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WSTĘP

WSTĘP

Oddajemy w Wasze ręce krótki przewodnik po ustawodawstwach wybranych krajów europejskich, które regulują status
prawny związków par jednopłciowych. Jak sami zobaczycie,
różne kraje w różny sposób zdecydowały o instytucjonalizacji związków gejów i lesbijek. Różny jest także zakres praw
i obowiązków przysługujący tym związkom. W krajach takich jak Holandia, Belgia, Hiszpania, Norwegia i Szwecja
status związków jednopłciowych jest równy małżeństwom
heteroseksualnym. W innych krajach zdecydowano się na
uregulowanie związków gejowskich i lesbijskich za pomocą ustaw o rejestrowanych związkach partnerskich, którym
(w zależności od kraju) zazwyczaj przysługuje część uprawnień zarezerwowanych dla małżeństw dwupłciowych, najczęściej z wyjątkiem prawa do wspólnej adopcji dziecka.
Zakres praw przysługujących takim związkom jest często
ograniczony i przeważnie mają one charakter ekonomiczny
lub administracyjny.
Kampania Przeciw Homofobii zdecydowała się na wydanie niniejszego przewodnika z uwagi na bardzo dużą liczbę pytań wpływających do Grupy Prawnej KPH dotyczących
możliwości rejestracji związku przez polskich gejów i lesbijki za granicą. Z uwagi na skomplikowaną materię prawną
w tym zakresie, przewodnik ten nie jest odpowiedzią na
wszystkie możliwe pytania dotyczące prawnych aspektów
wstępowania w związki jednopłciowe przez obywateli polskich za granicą. Skupiliśmy się przede wszystkim na pod5

stawowych informacjach dotyczących rozwiązań prawnych
regulujących związki osób homoseksualnych, które mogą
być przydatne Polakom i Polkom chcącym zarejestrować
swój związek z obywatelem/obywatelką innego kraju. Informacje te otrzymaliśmy dzięki uprzejmości służb prawnych
poszczególnych ambasad państw, które związki te uznają
i regulują ich status.
Związki osób tej samej płci są uznawane przez większość
krajów Unii Europejskiej, a są to: Dania, Szwecja, Finlandia,
Niemcy, Francja, Czechy, Węgry, Wlk. Brytania, Słowenia, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, niektóre
gminy we Włoszech. Także coraz więcej krajów spoza Unii
Europejskiej decyduje się wprowadzić przepisy nadające
ramy prawne związkom osób tej samej płci. Są to m.in. Andora, Chorwacja, Islandia i Szwajcaria. Poza Europą podobne regulacje obowiązują w Kanadzie i RPA, w kilku stanach
USA (m.in. Vermont, Hawaje, Iowa, Kalifornia, Massachusetts,
District Columbia, Vermont), Urugwaju, Nowej Zelandii,
niektórych regionach Argentyny, Brazylii i Meksyku, a także
w części stanów Australii.
6

WSTĘP

Autorzy niniejszego przewodnika zdecydowali się na
przybliżenie rozwiązań prawnych tylko niektórych z wymienionych wyżej krajów. Są to państwa, w których jak wynika
z doświadczeń prawników pracujących dla Kampanii Przeciw Homofobii, Polacy i Polki najczęściej rejestrują swoje
związki, i co do których wpłynęło dotychczas najwięcej zapytań od klientów Grupy Prawnej KPH.
W przewodniku znajdziecie również informacje na temat tego, jak prawo polskie traktuje związki jednopłciowe
zawarte za granicą i na jakie problemy mogą natknąć się Polacy i Polki chcący zawrzeć swój związek za granicą.
Mamy nadzieję, iż informacje zawarte w tym krótkim
przewodniku będą Wam przydatne i pomogą w jak najmniej kłopotliwy i czasochłonny sposób uporać się z przeciwnościami, które nierzadko polskie państwo stwarza swoim obywatelom i obywatelkom, chcącym zalegalizować za
granicą swój związek z partnerką lub partnerem tej samej
płci. Wiele bieżących informacji na temat związków partnerskich znaleźć można na prowadzonej przez Grupę Prawną
KPH stronie internetowej: www.mojeprawa.info.
Opracowanie i wydanie tego przewodnika było możliwe dzięki środkom uzyskanym przez Kampanię Przeciw
Homofobii z wpłat 1% podatku na działalność statutową.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
Krzysztof Śmiszek
Szef Grupy Prawnej KPH

