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Historia prawnych regulacji dotycz cych osób tej samej p ci

liw
o

I.

Okre lenie skutków prawnych w polskim prawie zarejestrowanych zwi zków
partnerskich oraz ma

stw jednop ciowych zawartych zgodnie z rozwi zaniami

prawnymi w tym zakresie w prawodawstwach zagranicznych wymaga na wst pie

„ma

nast puj cych

poj

:

„zarejestrowane

stwa jednop ciowe”, a ponadto - „konkubinat”.

zwi zki

partnerskie”,

ied

zdefiniowania

Przez zarejestrowany zwi zek partnerski, nazywany tak e „formalnym zwi zkiem
usankcjonowany prawem zwi zek cywilny dwóch osób

raw

partnerskim” rozumie si

dowolnej p ci. Osoby stanowi ce zwi zek partnerski nazywane s

partnerami

(partnerkami). Potocznie cz sto termin ten odnoszony jest wy cznie do zwi zku
osób tej samej p ci (homoseksualnych), ale w prawie wielu pa stw poj cie to

Natomiast instytucja ma

Sp

obejmuje tak e zwi zki heteroseksualne (m.in. we Francji, Niemczech i Holandii).
stwa cywilnego jest w zdecydowanej wi kszo ci pa stw

wiata ograniczona do zwi zku kobiety i m
których ma

stwo mo e by

czyzny - wyj tek stanowi kilka pa stw, w

zawarte przez osoby tej samej p ci. Ponadto

aru

wyst puje poj cie konkubinatu (kohabitacji), przez który rozumie si trwa e faktyczne
po ycie dwojga osób. Niektóre pa stwa przyzna y okre lone uprawnienia takim
zwi zkom (np. W gry).
rozwi zaniach

prawnych

w

tych

ym
i

W

pa stwach,

które

przyj y

mo liwo

rejestrowania zwi zków partnerskich, czy to osób tej samej p ci czy ró nej, skutki
prawne takiej rejestracji s
wzgl dem prawnym ma

podobne do skutków zawarcia ma

stwa, ale pod

stwo i zarejestrowany zwi zek partnerski to dwie ró ne

1

ut
W

instytucje prawne . Rejestrowany zwi zek partnerski daje partycypuj cym w nim
osobom zazwyczaj tylko cz

praw, jakie posiadaj

ma onkowie, oficjalna

rejestracja formalnych zwi zków partnerskich nie ma charakteru ceremonii
ma

lubu

skiego i jest zazwyczaj ograniczona jedynie do sk adania podpisów przez

partnerów w obecno ci urz dnika2, a rozwi zanie zwi zku jest atwiejsze ni
stwa. Wykaz pa stw lub regionów, w których prawnie uregulowano zwi zki

Ins
tyt

ma

1

Zob. W. Jaczewski, Problematyka zwi zków partnerskich w UE, Jurysta 2003, nr 11.

2

Pewne ko cio y protestanckie i starokatolickie u wi caj zwi zki tego typu obrz dami religijnymi.

ci

partnerskie lub konkubinaty jest do

obszerny i obejmuje nast puj ce pa stwa w

liw
o

Europie: Andor , Belgi , Chorwacj , Czechy, Dani , Finlandi , Francj , Hiszpani (11 z
17 prowincji), Holandi , Islandi , Luksemburg, Niemcy, Norwegi , Portugali , S oweni ,
Szwajcari , Szwecj , W gry, Wielk

Brytani , W ochy (10 regionów), a ponadto

Izrael, USA (9 stanów - Hawaje, Kalifornia, Vermont, Maine, New Jersey,

Connecticut, Waszyngton, New Hampshire, Oregon oraz aglomeracje: Dystrykt

(miasto Buenos Aires i prowincja Rio Negro), Brazyli

ied

Kolumbii i Nowy Jork), Meksyk (miasto Meksyk oraz stan Coahuila), Argentyn

(stan Rio Grande do Sul),

Australi (stan Nowa Po udniowa Walia, Wiktoria, Terytorium Pó nocne, Tasmania,

raw

Australijskie Terytorium Sto eczne, Queensland, Australia Zachodnia oraz Australia
Po udniowa), Now Zelandi oraz RPA.

Natomiast w nast puj cych pa stwach: Belgii, Holandii, Hiszpanii, RPA, Kanadzie

Sp

oraz w ameryka skim stanie Massachusetts, zamiast (lub oprócz) uregulowania
formalnych zwi zków partnerskich, istnieje mo liwo
osoby tej samej p ci. Mo liwo
ma

t

zawarcia ma

stwa przez

wprowadzono przez zniesienie w instytucji

stwa warunku przeciwno ci p ci dla ma onków.

aru

Chronologia prawnych regulacji zwi zków partnerskich oraz ma

stw osób tej

samej p ci przedstawia si nast puj co:

ym
i

1989

1 pa dziernika: Dania jako pierwszy kraj na

wiecie zalegalizowa a zwi zki

partnerskie tej samej p ci;

ut
W

1998

1 stycznia: wesz a w ycie w Holandii ustawa reguluj ca rejestracj zwi zków
partnerskich;

2000

Ins
tyt

12 wrze nia: ni sza izba parlamentu Holandii (hol. Tweede Kamer) uchwali a

ustaw o ma

stwach homoseksualnych (za 190 g osów, przeciw 33);

