłaby możliwa jedynie przy zachowaniu rygorów trybu 
zmiany Konstytucji określonych w art. 235 tego aktu. W żadnym przypadku, 
także ze względów formalnoprawnych, zmiana charakteru czy statusu małżeństwa 
w polskim systemie prawnokonstytucyjnym nie mogłaby przyjąć formy ratyfiko-
wanej umowy międzynarodowej (nawet ratyfikowanej w sposób kwalifikowany)”. 
Tym bardziej taka zmiana nie mogłaby się odbyć ani drogą rozszerzającego ro-
zumienia przepisów unijnych dotyczących np. swobodnego przemieszczania się 
pracowników i generalizowania niektórych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia 
społecznego w sposób kreujący rozwiązania ogólne w obszarach, w których Unia 
Europejska nie jest kompetentna (tj. prawa rodzinnego), ani przez – postulowaną 
w zasygnalizowany wyżej sposób zmianę wewnętrznego aktu wykonawczego do 
krajowej ustawy.

z 14 grudnia 2010 r.), „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 
2011, nr 1, s. 63–108, i M. Wojewoda, Swobodny przepływ i uznawanie aktów stanu cywilnego. 
Uwagi na tle Zielonej księgi poświęconej ograniczeniu formalności admini stracyjnych w stosunku 
do obywateli, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, 
nr 2, s. 151–175.

24 Deklaracja oznaczona numerem 61, Dz.Urz. UE 2010 C 83/358.
25 W doktrynie postanowienia protokołu oceniano nawet krytycznie, uznając jego złożenie 

za zbyteczne, Karta bowiem ze swej istoty (zakresu przedmiotowego ograniczonego do spraw 
opisanych w traktatach) nie mogłaby ingerować w zasady prawa rodzinnego – zob. K. Kowalik-
-Bańczyk, Konsekwencje przyjęcia protokołu polsko-brytyjskiego dotyczącego stosowania Karty Praw 
Podstawowych, w: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, red. 
A. Wróbel, Warszawa 2009, s. 142–143, oraz R. Kownacki, Ingerencja Karty Praw Podstawowych 
w zakres realizacji przez państwa członkowskie tematów sensytywnych (eutanazja, związki homosek-
sualne, aborcja) – propagandowy straszak czy realna perspektywa?, tamże, s. 387, 390.

26 K. 18/2004, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49.



475

O POSTULATACH ZAŚWIADCZANIA PRZEZ KIEROWNIKA URZĘDU STANU...

Podobnie w świetle wiążącej Polskę i państwa unijne (a w perspektywie również 
Unię Europejską) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. „mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim 
mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, zgodnie z ustawami krajo-
wymi regulującymi korzystanie z tego prawa” (art. 12)27. Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w pkt 5 i 6 wyroku w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii (30141/04) 
z 24 stycznia 2010 r. nie uznał za naruszenie postanowień tej konwencji faktu braku 
wprowadzenia w prawie wewnętrznym państwa konwencyjnego instytucjonalizacji 
związku partnerskiego osób tej samej płci28 (w omawianej problematyce nie chodzi 
bowiem o zniesienie uznawania związków homoseksualnych za nielegalne i ich de-
penalizację, co nastąpiło w Polsce prawie sto lat temu, ale o wprowadzenie dedyko-
wanych im quasi-małżeńskich konstrukcji prawnych29). Taka !gura prawna nie jest 
w istocie rozwiązaniem reprezentatywnym dla Rady Europy składającej się z prawie 
50 państw członkowskich. Dodatkowo trzeba podkreślić, że w państwach, w któ-
rych występuje, ma ona różne – a niekiedy nieporównywalne – oblicza, stąd trudno 
w dyskusji odnosić się do istnienia jednego takiego wzorca, poza spostrzeżeniem 
o instytucjonalizacji związku osób tej samej płci oraz quasi-małżeńskiej funkcji30.

3. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA POLSKIEGO DLA OCENY 
MOŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Stawianie kierownikom urzędów stanu cywilnego zarzutu z powodu niewysta-
wiania przez nich zaświadczeń o możności zawarcia małżeństwa bez uwzględnienia 
okoliczności dotyczących drugiego małżonka (niby w ogóle bez danych drugiego 

27 Dz.U. 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. 
28 Zob. www.hudoc.echr.coe.int, dostęp 22 lipca 2012 r. Zob. omówienie autorstwa Ł. Dyr-

dy, Kwestia potrzeby instytucjonalizacji związków osób tej samej płci w państwach członkowskich 
Rady Europy. Wyroki w sprawach ze skarg Schalk i Kopf z 24 czerwca 2010 r. oraz Gas i Dubois 
z 15 marca 2012 r., „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 
2012, nr 1, s. 121–129.

29 Polskie orzecznictwo sądowe radzi sobie z rozliczeniami majątkowymi stosunków mająt-
kowych konkubentów przy zastosowaniu konstrukcji ogólnych, co również podważa zbyt ogólną 
tezę, że „nie są one regulowane w prawie polskim”. Zob. poglądy doktryny zestawione przez 
P. Mostowika, Bezpodstawne wzbogacenie, w: System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań 
– część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2009, s. 236–238.