Barbara Brózda
Członkini Grupy Prawnej KPH
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HISZPANIA
Ustawa regulująca związek osób tej samej płci

HISZPANIA

Ustawa nr 13/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniła hiszpańskie
prawo cywilne i umożliwiła zawieranie małżeństw gejom
i lesbijkom. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym obowiązującym
w Hiszpanii „Wymogi do zawarcia związku małżeńskiego
i skutki prawne zawartego małżeństwa będą te same, gdy
osoby zawierające małżeństwo są tej samej lub różnej płci”.
Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć małżeństwo jednopłciowe w tym kraju?
W świetle hiszpańskiego prawa, Polak/Polka może zawrzeć
małżeństwo jednopłciowe z obywatelem/obywatelką Hiszpanii. Hiszpania zezwala także na zawarcie małżeństwa jednopłciowego dwóm Polakom/Polkom, pomimo że prawo
polskie nie uznaje ważności tych związków.
Warunki, na jakich Polak/Polka może zawrzeć związek:
czy jest obowiązek wcześniejszego przebywania w Hiszpanii przez określony czas?
Trzeba pamiętać, że jeśli ślub ma być zawarty między dwoma
Polkami/Polakami, to co najmniej jeden z małżonków musi
przebywać w Hiszpanii legalnie i stale przez co najmniej 2 lata
bezpośrednio przed zawarciem małżeństwa.
Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia związku?
Do zawarcia małżeństwa w Hiszpanii, niezbędne jest przedstawienie Urzędowi Stanu Cywilnego odpisu zupełnego
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aktu urodzenia, zaświadczenia potwierdzającego miejsce
zamieszkania podczas ostatnich dwóch lat (w przypadku
zawierania związku małżeńskiego przez dwóch Polaków
lub dwie Polki), odpisu zupełnego aktu małżeństwa (jeśli któryś z małżonków jest rozwiedziony), akt zgonu (jeśli
któryś z małżonków jest wdowcem/wdową), zaświadczenia
o zdolności do zawarcia małżeństwa i o nie pozostawaniu
w związku małżeńskim.
Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w Hiszpanii?
Urząd Stanu Cywilnego (Registro Civil) właściwy dla gminy,
w której ma nastąpić zawarcie związku. Ślubu udziela sędzia,
a urząd ten jest powiązany z lokalnym sądem.
Jak następuje rozwiązanie związku? Przed jakim urzędem?
W sprawach o nieważność, separację i rozwód, właściwy
jest sąd ostatniego stałego miejsca miejsca zamieszkania,
niezależnie od obywatelstwa małżonków. Jeśli miejsce to
znajduje się za granicą, wówczas rozwód w Hiszpanii można
uzyskać jedynie, jeśli jedno z małżonków, którzy występują
o rozwód, przebywa stale w Hiszpanii.