2

ci

19 grudnia: wy sza izba parlamentu Holandii (hol. Eerste Kamer) uchwali a
stwach homoseksualnych;

21 grudnia: królowa Holandii, Beatrix, podpisa a ustaw
partnerskich tej samej p ci;

16 lutego: w Niemczech uchwalono ustaw

o ma

stwach

ied

2001

liw
o

ustaw o ma

o rejestrowanych zwi zkach

raw

partnerskich (Eingetragene Lebenspartnerschaft) osób tej samej p ci;
1 kwietnia: w Holandii wesz o w ycie prawo legalizuj ce ma

stwa par tej

samej p ci. Pary gejów, czy lesbijek otrzyma y prawo adopcji dzieci;

Sp

2002

5 czerwca: Szwecja wprowadzi a przepis wed ug, którego pary tej samej p ci
mog stara si o adopcj dzieci;

aru

2003

30 stycznia: Belgia wprowadzi a mo no
samej p ci;

zawarcia ma

stwa dla par tej

uzna ma

ym
i

1 maja: S d Najwy szy British Columbia w Kanadzie orzek , e w adze musz
stwa par tej samej p ci;

10 czerwca: S d Apelacyjny Ontario orzek , e Karta Praw i Wolno ci Kanady

ut
W

zakazuje dyskryminacji par tej samej p ci. W ten sposób Ontario sta o si
pierwszym terytorium w Ameryce, na którego obszarze para gejów mog a
zawrze

zwi zek

ma

ski.

Dnia

11

czerwca

w adze

wykonawcze

podporz dkowa y si temu wyrokowi;

17 czerwca: kanadyjski rz d og osi , e nie b dzie sk ada odwo ania od wyroku

Ins
tyt

du Apelacyjnego Ontario legalizuj cego ma

Rz d zaznaczy ,

stwa par tej samej p ci.

e planuje wprowadzenie pod obrady projekt ustawy

zmieniaj cej definicj ma

stwa;

3

listopada:

s d

w

Massachusetts

w

USA

wyda

korzystne

ci

17

dla

Zdrowia Publicznego;
2004

stwo osób tej

ied

17 maja: w Massachusetts zawarto pierwsze w USA ma

liw
o

homoseksualistów orzeczenie w sprawie Goodridge kontra Departament

samej p ci;

3 listopada: wyniki g osowania z 2 listopada zatwierdzi y poprawki do
stw tej samej p ci w jedenastu

raw

konstytucji stanowych zabraniaj ce ma

stanach: Arkansas, Georgia, Kentucky, Michigan, Missisipi, Montana, Dakota
Pó nocna, Oklahoma, Ohio, Oregon i Utah. W Oregonie zakazano tylko
ma

stw gejowskich, a pozosta e stany zakaza y równie

Sp

partnerskich;

zwi zków

5 listopada: s dzia w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan uzna , e pary tej
ski w tej prowincji;

9 listopada: irlandzki S d Najwy szy uzna ,

e para lesbijek, które zawar y

zwi zek ma

aru

samej p ci maj prawo zawrze zwi zek ma

ski w Kanadzie mo e liczy na takie same ulgi podatkowe jak

stwa heteroseksualne;

17

listopada: brytyjska Izba

ym
i

ma

Lordów uchwali a

ustaw

o

zwi zkach

partnerskich;

26 listopada: s d apelacyjny kanadyjskiej prowincji Ontario podtrzyma

ut
W

orzeczenie s du ni szej instancji, zgodnie z którym je eli jeden z ma onków

tej samej p ci zmar po kwietniu 1985 roku, to drugi ma prawo do wiadcze z

kanadyjskiego ZUS (ang. Canada Pension Plan);
30 listopada: jeden z s dów w RPA orzek , e definicj ma

stwa nale y

Ins
tyt

rozszerzy na pary tej samej p ci. Decyzja ta nie oznacza jeszcze legalizacji

takich zwi zków;

8 grudnia: izraelski rz d zasygnalizowa , e planuje legalizacj zwi zków par

tej samej p ci i nada im pewne przywileje. Ich status ci le okre li prawnie;
4

ci

8 grudnia: parlament Nowej Zelandii zalegalizowa (za 65, przeciw 55) zwi zki
stw osób tej samej p ci;

liw
o

partnerskie, ale odrzuci poprawki dotycz ce ma

9 grudnia: odpowiadaj c na zapytanie parlamentu Kanady S d Najwy szy tego
pa stwa orzek , e ustawa legalizuj ca ma

stwa par tej samej p ci w ca ym

pa stwie b dzie legalna. Premier Kanady Paul Martin stwierdzi ,

ied

wprowadzi ustaw pod obrady parlamentu;
2005

prace nad legalizacj

ma

stw par tej

raw

27 stycznia: szwedzki rz d podj

e rz d

samej p ci;

1 lutego: w Kanadzie wprowadzono pod obrady parlamentu ustaw
stwach cywilnych par tej samej p ci;

