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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0632/2008, którą złożył Robert Biedroń (Polska), w imieniu „Kampanii 
Przeciw Homofobii”, w sprawie niechęci polskich władz do wydawania 
świadectw stanu cywilnego obywatelom polskim, którzy chcą zawrzeć 
zarejestrowany związek z osobą tej samej płci w innym państwie członkowskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest przewodniczącym powyższej organizacji, odwołuje się do tego, 
że gdy obywatel polski zawiera związek małżeński lub zarejestrowany związek za granicą, 
musi przedstawić świadectwo stanu cywilnego wydane przez właściwe polskie władze. 
Składający petycję zwraca jednak uwagę, że polskie władze odmawiają wydania świadectw 
stanu cywilnego obywatelom polskim, którzy pragną zawrzeć zarejestrowany związek 
z osobą tej samej płci w innym państwie członkowskim, i podkreśla w związku z tym, że
polskie władze naruszają w ten sposób wiele zasad i aktów prawnych przyjętych przez UE, 
w tym zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i prawo do swobodnego 
przemieszczania się. Składający petycję zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego
o podjęcie interwencji w celu zmiany nastawienia polskich władz.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Składający petycję utrzymuje, że w przypadku gdy obywatel polski chce zawrzeć związek 
małżeński lub zarejestrowany związek poza granicami Polski, musi on przedstawić 
świadectwo stanu cywilnego wydane przez władze polskie. W opinii składającego petycję 
polskie władze odmawiają wydawania tego rodzaju świadectw, gdy chodzi o zawarcie 
zarejestrowanego związku z osobą tej samej płci.
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Szczególna kwestia poruszona w tej petycji dotyczy wydawania aktów stanu cywilnego przez 
władze polskie w celu umożliwienia obywatelom polskim życia w związku z wybraną przez 
nich osobą w innym państwie członkowskim.

Odmowa wydania świadectw stanu cywilnego obywatelom polskim nie narusza ich prawa do 
swobodnego przemieszczania się, przewidzianego w art. 18 traktatu WE. Posiadanie tego 
typu świadectw nie jest warunkiem korzystania z tego prawa.

Wydawanie świadectw stanu cywilnego należy do wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich.

Obecnie nie istnieje żaden instrument wspólnotowy w dziedzinie wydawania aktów stanu 
cywilnego.

Komisja bada kwestię uznawania aktów stanu cywilnego w Unii Europejskiej, 
w szczególności w celu zapewnienia, aby małżeństwa i związki obywateli były uwzględniane 
w państwach innych niż te, w których te małżeństwa i związki zostały zawarte.