Dodatkowe informacje:
COLEGAS (jedna z wiodących organizacji LGBT w Hiszpanii):
www.colegaweb.org
Treść hiszpańskiej ustawy:
www.ilga-europe.org/europe/guide/country_by_country/spain/
spanish_same_sex_marriage_law
Hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości:
ww.mjusticia.es
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NIEMCY
Od 1 sierpnia 2001 roku pary homoseksualne mają możliwość zawierania rejestrowanych związków partnerskich.
Partnerstwo to odpowiada – jeśli chodzi o formę cywilnoprawną – w dużej mierze instytucji małżeństwa. Związki
jednej płci są regulowane przez Ustawę o rejestrowanych
związkach partnerskich (LpartG) oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego (BGB). Związek partnerski mogą zawrzeć dwie
osoby tej samej płci, które są pełnoletnie (ukończone 18 lat)
i nie pozostają w związku małżeńskim ani w rejestrowanym
związku partnerskim. Ustawa wprowadziła obowiązek wzajemnego wspierania się partnerów/partnerek, co ma także
wymiar finansowy. Na podstawie przepisów niemieckich,
partnerzy mają równe prawa w odniesieniu do ustawowego ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia na
wypadek konieczności korzystania z opieki pielęgnacyjnej,
ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Pod względem
majątkowym, o ile nie uzgodnią tego inaczej, partnerzy
utrzymują wspólnotę majątkową (tak jak małżeństwa),
a w razie śmierci jednego z partnerów/jednej z partnerek
pozostający/pozostająca przy życiu ma prawo do wstąpienia w prawo najmu lokalu po zmarłym. W przypadku rozwodu prawo alimentacyjne traktuje partnerów jak małżonków.
To samo dotyczy możliwości spadkobrania po partnerze.
Ustawa zapewnia również możliwość przyjęcia wspólnego nazwiska przez partnerów/partnerki. Zarejestrowane

NIEMCY

Ustawa regulująca związek osób tej samej płci
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związki partnerskie nie są jednak tak samo traktowane przez
prawo podatkowe. Niemożliwa jest wspólna adopcja dzieci, choć od 2005 r. partnerzy mogą adoptować biologiczne
dzieci swoich partnerów.
Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć
związek partnerski w tym kraju?
Tak. Obywatelstwo nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania związku partnerskiego. Jeżeli obcokrajowcy zawrą w Niemczech związek partnerski, to w odniesieniu do
stosunków ogólnych i majątkowych obowiązuje prawo
niemieckie.
Warunki, na jakich Polak/Polka może zawrzeć związek:
czy jest obowiązek wcześniejszego przebywania w Niemczech przez określony czas?
Organ administracji, w którego właściwości leży rejestrowanie związków partnerskich, dokonuje rejestracji zwykle tylko
wtedy, gdy co najmniej jeden z partnerów ma swoje miejsce
zamieszkania lub stałego pobytu w Niemczech. W Bawarii,
na podstawie przepisów tego landu istnieje ponadto możli12

wość rejestracji związku partnerskiego u notariusza. Co ważne, jeżeli obaj partnerzy/obie partnerki nie są obywatelami/
obywatelkami niemieckimi i żadne z nich nie ma również
stałego zamieszkania na terenie Niemiec, to najpierw złożyć
muszą odpowiedni wniosek do jednego z urzędów stanu
cywilnego w Hamburgu, Monachium, Baden-Baden, lub
Standesamt I w Berlinie.

Rejestracja związku partnerskiego w Niemczech leży w gestii organów wyznaczanych przez poszczególne landy (kraje
związkowe w Niemczech), ponieważ nie ma jednolitego
uregulowania na szczeblu federalnym w tym zakresie. Rejestracja związków partnerskich w większości landów, tak
jak w przypadku małżeństw, dokonuje się w urzędzie stanu
cywilnego. Należy pamiętać, że wniosek o zawarcie związku
partnerskiego musi być złożony do urzędu stanu cywilnego
na co najmniej 21 dni przed planowaną datą ceremonii. Polak/Polka zamierzający/ca zarejestrować związek partnerski
w Niemczech musi przedstawić następujące dokumenty:
ważny paszport, akt urodzenia, w przypadku bycia rozwodnikiem, tłumaczenie przysięgłe orzeczenia o rozwodzie,
a w przypadku bycia wdową/wdowcem – akt zgonu małżonka/małżonki. Niektóre urzędy stanu cywilnego w Niemczech wymagają także zaświadczenia o zamieszkaniu na
terenie Niemiec, a także zaświadczenia o braku przeszkód
do zawarcia związku partnerskiego (o tego typu zaświadczeniach więcej informacji w rozdziale Polska). Wszystkie
dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza

NIEMCY

Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w Niemczech?
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niemieckiego, a tłumaczone dokumenty nie powinny być
starsze niż 3 miesiące. Aby zarejestrować związek, obie partnerki/obaj partnerzy muszą stawić się w urzędzie w obecności dwóch świadków. Ceremonia zarejestrowania związku
odbywa się w języku niemieckim, ale możliwa jest również
obecność tłumacza.
Jak następuje rozwiązanie związku?
Rozwiązanie związku partnerskiego następuje tak samo
jak małżeństwa, czyli wyrokiem sądu na wniosek jednego
lub obojga partnerów. Co ważne, po rozwiązaniu związku,
jeden z partnerów może być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego partnera, jeżeli ten pozostaje
w niedostatku.
Dodatkowe informacje:
LSVD (jedna z większych organizacji LGBT w Niemczech):
www.lsvd.de
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BELGIA
W Belgii istnieje możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych. Możliwość taka zagwarantowana jest na mocy
ustawy z 13 lutego 2003 r., która weszła w życie 1 czerwca
2003 r. Jednopłciowym związkom małżeńskim przysługują
takie same prawa i obowiązki, jakie przysługują małżeństwom dwupłciowym, m.in. wspólnota majątkowa, wspólna odpowiedzialność za długi, zobowiązania alimentacyjne,
możliwość dziedziczenia. W Belgii także prawo podatkowe
traktuje w taki sam sposób małżeństwa gejowskie i lesbijskie. Istnieje także możliwość przyjęcia nazwiska małżonka.
Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć
związek partnerski w tym kraju?

BELGIA

Ustawa regulująca związek osób tej samej płci

Tak.
Warunki, na jakich Polak/Polka może zawrzeć związek:
czy jest obowiązek wcześniejszego przebywania w Belgii
przez określony czas?
Osoby nie posiadające belgijskiego obywatelstwa mogą zawrzeć związek małżeński tylko wtedy, kiedy jedna z nich ma
tam oficjalne miejsce zamieszkania. Osoba ta musi być zarejestrowana w ewidencji ludności jednej z gmin belgijskich
i posiadać zezwolenie na pobyt dłuższy niż 3 miesiące.

15

Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w Belgii?
Związek małżeński zawierany jest w urzędzie gminy. Urząd
gminy, w którym zawierany jest związek, sporządza akt
małżeństwa.
Jak następuje rozwiązanie związku?
Rozwiązanie małżeństwa jednopłciowego następuje tak samo
jak małżeństwa dwupłciowego, czyli wyrokiem sądu.
Dodatkowe informacje:
Treść belgijskiej ustawy:
www.ilga-europe.org/europe/guide/country_by_country/belgium/
belgian_same_sex_marriage_law
Holebifederatie (belgijska organizacja LGBT):
www.holebifederatie.be

16

HOLANDIA
W Holandii istnieje możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych. Ustawa regulująca możliwość zawierania takich małżeństw to ustawa z 21 grudnia 2000 r. nowelizująca
Kodeks cywilny, dotycząca dopuszczenia małżeństwa osób
tej samej płci (Ustawa o Dopuszczeniu Małżeństwa). Jednopłciowym związkom małżeńskim przysługują takie same
prawa i obowiązki, jakie przysługują małżeństwom dwupłciowym, m.in. wspólnota majątkowa, wspólna odpowiedzialność za długi, zobowiązania alimentacyjne, możliwość
dziedziczenia. Istnieje także możliwość przyjęcia nazwiska
małżonka. Zawarcie związku małżeńskiego sprawia, iż otrzymanie obywatelstwa holenderskiego przez małżonka – nie
Holendra jest łatwiejsze. Warunkiem zawarcia małżeństwa
jest pełnoletniość, czyli ukończenie 18 roku życia. Co ciekawe, w Holandii pary (jedno- i dwupłciowe) mają także możliwość zarejestrowania swoich związków w 2 dodatkowych
formach – rejestrowany związek partnerski i umowa konkubencka (od małżeństwa różnią się mniejszą liczbą praw
i obowiązków).