Sp

ma

o

22 lutego: rz d brytyjski og osi wprowadzenie w ycie 5 grudnia 2005 roku
ustawy o zwi zkach partnerskich (ang. Civil Partnership Act) na obszarze

vacatio legis;

aru

Wielkiej Brytanii. Pierwsze ceremonie mia y miejsce 21 grudnia po up ywie

14 marca: ameryka ski s dzia Richard Kramer s du drugiej instancji w
stw gejowskich za niekonstytucyjne;

ym
i

Kalifornii uzna zakazywanie ma

5 czerwca: w g osowaniu powszechnym szwajcarski kanton Zurych przyj
ustaw o zwi zkach partnerskich osób homoseksualnych (PartG), wchodz

ut
W

w ycie 1 stycznia 2007;

28 pa dziernika: S d Najwy szy ameryka skiego stanu Alaska orzek ,
ograniczony dost p osób b

cych w zwi zkach partnerskich do ma

e

skich

przywilejów jest niekonstytucyjny i nakaza zmiany w prawie do ko ca 2006 r.;

Ins
tyt

2006

15 marca: parlament Czech zatwierdzi ustaw o zwi zkach partnerskich osób
tej samej p ci, tym samym odrzuci prób

zablokowania tej ustawy przez

prawicowego prezydenta Czech, Vaclava Klausa (za 101 g osów, przeciw 99);
5

ci

23 lipca: w S owenii wesz a w ycie ustawa o zwi zkach partnerskich;

instytucj zwi zku

liw
o

wrzesie : senat Urugwaju uchwali ustaw wprowadzaj

partnerskiego dla osób tej samej i przeciwnych p ci. Uchwa a wymaga jeszcze
przeg osowana przez ni sz izb parlamentu;

ied

25 pa dziernika: S d Najwy szy stanu New Jersey (USA) uzna , opieraj c si

na zasadzie równo ci, e nie mo na odmawia osobom yj cym w zwi zkach
homoseksualnych prawa

do

przywilejów jakie

posiadaj

ma

stwa.

13

listopada:

umo liwiaj

w adze

miasta

raw

Jednocze nie nakaza stosowne zmiany w stanowej legislaturze;
Meksyk wprowadzi y

regulacje

prawn

formalne zwi zki partnerskie osób tej samej p ci dla par yj cych

Sp

w stolicy kraju;

8 grudnia: parlament stanu Australii Po udniowa uchwali ustaw o zwi zkach
partnerskich nadaj
pary w zwi zkach ma

parom dowolnej p ci wi kszo
skich;

praw jakie posiadaj

o zwi zkach

partnerskich, nadaj

ma onkowie,

aru

14 grudnia: parlament stanu New Jersey uchwali ustaw
te same prawa i obowi zki, jakie maj

2007

ym
i

parom osób tej samej p ci;

1 stycznia: w Szwajcarii wesz a w
nadaj ca

wi kszo

praw

ycie ustawa o zwi zkach partnerskich

jakie

posiadaj

ma

stwa

parom

ut
W

homoseksualnym;

11 stycznia: legislatura stanu Coahuila w Meksyku uchwali a ustaw

o

formalnych zwi zkach partnerskich dla par osób tej samej p ci;

1 lutego: parlament W och przeg osowa

Ins
tyt

wprowadzaj

podj cie prac nad ustaw

rejestrowane zwi zki partnerskie;

21 kwietnia: Chris Gregoire, gubernator ameryka skiego stanu Waszyngton,
podpisa ustaw o zwi zkach partnerskich;
6

ci

26 kwietnia: senat ameryka skiego stanu New Hampshire przeg osowa

liw
o

wprowadzenie uregulowania prawnego zwi zków partnerskich. Ustawa wesz a
w ycie 1 stycznia 2008 r.;

9 maja: gubernator ameryka skiego stanu Oregon Ted Kulongoski podpisa
Oregon Family Fairness Act, który reguluje zwi zki partnerskie pod nazw

ied

domestic partnership. Ustawa wesz a w ycie 1 stycznia 2008 roku.
Pierwszym pa stwem, w którym uregulowano mo liwo

zawierania ma

stw

jednop ciowych by a Holandia - 2000 r., drugim - Belgia (2003 r.), pocz tkowo bez

raw

prawa do adopcji , a od 2006 r. tak e z prawem do adopcji dzieci, nast pnie w 2005
r. - Hiszpania. W innych pa stwach europejskich kwestia wymogu ró nej p ci
nupturientów zamierzaj cych zawrze zwi zek ma

ski jest przedmiotem dyskusji.

We Francji, w maju 2004 r., najwi ksza lewicowa partia opozycyjna, Francuska

Sp

Partia Socjalistyczna, og osi a swoje poparcie dla ma

stw tej samej p ci. Zgodnie z

ówczesnymi sonda ami 65% Francuzów popiera o legalizacj takich zwi zków. W
Izraelu 21 listopada 2006 r. S d Najwy szy nakaza w adzom uzna
osób tej samej p ci zawarte za granic jako pe noprawne cywilne ma

stwa

stwa. S d

zmiany prawa w tym zakresie przez parlament. 21

aru

ten zwróci uwag na konieczno

ma

marca 2007 r. rz d Szwecji zapowiedzia legalizacj ma

stw osób tej samej p ci.

Ostatnie badania przeprowadzone na zlecenie Unii Europejskiej wykaza y, i 71%

ym
i

Szwedów popiera rozszerzenie prawnej definicji ma

Ins
tyt

ut
W

ci.

7

stwa o pary osób tej samej

Zagraniczne rozwi zania prawne dotycz ce ma

Ma

stwo osób tej samej p ci w Holandii

ied

1.

stw osób

liw
o

tej samej p ci

ci

II.

