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Pani Erminia MAZZONI
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dotyczy: petycja 00632/2008, wasz nr 311139 z dnia 12.07.2010

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Małgorzaty Piotrak, Dyrektora Departamentu Spraw 
Obywatelskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 
dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie petycji nr 0632/2008, która złożył Pan Robert 
Biedroń w imieniu „Kampanii Przeciw Homofobii" w sprawie odmowy wydawania 
obywatelom polskim zaświadczeń o stanie cywilnym, pragnącym zawrzeć związek z osobą tej 
samej płci w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2010 r., nr Dz.: WP/HC/6468/2010, 
dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie petycji nr 0632/2008, którą złożył Pan 
Robert Biedroń w imieniu „Kampanii Przeciw Homofobii" w sprawie odmowy 
wydawania obywatelom polskim zaświadczeń o stanie cywilnym, pragnącym zawrzeć 
związek z osobą tej samej płci w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
przedstawiam stanowisko w sprawie.

Polski porządek prawny nie przewiduje możliwości legalizacji związków osób tej 
samej płci. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
Nr78, poz. 483 z późn. zm.) - akt nadrzędny w hierarchii źródeł prawa, wart. 18 
posługuje się pojęciem małżeństwa i określa je jako związek kobiety i mężczyzny, 
znajdujący się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsekwencją zapisu w ustawie zasadniczej jest stanowisko jakie zajął 
prawodawca w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. 
U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Art. 1 § 1 KRO stanowi, że małżeństwo zostaje 
zawarte gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. 
Przesłanką bezwzględną dla skutecznego zawarcia związku małżeńskiego jest 
uczestnictwo kobiety i mężczyzny.

Nr wpływu 
Nr sprawy



Ponadto w art. 4 § 1 ww. kodeksu w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, 
poz. 1688 z późn. zm.) ustawodawca przewidział konieczność wydawania 
nupturientom przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczeń o braku 
okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa. W formularzu 
zaświadczenia istnieje rubryka, w której wskazuje się przyszłego małżonka.
Zaświadczenie wydawane jest nie tylko w oparciu o odpisy odpowiednich aktów 
stanu cywilnego, ale po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, na które 
składa się przede wszystkim przewidziane przepisami pisemne zapewnienie, że 
wnioskodawca nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Przewidziane w art. 79 i art. 7 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy Prasc zaświadczenia o 
braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w przypadku ślubu 
konkordatowego oraz o zdolności prawnej - możliwości zawarcia przez obywatela 
Polski małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą stanowią katalog zamknięty 
zaświadczeń wydawanych przez Kierowników USC.

Reasumując należy stwierdzić, że w świetle obowiązujących w Polsce regulacji 
prawnych, chęć zawarcia małżeństwa z osobą tej samej płci za granicą, jest jedną z 
okoliczności uzasadniających odmowę wydania obywatelowi polskiemu 
zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.