HOLANDIA

Ustawa regulująca związek osób tej samej płci

Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć
związek partnerski w tym kraju?
Tak.
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Warunki, na jakich Polak/Pol
ka może zawrzeć związek: czy
jest obowiązek wcześniejszego przebywania w Holandii
przez określony czas?
Nie. Polak/Polka może wstąpić
w związek małżeński z Holendrem/Holenderką bez wcześniejszego udokumentowanego pobytu w Holandii. Możliwe
jest także zawarcie małżeństwa
jednopłciowego przez dwóch
obywateli polskich/dwie obywatelki polskie pod warunkiem,
że przynajmniej jeden/jedna z nich wykaże, że ma miejsce
zamieszkania w Holandii. Co ciekawe, różne miasta holenderskie różnie interpretują kwestię „miejsca zamieszkania” i stosują różne wymogi, co do czasu wcześniejszego zamieszkiwania
w Holandii.
Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w danym kraju?
Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania jednego z małżonków. Polak/Polka zamierzający/ca zarejestrować związek partnerski w Holandii musi
Przydatne informacje:
COC Netherlands (holenderska organizacja LGBT):
www.coc.nl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów:
http://www.minbuza.nl/en/home
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przedstawić następujące dokumenty: akt urodzenia oraz
zaświadczenie z polskiego urzędu stanu cywilnego o stanie
cywilnym. Aby zarejestrować związek, konieczne jest także
przedstawienie specjalnych formularzy wypełnionych przez
świadków, którzy w liczbie od dwóch do czterech powinni
asystować przy ceremonii zawarcia małżeństwa.
Jak następuje rozwiązanie związku?

HOLANDIA

Rozwiązanie małżeństwa jednopłciowego następuje tak samo
jak małżeństwa dwupłciowego, czyli wyrokiem sądu.
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CZECHY
Ustawa regulująca związek osób tej samej płci

Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć
związek partnerski w tym kraju?
Tak. Rejestrowane partnerstwo można zawrzeć w stosownym urzędzie stanu cywilnego Republiki Czeskiej w wypadku, gdy co najmniej jedna z osób zamierzających zawrzeć
partnerstwo, posiada obywatelstwo czeskie.

CZECHY

W Czechach związki partnerskie gejów i lesbijek regulowane są na podstawie ustawy z 26 stycznia 2006 r. (ustawa Nr
115/2006 Sb.). Związek partnerski mogą zawrzeć dwie osoby
tej samej płci, które są pełnoletnie i nie pozostają w związku
małżeńskim ani w rejestrowanym związku partnerskim. Czeskie prawo przyznaje rejestrowanym partnerom tej samej
płci m.in. prawo do alimentacji, dziedziczenia. Jeden partner
może reprezentować drugiego w bieżących sprawach życia
codziennego. Niestety, nie daje prawa do współwłasności
majątkowej.

Warunki, na jakich Polak/Polka może zawrzeć związek:
czy jest obowiązek wcześniejszego przebywania w Czechach przez określony czas?
Nie, obywatel polski/obywatelka polska może wstąpić
w związek partnerski z obywatelem czeskim bez uprzedniego obowiązkowego udokumentowanego czasu pobytu na
terenie Republiki Czeskiej.
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Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w Czechach?
Urząd stanu cywilnego właściwy dla stałego miejsca zamieszkania jednego z partnerów. Opłaty za zarejestrowanie
związku są pobierane, podobnie jak ma to miejsce w przypadku małżeństwa dwupłciowego.
Jak następuje rozwiązanie związku? Przed jakim urzędem?
Rozwiązanie związku partnerskiego następuje tak samo jak
małżeństwa dwupłciowego, czyli wyrokiem sądu.
Przydatne informacje
Gay Iniciativa (czeska organizacja LGBT):
gay.iniciativa.cz/www
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej:
www.mfa.cz
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SZWECJA
Ustawa regulująca związek osób tej samej płci
W Szwecji od 1 maja 2009 r. istnieje możliwość zawierania
małżeństw jednopłciowych. Jednopłciowym związkom
małżeńskim przysługują takie same prawa i obowiązki, jakie
przysługują małżeństwom dwupłciowym. Warunkiem wstąpienia w związek małżeński jest pełnoletniość, czyli ukończenie 18 lat.