Legalne zawarcie ma

stwa homoseksualnego w Holandii jest mo liwe od 1

kwietnia 2001 r.3 W po owie lat osiemdziesi tych grupa dzia aczy na rzecz praw osób
homoseksualnych pod przewodnictwem Henka Krola, redaktora naczelnego Gay

zalegalizowanie ma

raw

Krant - holenderskiego wydawnictwa spo eczno ci LGBT4, poprosi a rz d o
stw homoseksualnych. W 1995 r. holenderski parlament

zdecydowa o utworzeniu komisji, która mia a zbada mo liwo

wprowadzenia takiej

regulacji prawnej. Komisja zako czy a prace w 1997 r., stwierdzaj c, e powinny by

obieca zaj

stwa jednop ciowe. Po wyborach w 1998 r., nowo wybrany rz d

Sp

wprowadzone ma

si t kwesti i we wrze niu 2000 r. projekt odpowiedniej ustawy zosta

poddany pod g osowanie w parlamencie. Ustawa wprowadzaj ca ma

stwa

aru

homoseksualne zosta a przyj ta w ni szej izbie holenderskiego parlamentu
stosunkiem g osów 199 za i 33 przeciw. Wy sza izba parlamentu zatwierdzi a
regulacj prawn

19 grudnia 2000 r. Tylko chrze cija skie partie, które zajmowa y

wówczas 26 z 75 miejsc w Senacie, g osowa y przeciw przyj ciu ustawy. Cho

tego prawa.
Ustaw

, nie zg osi y do tej pory wniosku uchylenia

z 2000 r. zmieniono art. kodeksu cywilnego, który obecnie brzmi:
stwo mo e by zawarte przez dwoje ludzi przeciwnej lub tej samej p ci („Een

ut
W

Ma

ym
i

obecnie partie te tworz koalicj rz dz

huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van gelijk
geslacht.”).

3

Ins
tyt

W dniu 1 kwietnia 2001 r. cztery jednop ciowe pary zawar y zwi zek ma
ski przed burmistrzem
Amsterdamu, Job Cohenem, który specjalnie obj funkcj kierownika urz du stanu cywilnego, aby
udzieli tym parom lubu. Kilka miesi cy wcze niej J. Cohen zosta podsekretarzem stanu w
Ministerstwie Sprawiedliwo ci odpowiedzialnym mi dzy innymi za nowelizacj kodeksu cywilnego w
odniesieniu do ma
stwa.

4

Skrót ten oznacza spo eczno

osób o orientacji homoseksualnej.

8

stwa jednop ciowe w Holandii s

wi c odpowiednikiem ma

ci

Ma

stw osób

liw
o

heteroseksualnych z wyj tkiem jednego ograniczenia: adopcji dzieci w zwi zkach
lesbijskich. Je li kobieta maj ca ma onk urodzi dziecko, jej partnerka nie b dzie
automatycznie uznawana przez prawo za matk
prawn

Zamierza si

matk , kobieta b dzie musia a oficjalnie zaadoptowa
jednak usun

adopcj dzieci wy cznie holenderskich.
umo liwiaj ca

zawarcie

przerejestrowywanie zawartych ma

ma

stwa

homoseksualnego

umo liwia

stw w zwi zki partnerskie. Z takiej mo liwo ci

korzysta wiele par z uwagi na u atwion

raw

Ustawa

dziecko.

to ograniczenie. Ustawa holenderska zezwala na

ied

zosta

dziecka, ale za macoch ; aby

w porównaniu z ma

rozwi zania zwi zku partnerskiego, która polega na z

stwem procedur

eniu w urz dzie b

cym

odpowiednikiem polskiego USC o wiadcze o rozwi zaniu partnerstwa). W pierwszej

nast pnie ma miejsce z

skiego w partnerski, a

Sp

kolejno ci dokonywane jest przerejestrowanie zwi zku ma

enie o wiadczenia o rozwi zaniu tego zwi zku, przez co

pary unikaj d ugotrwa ego i kosztownego s dowego post powania rozwodowego.

Kwestia obywatelstwa ma onków

aru

1.1.

w

Holandii ma

stwo jednop ciowe rozwi zano analogiczne jak w przypadku

ma

ym
i

Kwestie dotycz ce narodowo ci i obywatelstwa osób zamierzaj cych zawrze

stwa osób przeciwnej p ci: przynajmniej jeden z partnerów musi mie

obywatelstwo holenderskie lub posiada
uznawania za granic

Ma

stw zale y natomiast od prawodawstw innych

ut
W

pa stw.

takich ma

prawo pobytu w Holandii. Kwestia

stwa jednop ciowego nie mo na zawrze na Antylach Holenderskich ani na

Arubie, natomiast innym zagadnieniem jest uznawanie ma

stw zawartych na

kontynencie. Kwestia ta d ugo pozostawa a niewyja niona, z uwagi na autonomi
tych terytoriów zale nych. Pocz tkowo arubijski rz d odmówi uznawania ma

stw

Ins
tyt

par homoseksualnych, ale miejscowy s d orzek , e odmowa ta by a niezgodna z
prawem. Ostatecznie rz d odwo

si

od tej decyzji do holenderskiego S du

Najwy szego, który w kwietniu 2007 r. orzek , e Aruba i Antyle Holenderskie musz
uzna na swoim terytorium ma

stwa jednop ciowe zawarte w Holandii.
9

ci

Po zalegalizowaniu prawa zawierania ma

stw przez osoby tej samej p ci,

wchodz ce w jego sk ad maj
ma

liw
o

zjednoczony Ko ció Protestancki w Holandii postanowi , e poszczególne ko cio y
prawo samodzielnie zdecydowa , czy udziela

stwom homoseksualnym b ogos awie stwa; ostatecznie wiele ko cio ów ich

udziela (np. Ko ció ewangelicko-lutera ski).