30 Stanowisko prawa międzynarodowego bez doszukiwania się w nim niejedoznaczności 
pojęcia „małżeństwo” omawia T. Jasudowicz, O potrzebie rzeczywistego upodmiotowienia rodziny, 
w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, s. 204–205. Zob. też tamże, L. Wi-
śniewski, Prawa człowieka w ujęciu prawa Unii Europejskiej i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 1997 r., s. 755–756.
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nupturienta, ale w istocie bez względu na jego płeć) jest też dowodem braku na-
leżytej analizy prawa kolizyjnego. Zgodnie z art. 48 prawa prywatnego międzyna-
rodowego z 2011 r.31 o możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do 
każdej osoby jej prawo ojczyste (czyli prawo państwa, którego jest obywatelem) 
z chwili zawierania małżeństwa. Ponieważ w dyskutowanych stanach faktycznych, 
na potrzeby których rozważa się zmianę rozporządzenia MSWiA, o zaświadczenie 
występuje obywatel polski, ocena możności zawarcia małżeństwa podlega prawu 
polskiemu. Przypomnieć chyba trzeba, że zasadą ustrojową Rzeczypospolitej Pol-
skiej zakorzenioną w Konstytucji RP jest rozumienie przez małżeństwo związku 
kobiety i mężczyzny. W art. 18 Konstytucji z 1997 r. – będącym częścią rozdziału I 
dotyczącego podstaw ustroju Rzeczpospolitej Polskiej – małżeństwo zde!niowano 
„jako związek kobiety i mężczyzny”, a ponadto poddano je ochronie Rzeczypospo-
litej. Oczywiście naruszeniem tej reguły byłoby wprowadzenie w polskim stanie 
prawnym nie tylko innego rozumienia małżeństwa, ale również inaczej nazwanej 
konstrukcji prawnej (np. związek partnerski), posiadającej małżeńskie atrybuty32. 
W doktrynie nie ma wątpliwości, że stosowanie odmiennych postanowień prawa 
obcego były sprzeczne z polskim porządkiem publicznym33. Prezentujące podsta-
wowe zasady polskiego porządku prawnego ujęcie jest opisane dokładniej w pol-
skim prawie rodzinnym, w szczególności słowami: „Małżeństwo zostaje zawarte, 
gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński” i „Jeżeli 
mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego został sporządzony akt 
małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem 
o ustalenie nieistnienia małżeństwa” (art. 1 i 2 k.r.o.)34.

31 Ustawa z 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U. Nr 80, poz. 432, 
dalej jako p.p.m.

32 Zob. L.D. Wardle, <e fundamental importance of laws protecting the marriage-based fami-
ly, w: Liber Amicorum Marie <érèse Meulders-Klein, Bruksela 1998, s. 644–650, oraz wnioski 
Uwag Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z dnia 
4.8.2011 r. (druk nr 4418 Sejmu VI kadencji), s. 28–29, www.sejm.gov.pl, dostęp 15  lipca 
2010 r.; P. Kasprzyk, Kilka uwag o potrzebie instytucjonalizacji homoseksualnych związków part-
nerskich i „małżeńskich” w polskim prawie rodzinnym, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza 
Smyczyńskiego, s. 239–263.

33 Zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2010, s. 19–22, 46–47; 
M. Wojewoda, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, KPP 2009, nr 4, 
s.  1113–1120; M. Pilich, Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzyna-
rodowym, PiP 2011, nr 2, s. 90–95, oraz opinię prawną T. Sokołowskiego o ustawie z 4  lu-
tego 2011  r. – Prawo prywatne międzynarodowe (druk senacki nr 1111), Kancelaria Senatu,  
OE-168, luty 2011, s. 26–31.

34 Co do różnicy płci małżonków jako fundamentalnej zasady polskiego porządku praw-
nego – zob. B. Banaszkiewicz, Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji związków ho-
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Możność zawarcia małżeństwa z istoty nie może być oceniana bez odniesienia 
się do drugiej osoby przyszłego związku, jest bowiem relatywna i zależy od kon-
kretnej pary osób35. Małżeństwo może okazać się nieistniejące albo unieważnialne 
nie tylko z powodu braku odmienności płci drugiej osoby, ale również np. z po-
wodu najbliższego pokrewieństwa między nupturientami oraz faktu pozostawania 
już drugiej osoby w małżeństwie. W związku z tym – inaczej niż to założono we 
wspomnianym na wstępie piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich (s. 4) – nie jest 
możliwe wystawienie w poprawny sposób przez kierownika urzędu stanu cywilnego 
omawianego zaświadczenia bez podstawowej informacji dotyczącej płci drugiego, 
konkretnego nupturienta.

Jednostronne spojrzenie na omawianą tematykę i używanie sformułowania 
„zaświadczenie o stanie wolnym” jest poważnym błędem, nie o potwierdzanie 
bycia kawalerem lub panną w dyskutowanych stanach rzeczy bowiem chodzi36.