Tak. Polacy/Polki mają możliwość zawarcia małżeństwa
z obywatelem/obywatelką Szwecji. Ceremonia zaślubin jest
ceremonią świecką i prowadzona jest przez przedstawiciela
gminy. W przypadku zawierania małżeństwa przez Polaka/
Polkę, szwedzki urząd podatkowy sprawdza, czy nie zachodzą jakiekolwiek przeszkody do zawarcia małżeństwa.
Warunki, na jakich Polak/Polka może zawrzeć związek:
czy jest obowiązek wcześniejszego przebywania w Szwecji przez określony czas?

SZWECJA

Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć
związek partnerski w tym kraju?

Nie, obywatel polski/obywatelka polska może wstąpić
w związek małżeński z obywatelem/obywatelką Szwecji bez
uprzedniego obowiązkowego udokumentowanego czasu
pobytu na terenie Szwecji. Warunkiem zawarcia małżeństwa
jednopłciowego przez dwóch obywateli polskich/dwie obywatelki polskie w Szwecji, jest stałe zamieszkanie w tym kraju przynajmniej przez jedną osobę. W przypadku, gdy żadna
23

ze stron nie jest obywatelem/obywatelką Szwecji
i żadna ze stron nie zamieszkuje stale na terenie
tego kraju, szwedzki urząd
podatkowy sprawdza, czy
na gruncie prawa polskiego zachodzą jakiekolwiek
przeszkody do zawarcia takiego małżeństwa.
W tym przypadku może
to doprowadzić do nie
udzielenia ślubu, gdyż polskie przepisy nie zezwalają
na zawieranie małżeństw
osób tej samej płci.
Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w Szwecji?
Pierwszym krokiem do zalegalizowania związku jednopłciowego w Szwecji jest zwrócenie się do urzędu skarbowego
celem uzyskania poświadczenia o braku przeszkód do zawarcia takiego związku. Ceremonia zawarcia małżeństwa
Przydatne strony:
Informacje na temat prawa małżeńskiego w Szwecji:
www.sweden.gov.se/sb/d/574/a/125584
RFSL (szwedzka organizacja LGBT):
www.rfsl.se
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Szwecji:
www.sweden.gov.se/sb/d/2059
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Jak następuje rozwiązanie związku? Przed jakim urzędem?
Rozwiązanie związku jest możliwe jedynie przed sądem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: ec.europa.
eu/civiljustice/divorce/divorce_swe_pl.htm

SZWECJA

jest prowadzona przez przedstawiciela gminy. Chociaż oficjalnie nie ma w prawie określonego czasu złożenia wniosku
o zawarcie małżeństwa, w praktyce urzędy gminy wymagają
przedłożenia zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia
małżeństwa na 21 dni przed ceremonią. Także data i miejsce
ceremonii powinno być zgłoszona co najmniej na miesiąc
przed. Polak/Polka zamierzający/ca zawrzeć małżeństwo
w Szwecji musi przedstawić następujące dokumenty: ważny
paszport, akt urodzenia, jak również zaświadczenie o stanie
cywilnym z polskiego urzędu stanu cywilnego. W przypadku bycia rozwodnikiem, konieczne jest przedstawienie orzeczenia o rozwodzie, a w przypadku bycia wdową/wdowcem – akt zgonu małżonka/małżonki. Dalsze szczegółowe
informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego można uzyskać w gminie, w której para zamierza zalegalizować
swój związek.
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WIELKA
BRYTANIA
W Wielkiej Brytanii od 5 grudnia 2005 r. istnieje możliwość
zawierania rejestrowanych związków partnerskich między
osobami tej samej płci. Jednopłciowym związkom partnerskim przysługują prawie takie same prawa i obowiązki, jakie
przysługują małżeństwom dwupłciowym, m.in. dotyczące
wspólnoty majątkowej, dziedziczenia, zabezpieczenia społecznego (np. możliwość ubiegania się o emeryturę swojego partnera/partnerki w wypadku jego/jej śmierci). Prawo
brytyjskie daje także możliwość przyjęcia nazwiska partnera/partnerki.
Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć
związek partnerski w tym kraju?
Tak.
Warunki, na jakich Polak/Polka może zawrzeć związek:
czy jest obowiązek wcześniejszego przebywania w Wielkiej Brytanii przez określony czas?