przepisy dotycz ce ma

obowi zek wprowadza w ycie

stw homoseksualnych i mog

ied

Lokalne jednostki samorz du terytorialnego maj

wymaga od urz dników

udzielania parom homoseksualnym lubów. Niemniej jednak, je li kontrakt urz dnika

raw

nie przewiduje takiego wymogu, nie mo e on zosta zwolniony z pracy za odmow
udzielenia lubu parze jednop ciowej. Niektóre lokalne rady ponadto zadecydowa y,
e urz dnicy nie maj obowi zku udzielania lubu parom homoseksualnym. Decyzje
takie by y zazwyczaj podejmowane przez te rady, w których przewag mia y partie

Sp

chrze cija skie.

W 2007 r. rz d Jana Petera Balkenende og osi w swoim programie, e urz dnicy,
którzy sprzeciwiaj

si

ma

stwom homoseksualnym, mog

odmówi udzielenia

lubu takim parom. Wiele socjalistycznych i lewicowych partii politycznych

aru

sprzeciwi o si takiej wyk adni, argumentuj c, e urz dnicy maj obowi zek udziela
lubu wszystkim parom, bez wzgl du na prywatne przekonania. Partie opozycyjne
stwierdzi y ponadto, e je li dany urz dnik nie chce wykonywa cz

ci ze swoich

zastosuje si

ym
i

obowi zków, to nie powinien pe ni takiej funkcji. Gmina Amsterdam og osi a, e nie
do programu rz du i jej urz dnicy maja obowi zek udzielania lubu

wszystkim parom. W

lad za Amsterdamem podobne o wiadczenia wyda o tak e

wiele innych holenderskich gmin. Rz d o wiadczy , e decyzja ta nie le y w gestii

ut
W

gmin, ale pa stwa.

Z danych statystycznych Centraal Bureau voor de Statistiek (holenderskiego
odpowiednika GUS-u) wynika, e w pierwszych sze ciu miesi cach obowi zywania
nowego

prawa

wszystkich ma

ma

skiego,

ma

stwa

homoseksualne

stanowi y

3,6%

stw zawartych w Holandii w tym okresie; w pierwszym miesi cu

Ins
tyt

wska nik ten wynosi oko o 6%, a w nast pnych oko o 3%. W podanym okresie
zwi zek ma
ma

ski zawar o 2100 m

czyzn i 1700 kobiet. Do czerwca 2004 r.

stwo zosta o zawarte przez ponad 6 tys. par jednop ciowych. W marcu 2006 r.

Statistics Netherlands opublikowa a statystyki zawartych zwi zków ma
10

skich

ci

homoseksualnych w poszczególnych latach: w 2001 r. zawarto 2500 takich
stw, w 2002 r. -1800, w 2004 r. - 1200, a w 2005 r. - 1100.

2.

Ma

stwo osób tej samej p ci w Belgii

Belgia (30 stycznia 2003 r.).
Pocz tkowo ma

stwa homoseksualne, jest

ied

Drugim na wiecie pa stwem, który zalegalizowa ma

stwa jednop ciowe w Belgii by y ograniczonym odpowiednikiem

stw heteroseksualnych z uwagi na brak mo liwo ci adopcji dzieci, ale

raw

ma

liw
o

ma

ostatecznie usuni to wszelkie ró nice mi dzy nimi. Podobnie jak w przypadku
Holandii, w Belgii sta y si

one legalne, gdy chrze cija scy demokraci nie byli u

Sp

adzy.
Projekt ustawy legalizuj cej ma

stwa jednop ciowe zosta przedstawiony w

belgijskim Senacie 28 maja 2002 r.5 Ustawa zosta a przyj ta w izbie 28 listopada
2002 r. 46 g osami za i 15 przeciw (75,41% ogólnej liczby oddanych g osów

aru

popiera o wprowadzenie ustawy), a 30 stycznia 2003 r. uchwalona przez Izb
Reprezentantów stosunkiem g osów 91 do 22 (80,53% za). Król Belgii, Albert II
Koburg podpisa ustaw 13 lutego 2003 r. Ustawa wesz a w ycie 1 czerwca 2003 r.
Od tego momentu art. 143 § 1 belgijskiego k.c. stanowi: Ma

stwo mo e by

ym
i

zawarte przez dwie osoby przeciwnej lub tej samej p ci” (po niderlandzku: Een
huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van
hetzelfde geslacht, po franc: Deux personnes de sexe différent ou de même sexe

ut
W

peuvent contracter mariage).