Powoływanie jako uzasadnienia zasygnalizowanych na wstępie propozycji le-
gislacyjnych wyroku WSA w Gdańsku z 6 sierpnia 2008 r.37 nie jest właściwym 
argumentem. Wyrok ten jest bowiem wyjątkowy, a jego teza wynika z nieprawi-
dłowego zrozumienia (de facto – pominięcia) istoty, jaką jest ocenianie możności 
zawarcia małżeństwa konkretnego nupturienta z konkretną osobą w szczególnym 
trybie przewidzianym w prawie o aktach stanu cywilnego. W jednej z tez uzasad-
nienia tego wyroku niepoprawnie przyjęto bowiem rozumienie omawianego „za-

moseksualnych, KPP 2006, nr 2, s. 359–372, oraz K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 
2011, s. 49–64.

35 Co do konstytucyjnej przesłanki różności płci małżonków oraz wymagań stawianych 
w art. 1, 10–15 k.r.o. – zob. A. Czajkowska, w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach 
stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, Warszawa 2011, s. 227–228.

36 Zagadnienie przeszkód dwustronnych, które „działają” negatywnie na możność zawarcia 
małżeństwa także wtedy, gdy przewiduje je prawo tylko jednego z nupturientów, omawia się 
w każdym podręczniku do prawa prywatnego międzynarodowego. M. Pazdan, Prawo prywatne 
międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 237–238, podkreśla, że „jeżeli przeszkoda ma charakter 
dwustronny, to przy ocenie możności małżeństwa należy brać pod uwagę nie tylko okoliczności 
dotyczące tego nupturienta, którego prawo ojczyste daną przeszkodę przewiduje, lecz również 
okoliczności leżące po stronie osoby, z którą ów nupturient pragnie zawrzeć małżeństwo”. Autor 
zaznacza, że również w doktrynie odnoszącej się z rezerwą do tej koncepcji w istocie mamy 
do czynienia z przyjęciem podobnego rezultatu, tyle że opartego na zastosowaniu ogólnej in-
stytucji klauzuli porządku publicznego. Zgodnie z art. 7 p.p.m. prawa obcego nie stosuje się, 
jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zob. też A. Czajkowska w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilne-
go… s. 185–186.

37 III SA/Gd 229/08, orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B7D33D5BF. Pkt 2 orzeczenia słusznie 
krytykuje A. Czajkowska, w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego… 
s. 229.
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świadczenia” zaczerpnięte z działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego, 
jak też przyjęto, że celem jest poświadczanie stanu wolnego (co możliwe byłoby 
i bez tego za pośrednictwem pełnego odpisu aktu urodzenia bez przypisku o akcie 
małżeństwa), podczas gdy nie o takie zaświadczanie chodzi, ale o potwierdzenie 
możność zawarcia małżeństwa z konkretnym drugim nupturientem na podstawie 
prawa polskiego.

Teza zaprezentowana w powyższym wyroku narusza ponadto istotę konstrukcji 
prawnej opisanej w art. 71 p.a.s.c. Zgodnie z tym – fundamentalnym dla dokony-
wania omawianych czynności przez kierowników stanu cywilnego – przepisem, który 
koresponduje ze wspomnianym wcześniej art. 48 p.p.m.: „obywatel polski zamierza-
jący zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że 
zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo (podkr. P.M.)”38. Warto 
mieć przy tym na uwadze, że przepis ten został znowelizowany w 1998 r.39.

Pewne zaskoczenie wynika z faktu, że we wspomnianym na wstępie piśmie 
Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
cytuje się właśnie art. 71 p.a.s.c. (s. 1), a następnie w zupełnym oderwaniu od jego 
literalnej treści formułuje się ogólną negatywną ocenę postępowania urzędników 
stanu cywilnego stosujących się do jego brzmienia, ponadto postuluje się pilne 
wymuszenie odwrotnej praktyki (de facto – łamania prawa), a następnie zmiany 
stanu prawnego (s. 4).

4. POSTULOWANA ZMIANA WZORU ZAŚWIADCZENIA 
A MOŻNOŚĆ ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Wątpliwości budzi samo postulowanie i dyskutowanie przyszłych zmian w roz-
porządzeniu MSWiA o treści zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa, 
które miałyby polegać na niewpisywaniu w nim danych drugiego przyszłego mał-
żonka, a których to zmian rezultatem byłoby umożliwianie zawierania za granicą 
małżeństw z osobami takiej samej płci. 

Podstawa ustawowa warunkująca wydanie decyzji i samego dokumentu mówi 
bowiem o zaświadczeniu stwierdzającym, że obywatel polski może zawrzeć małżeń-
stwo zgodnie z prawem polskim (art. 71 p.a.s.c.), a więc z osobą odmiennej płci. 
Do stwierdzenia takiej okoliczności niezbędne jest uzyskanie informacji dotyczących 