WIELKA BRYTANIA

Ustawa regulująca związek osób tej samej płci

Nie. Polak/Polka mogą wstąpić w związek partnerski bez
konieczności spełnienia warunku wcześniejszego zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii przez określony czas.
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Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w danym kraju?
Aktu rejestracji można dokonać w jakimkolwiek miejscu
posiadającym licencję do udzielania cywilnych ceremonii.
Co ważne, ceremonia zawarcia związku nie musi odbyć się
w miejscu zamieszkania partnerów. Związek można zalegalizować gdziekolwiek na terenie Zjednoczonego Królestwa
(United Kingdom). Od momentu zgłoszenia chęci zawarcia
związku do dnia ceremonii musi upłynąć przynajmniej 15 dni.
Do zawarcia związku niezbędna jest obecność 2 świadków.
Centralne Biuro Rejestracji (Central Register Office) dysponuje listą autoryzowanych placówek i może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące kosztów zawarcia
partnerstwa cywilnego z kimś, kto nie może fizycznie przybyć na miejsce ceremonii z jakiegokolwiek powodu oraz na
jakiekolwiek inne pytania w pozostałych kwestiach. Zobacz:
www.gro.gov.uk
Jak następuje rozwiązanie związku?
Rozwiązanie związku partnerskiego następuje tak samo jak
małżeństwa dwupłciowego, czyli wyrokiem sądu.

Przydatne informacje:
Stonewall (brytyjska organizacja LGBT):
www.stonewall.org.uk
Szczegółowe informacje na temat związków partnerskich w Wlk. Brytanii:
wersja angielska: www.civilpartners.org
wersja polska: www.stonewall.org.uk/documents/get_hitched_
polish_1.pdf

28

FRANCJA
Ustawa regulująca związek osób tej samej płci

Czy obywatel polski/obywatelka polska może zawrzeć
związek partnerski w tym kraju?
Tak. Obywatelstwo francuskie nie jest wymagane do zawarcia związku partnerskiego. Należy jednak pamiętać,
że zawarcie związku nie ułatwia automatycznie procedury przyznania zezwolenia na pobyt. Co ważne, zarówno
w przypadku zawierania związku przez Francuza/Francuzkę
i Polaka/Polkę, jak i przez dwóch Polaków/Polki partnerzy