Pocz tkowo cudzoziemskie pary homoseksualne mog y zawiera

ma

stwo w

Belgii, tylko je li pa stwo ich pochodzenia uznawa o zwi zki tego typu. Nowa
regulacja

prawna,

Ins
tyt

homoseksualnym

uchwalona

parom

w

zawiera

2004
ma

5

r.,
stwa

pozwala
na

obecnie

terytorium

wszystkim

Belgii,

je eli

Wnioskodawcami byli: Jeannine Leduc z Flamandzkich Libera ów i Demokratów, Philippe Mahouxa z
Frankofo skiej Partii Socjalistycznej, Philippe Monfilsa z Ruchu Reformatorskiego, Myriam
Vanlerberghe z Flamandzkiej Partii Socjalistycznej, Marie Nagy z Frankofo skiej Partii Ekologicznej
oraz Fransa Loziego z Flamandzkiej Partii Ekologicznej.
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ci

przynajmniej jedno z ma onków zamieszkuje w kraju od co najmniej trzech

Pierwotnie belgijskie prawodawstwo nie zezwala o ma
na adopcj
ma

liw
o

miesi cy.
stwom homoseksualnym

dzieci; nawet ma onek biologicznego rodzica dziecka urodzonego w

stwie homoseksualnym nie mia mo liwo ci zostania jego prawnym rodzicem.

ustawa przyznaj ca ma

ied

1 grudnia 2005 r. w Izbie Reprezentantów zg oszono propozycj zmiany tej sytuacji;
stwom homoseksualnym mo liwo

zosta a przyj ta w kwietniu 2006 r.

adopcji dzieci

ma

raw

Wed ug danych statystycznych oko o 300 jednop ciowych par zawar o zwi zek
ski pomi dzy czerwcem 2003 r. i kwietniem 2004 r. (245 w 2003 r. i 55 w

2004 r.). Ta liczba stanowi a 1,2% ogólnej liczby ma
wspomnianym okresie. Dwie trzecie ma

jednop ciowych zwi zek ma

Ma

e od momentu zalegalizowania ma

stw

ski zawar o 2442 jednop ciowych par.

stwa osób tej samej p ci w Hiszpanii

aru

3.

stw by o parami gejowskimi. 22 lipca

Sp

2005 r. belgijski rz d og osi ,

stw zawartych w Belgii we

W latach 90-tych kilka miast hiszpa skich i wspólnot autonomicznych wprowadzi o
uregulowanie

zwi zków partnerskich,

zapewniaj c

pewne

przywileje

ma

ym
i

przeciwnej i tej samej p ci, które nie chcia y lub nie mog y zawrze
skiego. Ju

parom
zwi zku

wcze niej hiszpa skie prawo pozwala o osobom samotnym

adoptowa dzieci, wi c pary homoseksualne mog y de facto adoptowa dziecko, ale
partner, który nie by legalnym opiekunem nie mia do niego

ut
W

zwi zek zako czy si
mo liwo

adnych praw, je li

lub legalny opiekun dziecka zmar . Nie istnia a ponadto

regionalnego zalegalizowania ma

autonomicznych wspólnot, poniewa

stw homoseksualnych w adnej z

hiszpa ska konstytucja z 1978 r. dawa a

pa stwu wy czne prawo do uchwalania ustaw dotycz cych ma

stwa.

Ins
tyt

W 2004 r. nowo wybrana socjalistyczna partia, której liderem jest obecny prezydent
José Luis Rodríguez Zapatero, rozpocz a kampani na rzecz legalizacji ma
homoseksualnych zapewniaj cych parom jednop ciowym równie mo liwo

stw
adopcji

dzieci. 30 czerwca 2004 roku hiszpa ski minister sprawiedliwo ci, Juan Fernando
12

ci

e Kongres Deputowanych prowizorycznie zaaprobowa

rz dowy plan legalizacji ma

stw jednop ciowych. Przyj cie tej ustawy by o

liw
o

López Aguilar, og osi ,

zrealizowaniem jednej z obietnic premiera kraju, J. L. Rodrígueza Zapatero, z

onej

podczas inauguracji rz du. Minister López Aguilar przedstawi

dwie

równie

propozycje katalo skiej partii „Konwergencja i Jedno ”. Jedna wprowadzi aby
nie lubny zwi zek dla par tej samej i przeciwnej p ci (parejas de hecho), a druga

nazwisko i wpisy dotycz ce p ci w

ied

pozwoli aby transp ciowym osobom zmieni

dokumentach bez konieczno ci przeprowadzenia uprzedniej operacji zmiany p ci.
stwa homoseksualne, zatwierdzony przez

raw

Projekt ustawy wprowadzaj cej ma

hiszpa sk Rad Ministrów 1 listopada 2004 roku, zosta przed
31 grudnia tego samego roku. Kongres Deputowanych przyj

ony parlamentowi
ustaw

21 kwietnia

2005 r., ale zosta a ona odrzucona przez Senat, w którym konserwatywna Partia

Sp

Ludowa mia a wi kszo . Ustawa wróci a wi c do ni szej izby, która odrzuci a
sprzeciw Senatu i ostateczne przyj cie prawa nast pi o 30 czerwca 2005 r. 187
osami za, 147 przeciw i 4 wstrzymuj cymi si . Prawo wesz o w ycie 3 lipca 2005 r.
przez co Hiszpania sta a si

wiecie, po Holandii i Belgii,

stwa homoseksualne na ca ym swoim terytorium. Ustawa

aru

„rozpoznaj cym” ma

trzecim pa stwem na

znowelizowa a hiszpa ski kodeks cywilny przez wprowadzenie do art. 44 k.c. h.
nowego paragrafu o tre ci: „Ma

stwo b dzie mia o te same obowi zki i

Mimo, i

ym
i

nast pstwa bez wzgl du na to czy ma onkowie s tej samej czy przeciwnej p ci”.
wprowadzenie tej regulacji prawnej popiera o 66% hiszpa skiego

spo ecze stwa, jej akceptacja nie przebieg a bezkonfliktowo. Szczególnie przeciwne
by y w adze Ko cio a katolickiego, okre laj c to prawo „os abiaj cym ma

stwo”.