38 Zob. A. Czajkowska w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilne-
go…, s. 226–230.

39 Poprzednie brzmienie mówiło o wydawaniu obywatelowi polskiemu zaświadczenia stwier-
dzającego, że posiada on zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego do dokonania 
czynności stanowiącej podstawę sporządzenia zagranicznego aktu.
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drugiego nupturienta. Zaświadczana omawianym dokumentem możność zawarcia 
małżeństwa nie jest bowiem oceniana w odniesieniu do kogokolwiek na świecie, 
lecz w odniesieniu do konkretnego drugiego nupturienta. W związku z tym na-
wet pominięcie na wzorze zaświadczenia miejsca na zamieszczenie podstawowych 
danych dotyczących drugiego nupturienta nie może oczywiście oznaczać, że kwe-
stia różnicy płci nie jest już doniosła przy ocenie możności zawarcia małżeństwa. 
Tym samym projektowane okrojenie formularza zaświadczenia nie może oznaczać 
istotnej – pożądanej przez stawiających zarzuty polskim urzędnikom – zmiany 
stanu prawnego, która by doprowadziła do wystawiania zaświadczeń o możności 
zawarcia za granicą małżeństwa z osobą takiej samej płci. Trzeba też pamiętać 
o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia wnioskodawcy, że nie wie o oko-
licznościach wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 54 ust. 1 pkt 2 p.a.s.c.), do 
których niewątpliwie należy różnica płci małżonków.

Nieukrywanym przez wnioskodawców celem projektowanej nowelizacji załączni-
ka do rozporządzenia MSWiA jest jednak nie tyle niewpisywanie danych drugiego 
małżonka w zaświadczeniu, ile nieuwzględnianie w praktyce przez urzędnika lub 
sąd płci drugiej osoby przy ocenie możności zawarcia małżeństwa. Takie zanie-
chanie byłoby w wypadku urzędników i sądów działaniem niezgodnym z prawem 
właściwym dla oceny możności zawarcia małżeństwa, a nawet niezgodne z podsta-
wowymi zasadami ustrojowymi Polski, które to zasady nie mogą zostać zmienione 
omawianą inicjatywą prawodawczą. Mimo takiego podtekstu postulowana zmiana 
formularza załączonego do rozporządzenia MSWiA nie mogłaby więc w istocie 
oznaczać zmiany stanu prawnego. Zakładając jednak, że wprowadziłaby utrudnienia 
faktyczne (bo zapewne petenci nie chcieliby tych danych podawać, argumentując, 
że nie są potrzebne do wystawienia zaświadczenia, skoro nie ma już w nim takiej 
rubryki), można by jej nawet postawić zarzut sprzeczności z ustawami, będącymi 
podstawowym źródłem regulacji możności zawarcia małżeństwa. Sprzeczność ta 
polegałaby na niemożności wydania przez urzędnika lub sąd odpowiedniej decyzji 
w kwestii potwierdzenia możności zawarcia małżeństwa przy korzystaniu z nowych 
formularzy z uwagi na nieuzyskanie danych dotyczących płci drugiego nupturienta.

Zmianą rozporządzenia, którą – dla spójności z przepisami konstytucyjnymi 
i ustawowymi – warto by natomiast rozważać, mając na względzie dyskutowane 
stany faktyczne, byłoby uzupełnienie danych zawartych w obecnie stosowanym 
formularzu (a także wniosku składanym w celu jego uzyskania) o informację na 
temat płci drugiego nupturienta. Taki postulat uzasadniony jest spostrzeżeniem, 
że brzmienie imion w niektórych sytuacjach może budzić wątpliwości co do płci. 
Z pewnością w obecnym stanie prawnym urzędnik lub sąd, rozpatrując kwestię 
możności zawarcia małżeństwa, powinien w razie takich wątpliwości przed zała-
twieniem sprawy prosić wnioskodawcę o złożenie oświadczenia dotyczącego płci 
drugiego nupturienta. Dla rozwiania obaw o wydanie zaświadczenia rażąco nie-
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zgodnego z prawem (co otwierałoby drogę np. do dochodzenia odszkodowania od 
gminy albo nałożenia indywidualnej kary pieniężnej), można też imię i nazwisko 
poprzedzić w zaświadczeniu słowami „pani” lub „pan”, co rozwieje wątpliwości co 
do zaświadczanej okoliczności.

5. POTRZEBA SPOJRZENIA Z PERSPEKTYWY PAŃSTWA 
REJESTRUJĄCEGO ZWIĄZKI HOMOSEKSUALNE

Pewnym nieporozumieniem, które występuje przy formułowaniu zasygna-
lizowanych wcześniej zarzutów i wywołanej nimi dyskusji, jest przemieszanie 
spojrzenia z perspektywy polskiej oraz perspektywy niektórych ustawodawstw 
zagranicznych, a ponadto wynikające z tego sugestie, że Polska może „łamać prawa 
gejów” przewidziane w zagranicznych ustawach. Konstrukcja prawna polegająca na 
rejestrowaniu jako małżeństw osób tej samej płci istnieje od niedawna w zaledwie 
kilku – a nie kilkunastu, jak często podaje się, doliczając różnorodne rozwiązania 
quasi-małżeńskie nazywane związkami partnerskimi – państwach europejskich40.