FRANCJA

Ustawa z 15 listopada 1999 r. wprowadziła możliwość zarejestrowania związku partnerskiego, tzw. pacte civil de
solidarité. Co ciekawe, możliwość zarejestrowania związku
zapewniona została zarówno dla par jedno- jak i dwupłciowych. Zarejestrowanym związkom partnerskim przysługuje
część praw przysługujących małżeństwom. Niekiedy, prawo do korzystania z niektórych rozwiązań (np. zabezpieczenie społeczne, wspólne opodatkowanie) obwarowane
jest koniecznością 3-letniego nieprzerwanego wspólnego
życia z partnerem po zarejestrowaniu związku. Zawierając
związek, partnerzy zobowiązują się do wzajemnej pomocy
wobec siebie. Zgodnie z ustawą, w razie śmierci jednego
z partnerów, który był głównym najemcą lokalu, prawo do
dalszego zamieszkiwania w tym lokalu przejmuje pozostający przy życiu partner. Partner, który nie jest ubezpieczony,
może korzystać z ubezpieczenia drugiego partnera.
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muszą wykazać się wspólnym zamieszkaniem i mieć więcej
niż 18 lat.
Jaki urząd jest właściwy do zarejestrowania związku
w danym kraju?
Związek partnerski rejestruje się w sądzie właściwym dla
miejsca zamieszkania pary. Związek można zalegalizować
również za granicą we francuskiej placówce dyplomatycznej pod warunkiem, że jeden z partnerów/partnerek posiada francuskie obywatelstwo.
Jak następuje rozwiązanie związku?
Związek partnerski jest rozwiązywany przez złożenie wspólnego oświadczenia o zakończeniu trwania związku.
Przydatne informacje:
Inter-LGBT (francuska organizacja LGBT):
www.inter-lgbt.org
Szczegółowe informacje dotyczące ustawy:
vosdroits.service-public.fr/particuliers/N144.xhtml
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POLSKA
Uznanie w Polsce małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą
Niestety, związki osób tej samej płci zarejestrowane za granicą nie są w Polsce uznawane. Dotyczy to zarówno dwóch
Polaków, Polaka i np. Holendra, jak i np. dwóch Holendrów.
U nas taki związek nie wywrze żadnych skutków prawnych,
ale np. we wspomnianej Holandii – tak (lub w innym kraju,
w którym jest możliwe zawarcie zarejestrowanego związku
lub małżeństwa homoseksualnego). Co więcej, Polak/Polka,
który/a zawarła związek partnerski za granicą, przyjeżdżając
do Polski jest traktowany/a jako kawaler/panna i zgodnie
z polskim prawem może zawrzeć związek małżeński z osobą płci przeciwnej.

Zgodnie z regulacjami większości państw uznających związki jednopłciowe, do zawarcia takiego związku potrzebne
jest zaświadczenie o stanie cywilnym partnerów. Dotyczy
to także obywateli polskich, którzy pragną zawrzeć tego
rodzaju związek z cudzoziemcem. Polskie przepisy, takie jak
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz ustawa Prawo o aktach
stanu cywilnego, nie znają jednak instytucji prawnej związku partnerskiego. Nie istnieje więc możliwość wydawania
omawianych zaświadczeń w oparciu o wskazane wyżej

POLSKA

Uzyskanie zaświadczenia o nie pozostawaniu w związku
małżeńskim
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przepisy, a co z tego wynika, nie należy wnioskować o taki
dokument.
Jednakże istnieje tryb wydawania zaświadczeń o pozostawaniu w stanie wolnym w oparciu o art. 217, art. 218,
i art. 219 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa)
w związku z art. 79 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
Przepisy prawa administracyjnego przewidują wydawanie
Przydatne informacje:
Więcej informacji na temat argumentów, które mogą być użyte przed
sądem wojewódzkim:
www.prawaczlowieka.edu.pl/pliki/eab06fe04deb99232cb1b02d27657
7f3d78c6a1e-p811.doc
Więcej informacji na temat sytuacji prawnej osób LGBT w Polsce uzyskać
można, kontaktując się z Grupą Prawną KPH:
e-mail: prawnik@kph.org.pl
tel. (+48 22) 423 64 38
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POLSKA

zaświadczeń m.in. w przypadku gdy osoba wnioskująca ma
w tym interes prawny. Niewątpliwie, chęć zalegalizowania
związku za granicą jest interesem prawnym wnioskodawcy. Takie zaświadczenie jest dokumentem akceptowanym
przez większość zagranicznych urzędów rejestrujących
związki partnerskie/małżeństwa jednopłciowe.
Może jednak zdarzyć się, że urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
powołując się na nieistnienie instytucji związku jednopłciowego w Polsce. Należy w takim przypadku żądać wydania
postanowienia odmawiającego wydania wnioskowanego
zaświadczenia wraz z uzasadnieniem. Po uzyskaniu negatywnego postanowienia, można się odwołać na podstawie
art. 219 kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli organ nie wydał żądanego zaświadczenia najpóźniej w ciągu
7 dni, ani też nie odmówił jego wydania, można skorzystać
z możliwości złożenia zażalenia do organu nadrzędnego,
w tym przypadku do właściwego Wojewody na niezałatwienie sprawy w określonym terminie. Na postanowienie
Wojewody służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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