ut
W

Inne organizacje wyrazi y zaniepokojenie mo liwo ci przyznania prawa do adopcji
dzieci osobom homoseksualnym. Po uchwaleniu ustawy legalizuj cej ma
homoseksualne konserwatywna Partia Ludowa zaskar

Ins
tyt

konstytucyjnego ale bezskutecznie.

13

stwa

a j do hiszpa skiego s du

ci

W pierwszym roku obowi zywania powy szego prawa zwi zek ma

ski zawar o

liw
o

oko o 4.500 par jednop ciowych6.
Ustawa nie rozwi za a problemu partnerki biologicznej matki dzieci urodzonych w
stwie dwóch lesbijek. Nie stawa a si

opiekunem, ale musia a przej

ona automatycznie ich prawnym

przez d ugotrwa y proces adopcji. Takie prawo by o

natomiast zapewnione heteroseksualnym parom (ma
partnerskim), gdzie m

czyzna nie b

stwom lub zwi zkom

ied

ma

cy biologicznym ojcem automatycznie stawa

si prawnym opiekunem urodzonego w tym zwi zku dziecka. 7 pa dziernika 2006 r.

raw

rz d wniós poprawki do ustawy, które wyeliminowa y problem.

Ustawa zosta a zbadana przez hiszpa sk Generaln Rad S downictwa. Rada by a
do

krytyczna w kwestii rozszerzenia definicji ma

stwa na pary jednop ciowe i

towarzysz cej mu adopcji dzieci; argumentowa a,

e konstytucja kraju nie wymaga

osi gn

Sp

takiego rozszerzenia, a wyeliminowanie prawnej dyskryminacji gejów i lesbijek mo na
inn drog , np. zwi kszaj c przywileje dost pne parom jednop ciowym w

ramach zwi zków partnerskich.

aru

Wkrótce po wej ciu w ycie ustawy pojawi y si
statusu homoseksualnych ma

w tpliwo ci dotycz ce prawnego

stw Hiszpanów z obywatelami pa stw nie

uznaj cych zwi zków tego typu, wywo ane odmow udzielenia lubu mieszkaj cym
w Katalonii Hiszpanowi i Hindusowi. S dzia argumentowa ,

stwa

uznawane przez indyjskie prawo. Pomimo tego, 22 lipca

ym
i

homoseksualne nie s

e ma

2005 r. równie w Katalonii lub wzi y Hiszpanka i jej argenty ska partnerka (by o to
pierwsze lesbijskie ma

stwo w kraju). W opinii s dziego, przed którym ma

stwo

by o zawierane, w tej sytuacji hiszpa skie prawo mia o pierwsze stwo przed prawem

ut
W

argenty skim. Ministerstwo Sprawiedliwo ci Hiszpanii stwierdzi o, e ustawa pozwala
homoseksualnym obywatelom hiszpa skim po lubi cudzoziemca bez wzgl du na
to, czy ustawodawstwo kraju jego pochodzenia uznaje ten rodzaj zwi zków

Ins
tyt

cywilnych. Aby zawrze ma

stwo homoseksualne, przynajmniej jeden z partnerów

6

Pierwszy homoseksualny lub mia miejsce 11 lipca 2005 r., osiem dni po wej ciu prawa w ycie.
Cywilna uroczysto
odby a si w kancelarii rady miejskiej w Tres Cantos - na przedmie ciach
Madrytu. Pierwszy lub pary lesbijskiej odby si 22 lipca tego samego roku.

14

takie

stwo, je li oboje posiadaj prawo pobytu na terenie Hiszpanii.

liw
o

ma

obywatelem Hiszpanii; dwoje cudzoziemców mo e zawrze

ci

musi by

W dniu 27 lipca 2005 r. Junta de Fiscales de Sala, cia o doradcze kancelarii Ministra
Sprawiedliwo ci wchodz ce w sk ad Korporacji Prokuratorów, wyda o opini ,
hiszpa skie osoby LGBT mog

lub z obywatelami krajów nie uznaj cych

stw homoseksualnych. W wietle hiszpa skiego prawa ma

stwo to b dzie

ied

ma

bra

e

wa ne, co nie oznacza jego wa no ci w kraju pochodzenia cudzoziemca. Stanowisko
to brzmi: „Ma

stwo obywatela Hiszpanii i cudzoziemca lub cudzoziemców tej

raw

samej p ci mieszkaj cych w Hiszpanii b dzie wa ne na skutek stosowania
hiszpa skiego prawa materialnego, nawet je li ustawodawstwo kraju pochodzenia
cudzoziemca zakazuje lub nie uznaje takich ma
Zgodnie z instrukcj

stw.”