Należy podkreślić fakt, że skoro w tych kilku państwach do zawarcia małżeństwa 
przez obywatela polskiego wymaga się zaświadczenia pochodzącego z Polski i wyda-
nego na podstawie polskiego prawa rodzinnego, to oznacza, że przepisy kolizyjne 
obowiązujące w tych państwach – podobnie jak polskie prawo prywatne między-
narodowe – poddają możność zawarcia małżeństwa prawu państwa, którego nup-
turient jest obywatelem (a ponadto – dla celów dowodowych – żądają przedłożenia 
zagranicznego zaświadczenia na tę okoliczność). W omawianych zakresach spraw 
każde państwo posiada własne regulacje prawa prywatnego międzynarodowego. Tak 
więc to nie polskie, ale zagraniczne prawo kolizyjne (obowiązujące w państwie, 
którego urzędy rejestrują małżeństwa osób takiej samej płci) nakazuje w dyskuto-
wanych stanach faktycznych uwzględnianie prawa polskiego jako właściwego do 
oceny możności zawarcia małżeństwa z uwagi na polskie obywatelstwo nupturienta. 
Potrzeba przywożenia z Polski omawianych zaświadczeń nie występowałaby, gdyby 
zagraniczne normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego kierowały 
np. do stosowania prawa wyznaczonego faktem zamieszkania w danym państwie 
i wstępowania w nim w związek małżeński (czyli de facto do własnego prawa)41.

40 Zob. P. Kasprzyk, Kilka uwag o potrzebie instytucjonalizacji homoseksualnych związków 
partnerskich i „małżeńskich” w polskim prawie rodzinnym, w: Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza 
Smyczyńskiego, s. 239–263; P. Pilch, Modele regulacji prawnych dotyczące związków partnerskich 
obowiązujące w krajach europejskich – rys historyczny, w: R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski (red.), 
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2009, s. 121–123.

41 Zob. M. Andrae, Internationales Familienrecht, Baden-Baden 2006, s. 490–495.
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Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że klasyczną instytucją prawa prywatnego 
międzynarodowego w każdym państwie jest możliwość odrzucenia zastosowania 
obcego prawa, jeżeli byłoby to niezgodne z własnym porządkiem publicznym42. 
Klauzula porządku publicznego daje więc państwom obcym w omawianych 
stanach fatycznych możliwość nieuwzględnienia rozwiązań właściwego (z uwagi 
na obywatelstwo nupturienta) prawa polskiego (oczywiście pod warunkiem, że 
możność zawierania małżeństw z osobami tej samej płci zostanie w nim uznana 
za podstawową zasadę porządku publicznego). Niekiedy w państwach obcych 
nawet nie trzeba odwoływać się do tej ogólnej instytucji prawa kolizyjnego, 
bo przewidziano wyraźne regulacje szczegółowe. Na przykład w art. 46 belgij-
skiego prawa prywatnego międzynarodowego z 2004 r. wyraźnie przesądzono 
nawet, że ważność małżeństwa podlega zasadniczo prawom ojczystym każdego 
z nupturientów, ale nie stosuje się postanowień obcego prawa, które uniemożli-
wiałyby zawieranie małżeństw z osobami tej samej płci43. W Belgii do zawarcia 
małżeństwa z osobą tej samej płci nie jest więc de facto konieczne przedstawienie 
pochodzącego z Polski zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa zgodnie 
z prawem polskim, bo prawo to jest „odrzucone” taką szczegółową klauzulą 
porządku publicznego.

Tym samym o ewentualnym „łamaniu praw gejów”, którzy są obywatelami 
Polski i którzy chcą zawrzeć małżeństwo za granicą, można by mówić nie w Pol-
sce, ale w tych państwach rejestrujących małżeństwa osób tej samej płci, które bez 
wyjątków uwarunkowują możność zawarcia takiego małżeństwa prawem ojczystym 
nupturienta. „Łamanie praw” polegać by też mogło w tych państwach na niesto-
sowaniu przez zagraniczne urzędy i sądy ogólnej klauzuli porządku publicznego, 
mocą której można by odrzucić stosowanie np. prawa polskiego (znajdującego 
odbicie w treści zaświadczenia lub decyzji o braku jego wydania), a w jego miej-
sce zastosować własne, zagraniczne prawo. Taki zarzut powinien w tych właśnie 
państwach być rozważany np. wraz z postulatem wprowadzenia w nich zmiany 
praktyki stosowania prawa albo nawet wprowadzenia wyraźnego przepisu podob-
nego do art. 46 belgijskiego p.p.m.

42 Zob. K. Zawada, Klauzula porządku publicznego w prawie prywatnym międzynarodowym 
na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, NP 
1979, nr 4, s. 72; A. Mączyński, Działanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących 
zawarcia małżeństwa, w: Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora 
Jerzego Jodłowskiego, Wrocław–Warszawa 1989, s. 162; P. Mostowik, O podstawach właściwości 
prawa polskiego, KPP 2006, nr 2, s. 475; M. Pilich, Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie 
prywatnym międzynarodowym, PiP 2011, nr 2, s. 90–95; M. Pazdan, Prawo prywatne między-
narodowe, Warszawa 2009, s. 72–74.

43 Zob. tłumaczenie belgijskiej ustawy z 16 lipca 2004 r. zawierającej kodeks prawa prywatne-
go międzynarodowego (tłum. S. van den Bogaert i P. Tereszkiewicz), KPP 2005, nr 3, s. 863 i n.
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6. CZY RZECZYWIŚCIE NIELEGITYMOWANIE 
SIĘ ZAŚWIADCZENIEM UNIEMOŻLIWIA 

REJESTRACJĘ ZA GRANICĄ?

Konieczne jest również zwrócenie przy okazji uwagi, że de facto legity-
mowanie się zaświadczeniem o możności zawarcia małżeństwa wcale nie jest 
warunkiem koniecznym zawarcia małżeństwa za granicą. W każdym bowiem 
państwie istnieją rozwiązania prawne, które pozwalają sanować brak przedłoże-
nia w urzędzie takiego zaświadczenia. Istnienie takich rozwiązań jest konieczne 
chociażby z uwagi na fakt, że nie wszystkie państwa na świecie w ogóle wydają 
takie dokumenty na potrzeby zawierania małżeństwa za granicą, a ponadto 
z uwagi na to, że decydujące w praktyce znaczenie ma ustawodawstwo obowią-
zujące w państwie rejestracji44.

W polskim prawie kwestie te regulują art. 56 p.a.s.c. oraz art. 562 k.p.c., które 
pozwalają sądowi na orzeczenie o możności zawarcia małżeństwa, jeżeli „otrzy-
manie dokumentu za granicą napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody”. 
Takie orzeczenie nie tylko faktycznie zastępuje zagraniczny dokument, ale może 
też zastąpić „niekorzystne” postanowienia prawa obcego i umożliwić zawarcie 
małżeństwa, sąd bowiem sam ocenia możliwość zawarcia małżeństwa, w trakcie 
czego może odrzucić stosowanie prawa ojczystego nupturienta, powołując się na 
klauzulę porządku publicznego45.

Takie zastępcze rozwiązania nie są specy!czne dla polskiego porządku prawnego 
i istnieją w wielu państwach, co sprawia, że pojawiające się w tle zasygnalizowa-
nej na wstępie dyskusji problemy z zawieraniem małżeństw za granicą można 
w praktyce de facto przezwyciężyć. „Zastępcze” orzeczenie sądu wyprze stosowanie 
przepisów państw, które nie uznają małżeństwa z osobą tej samej płci (np. prawa 
polskiego), a tym samym sanuje nieposiadanie omawianego zaświadczenia wyda-
nego przez państwo ojczyste (albo otrzymanie decyzji negatywnej w sprawie jego 
wydania). Prawdopodobnie dokładniejsza analiza praktyki w państwach dokonu-
jących rejestracji związków osób tej samej płci jako małżeństw doprowadziłaby 
do wniosku, że – przedstawiane jako uzasadnienie postulowanych zmian prawa 
polskiego – problemy w ogóle nie występują w praktyce za granicą, a dyskusja ma 
raczej wymiar wewnętrzny.

44 Zob. A. Czajkowska, w: A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilne-
go…, s. 189–191.

45 Zob. J. Gudowski, w: M. Jędrzejewska, K. Weitz, T. Ereciński, J. Gudowski, Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. 
Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2009, s. 1515; A. Czajkowska w: A. Czajkowska, 
E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego…, s. 186–187.
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Jeżeli natomiast takie rozwiązania zastępcze nie istniałyby w państwach reje-
strujących jako małżeństwa związki osób takiej samej płci, to art. 56 p.a.s.c. oraz 
art. 562 k.p.c. mogłyby być bardzo dobrym wzorcem do naśladowania za granicą. 
Jak widać, również w odniesieniu do tej problematyki konieczne jest dokonanie 
analizy obcego stanu prawnego i spojrzenia z zagranicznej, a nie polskiej per-
spektywy, bo chodzi o wykonywanie czynności urzędowych przez zagraniczne, 
suwerenne urzędy i sądy.

7. PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE RÓŻNIC 
MIĘDZY USTAWODAWSTWAMI KRAJOWYMI

Na koniec warto zasygnalizować ogólnieksze kwestie „zasięgu rażenia” i „ciężaru 
dowodzenia” konstrukcjami prawnymi, które wprowadzono w części państw, a któ-
re nie są typowe w ujęciu prawnoporównawczym. Żaden ustawodawca nie może 
wymagać, by jego rozwiązania prawne były uznawane bądź przejmowane na całym 
świecie, w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z  chaosem prawniczym. 
Tak jak ustawodawca np. holenderski nie może spodziewać się, że wszelkie jego 
konstrukcje prawne zostaną uznane np. w Polsce, tak samo ustawodawca polski 
nie może spodziewać, się że polski kształt instytucji prawnych (np. małżeństwo 
jako szczególny związek kobiety i mężczyzny) będzie przejmowany w każdym 
państwie za granicą. Również radzenie sobie w praktyce spraw międzynarodo-
wych z własnymi specy!cznymi konstrukcjami prawnymi, nie tylko szczególnego 
rodzaju nowinkami zmieniającymi rozumienie małżeństwa i  rodziny, nie może 
bowiem zostać skutecznie przerzucone na inne państwa, które takich konstrukcji 
nie przewidują. Paradoksalnie jednak to właśnie w takim kierunku zdają się podą-
żać postulaty zgłaszane w trakcie dyskusji nad potrzebą zmiany prawa polskiego.

Państwa wprowadzające nietypowe rozwiązania prawne (np. użytkowanie 
wieczyste, spółki szałaśnicze) nie mogą oczywiście wymagać, by wszystkie inne 
państwa na świecie uznawały skuteczność zdarzeń na podstawie ich regulacji 
prawnych ani żeby dostosowały do nich swoje ustawodawstwa krajowe. Mogą na-
tomiast – co wyżej omówiono – tak kształtować własne regulacje i ich interpretację, 
żeby w takim zakresie, do którego sięga ich suwerenność, radzić też z niektórymi 
stanami faktycznymi wybiegającymi za granicę. Mogą np. zastępować wymaganie 
przedłożenia zagranicznego zaświadczenia możliwością załatwienia sprawy „u sie-
bie” drogą orzeczenia własnego sądu. Mogą też np. ukształtować własne normy 
kolizyjne w taki sposób, by zamiast do właściwości prawa ojczystego kierowały 
do stosowania dla oceny możności zawarcia małżeństwa np. prawa kraju, w któ-
rym mieszka nupturient (czyli w praktyce do własnego prawa po osiedleniu się 
nupturienta w tym kraju, bez oczekiwania na zmianę obywatelstwa). Nie mogą 
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natomiast, i tego nie robią, wymuszać uznawania wszelkich własnych konstrukcji 
prawnych w innych państwach (tj. z perspektywy zagranicznego, np. polskiego, 
porządku prawnego). Ponadto, regulując oraz urzędowo lub sądowo załatwiając 
sprawy jedynie luźno przedmiotowo lub personalnie związane z ich terytorium 
i obywatelami, państwa te mogą narazić się z jednej strony na negatywne reakcje 
polityczne innych podmiotów prawa publicznego międzynarodowego, a z drugiej 
strony na pewne pretensje petentów niepouczonych o braku gwarancji skuteczności 
urzędowych czynności poza granicami danego państwa. Powyższe uwagi skłaniają 
też do wniosku, że miejscu wątpliwe pojęciowo jest prezentowania w dyskusji hasła 
„nierównego traktowania” (dokładniej chodzi o „różne regulowanie” odmiennych 
stanów rzeczy-hipotez, a nie o dyskryminację, którą pojęciowo można rozważać 
w jednakowych stanach rzeczy, jakimi nie są para osób różnej płci oraz para osób 
tej samej płci). Różne traktowanie w takim znaczeniu i kontekście z natury rze-
czy ma ono i będzie mieć miejsce z uwagi na różnice prawa rodzinnego w wielu 
sprawach i w Polsce, i w każdym innym państwie Europy bądź świata (np. co do 
wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa, zakresu obowiązku alimentacyj-
nego, granic odpowiedzialności rodzicielskiej). 

8. UWAGI KOŃCOWE

Podsumowując krytyczne uwagi dotyczące nie tylko postulatów rozpatrywanych 
w trakcie dyskusji nad potrzebą zmian polskiego prawa, ale również samej diagnozy, 
która uruchomiła ową dyskusję, nie sposób nie zauważyć braku dostatecznej analizy 
założeń i podstawowych konstrukcji Konstytucji RP z 1997 r., traktatów unijnych, 
Prawa prywatnego międzynarodowego oraz Prawa o aktach stanu cywilnego.

W dużej mierze to niedostateczna analiza prawa polskiego i pominięcie per-
spektywy legislacji zagranicznej zrodziły postulaty jego zmian i chęć rozwiązywania 
problemów nieistniejących na tle prawa polskiego (z uwagi na klarowność norm 
wynikających z Konstytucji, kodeksów i ustaw) albo problemów, które w prak-
tyce właśnie za granicą powinny być rozwiązane (tj. w ustawodawstwach państw, 
które chcą stworzyć szeroką możliwość zawierania u siebie małżeństw osób takiej 
samej płci).

Omówiony przykład inicjatywy legislacyjnej jest też przykładem zbyt rap-
townego uruchamiania procedury zmierzającej do zmian w prawie, a ponadto 
bezkrytycznego przejmowania przez organy państwa do tez propagowanych przez 
organizacje społeczne o charakterze de facto lobbystycznym, ukierunkowanych – co 
jest zrozumiałe – przede wszystkim na własne interesy.

Stan polskiego prawa w omówionym zakresie ocenić trzeba – inaczej niż 
w większości przytoczony na wstępie głosów – pozytywnie. Omówione w tekście 
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regulacje (Konstytucja z 1997 r., Prawo o aktach stanu cywilnego, Prawo prywatne 
międzynarodowe, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego) 
stanowią łącznie rozwiązanie konsekwentne i spójne. Powyższe stanowisko pozo-
stałoby w dużej mierze aktualne również gdyby w polskim prawie pojawiła się 
konstrukcja prawna quasi-małżeństwa (np. związku partnerskiego), zaświadczana 
możność zawarcia za granicą związku nie mogłaby bowiem dotyczyć rejestrowa-
nych w niektórych państwach związków, które rażąco oddalałyby się od istoty 
polskich rozwiązań prawnych (np. przewidywały związki partnerskie o atrybutach 
identycznych polskiemu małżeństwu albo rejestrację osób tej samej płci małżon-
ków). Sytuacja stałaby się jednak wtedy na tyle skomplikowana, że dla sprawnego 
funkcjonowania kierowników urzędów stany cywilnego potrzebna byłaby dokład-
niejsza regulacja, tj. dodanie przepisów określających, jakie cechy i atrybuty musi 
spełniać zagraniczna konstrukcja prawna (a jakich granic nie może przekraczać) 
dla możności jej zawarcia oraz zaświadczenia o niej, 

Ogólnikowe sformułowania oraz ciąg nieporozumień działają natomiast w dys-
kusji na korzyść formułujących zarzuty, bo sprawiają wśród osób mniej zorientowa-
nych w zagadnieniach prawa prywatnego wrażenie, że być może coś jest na rzeczy. 
Dyskusja jest prowadzona nieprecyzyjnie, a używane w niej pojęcia dyskryminacji, 
swobody unijnej i homofobii są nieco zniekształcane46. Rolą instytucji państwo-
wych jest jednak kierować postulaty i inicjatywy nowelizacyjne na właściwe tory 
oraz dokonywać skrupulatnej i samodzielnej analizy stanu prawnego oraz skutków 
zgłaszanych postulatów. 

Argumentów na rzecz trafności powyższego stanowiska dostarczają też ostat-
nie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz Sądu 
Okręgowego w Warszawie. W pierwszym z nich (wyrok z 18 marca 2012 r. 
w  sprawie Gas i Dubois przeciwko Francji, 25951/0747) Trybunał, interpretując 
przepisy konwencji, po raz kolejny przypomniał, że rozumienie małżeństwa, do 
zawierania którego mają zgodnie z art. 12 prawo kobiety i mężczyźni, pozostaje 
w gestii prawa krajowego każdego państwa członkowskiego Rady Europy, a co za 
tym idzie – brak instytucjonalizacji związków homoseksualnych w prawie krajo-

46 To ostatnie pojęcie może być rozumiane przez polskiego odbiorcę jako „fobia przed rów-
nymi”, ewentualnie „przed takimi samymi”, a nawet jako „obawa przed gatunkiem ludzkim”. 
W związku z tym pewnym nadużyciem jest posługiwanie się tym terminem jako synonimem 
ujawniania wątpliwości co do słuszności jakiegokolwiek głosu ze strony aktywistów ruchów spo-
łecznych, prezentujących żądania mniejszości seksualnych. Udziału w dyskusji nad propozycjami 
zmian legislacyjnych nie można przecież utożsamiać ze strachem przed gejami czy lesbijkami 
(bo o tym nie może świadczyć sam udział w prawniczym dyskursie, a poza tym w istocie nie 
wiadomo, czy rozważane postulaty pochodzą od szerszej, reprezentatywnej grupy) ani – tym 
bardziej – nie można przypisywać dyskutantom fobii względem każdego człowieka.

47 Zob. www.hudoc.echr.coe.int, dostęp 22 lipca 2012 r.
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wym nie może być uznany za naruszenie praw człowieka i podstawowych wolności 
przyznawanych tą konwencją48. 

Natomiast Sąd Okręgowy w Warszawie, zajmując się konkretną sprawą odmo-
wy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o możności 
zawarcia zgodnie z polskim prawem małżeństwa lub związku partnerskiego z osobą 
tej samej płci, uznał w wyroku z 16 lutego 2012 r.49 postępowanie kierownika 
polegające na odmowie wydania zaświadczenia za „rzetelne wykonywanie swoich 
obowiązków i wykazanie, że posiada on wiedzę na temat przepisów, które z racji 
sprawowanej funkcji winien znać”. Sąd zwrócił przy tym uwagę na ustrojową zasadę 
opisaną w art. 18 Konstytucji z 1997 r. oraz wyraźne brzmienie art. 71 p.a.s.c., 
mówiące o zaświadczaniu na podstawie prawa polskiego50.

48 Zob. w szczególności pkt 66 uzasadnienia, w którym dobitnie przypomina się, że 
obowiązek wprowadzenia konstrukcji małżeństwa osób tej samej płci nie wynika z art. 12 ani 
14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 
4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.

49 VI Ca 860/11, niepubl. Zob. A. Czajkowska, Przesłanki odmowy kierownika urzędu stanu 
cywilnego wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą w świetle polskiego 
prawa i orzecznictwa sądowego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu 
cywilnego” 2012, nr 1, s. 225–232.

50 Zob. więcej P. Mostowik, O braku ,strasburskiego’ bądź ,brukselskiego’ obowiązku insty-
tucjonalizacji pożycia osób tej samej płci lub wprowadzenia do prawa krajowego rejestrowanego 
związku partnerskiego kobiety i mężczyzny, w: M. Andrzejewski (red.), Związki partnerskie, 
Warszawa 2012 (w druku).