Dyrekcji Generalnej Rejestrów i Notariatu Ministerstwa

dokumentacyjnych

zwi zanych

z

zawieraniem

Jednak e, aby mog o by zawarte za granic ma
jeden z partnerów musi by

mog

Sp

Sprawiedliwo ci, hiszpa skie konsulaty równie

ma

dokonywa

stw

czynno ci

homoseksualnych.

stwo jednop ciowe przynajmniej

obywatelem Hiszpanii, mieszkaj cym wewn trz

aru

konsularnej linii demarkacyjnej, a zawarcie takiego ma

stwa mo e mie miejsce

tylko w konsulacie na terenie pa stwa lub jednostki administracyjnej sankcjonuj cej

ni

stwa homoseksualne, czyli w Europie tylko w Amsterdamie i Brukseli, a poza
- w Bostonie, Toronto, Montrealu, Ottawie i Kapsztadzie. W innym przypadku

partnerzy musz

ym
i

ma

zawrze

ma

stwo na terytorium Hiszpanii. Obcokrajowcy nie

zamieszkali na terenie Hiszpanii nie mog
Hiszpanii, gdy

zawrze

przynajmniej jeden partner musi by

zwi zku ma

skiego w

obywatelem Hiszpanii.

ma

4.

ut
W

Natomiast dwoje mieszkaj cych w Hiszpanii cudzoziemców mo e zawrze
stwo.

Prawo w Kanadzie

Ins
tyt

W Kanadzie s dy w Ontario, Kolumbii Brytyjskiej, Quebec, Manitobie, Nowej Szkocji,
Saskatchewan, Nowej Fundlandii oraz Jukonie uzna y, e zakazywanie ma

stw

tej samej p ci jest niezgodne z Konstytucj . Dnia 20 czerwca 2005 r. rz d federalny

15

ci

Kanady zalegalizowa ma

stwa osób tej samej p ci w ca ym kraju poprzez

liw
o

uchwalenie poprawek do prawa rodzinnego (Marriage Act).
d Najwy szy Kanady orzek , e rz d ma prawo do modyfikacji prawa rodzinnego.
Jednak e nie odniós si do faktu, czy zmiana jest zgodna z Kanadyjsk Kart Praw i
Wolno ci. S d uzna ,

e nie musi tego robi , bo rz d przyj

tylko orzeczenia

ogos awienia par tej samej p ci na wspóln drog

USA

W Massachusetts ma

raw

5.

ycia.

ied

ni szych instancji. S dziowie uznali jednak, e nikt nie mo e zmusza ko cio ów do

stwa par tej samej p ci zosta y zalegalizowane 18 listopada

2003 r. zgodnie z decyzj S du Najwy szego Massachusetts (ang. Massachusetts

Sp

Supreme Judicial Court) w sprawie Goodridge przeciw Departamentowi Zdrowia
Publicznego. Orzeczenie wesz o w ycie 17 maja 2004 r. Od tego momentu tysi ce
par tej samej p ci wzi y lub w Massachusetts.

aru

W stanie Waszyngton w 2004 r. s d drugiej instancji w sprawie Andersen v. Sims
zakaza

legalizacji zwi zków homoseksualnych, uznaj c je za niezgodne z

konstytucj . Sprawa trafi a do S du Najwy szego tego stanu, który nie podzieli

ym
i

argumentów odwo uj cych si od wyroku.

W stanie Nowy Jork s dzia stanowy orzek 4 lutego 2005 r.,

e ma

stwa

homoseksualne powinny by zalegalizowane. Jednak konserwatywny burmistrz NY
Michael Bloomberg z
gubernator

stanu

Nowy

Jork,

zapowiedzia

ut
W

Spitzer,

od tego wyroku apelacj . W kwietniu 2007 roku Eliot

legislacyjnego maj cego na celu legalizacje ma

rozpocz cie

procesu

stw osób tej samej p ci w stanie

Nowy Jork. W sierpniu 2007 roku S d Najwy szy stanu Nowy Jork orzek , i
ma

stwa osób tej samej p ci zawarte za granic

s

równie wa ne na terenie

stanu.

Ins
tyt

Dnia 30 sierpnia 2007 r. s d hrabstwa Polk stanu Iowa wyda wyrok, w którym
stwierdzi , i ograniczenie instytucji ma
jest

naruszeniem

Konstytucji.

stwa cywilnego dla par osób tej samej p ci

Spraw

homoseksualnych domagaj cych si

s dow

wnios o

i

wygra o

mo liwo ci zawarcia zwi zków ma
16

6

par

skich.

ci

Mniej ni 24 godziny pó niej dosz o do zawarcia pierwszego ma

dwóch gejów Seana Fritza oraz Tima McQuillana. Jak si

liw
o

stanu Iowa przez par

stwa w historii

pó niej okaza o para ta jako jedyna uzyska a status ma

stwa, gdy

luby par osób

tej samej p ci zosta y wstrzymane do czasu zaj cia stanowiska w tej sprawie przez
d Najwy szy Iowa.

ied

W stanie Kalifornia, s d drugiej instancji w San Francisco wyda postanowienie
zakazuj ce dyskryminacji gejów i lesbijek. S dziowie uznali, e konstytucja zabrania
prze ladowania par tej samej p ci. Porównali prawo preferuj ce tradycyjne
stwa do segregacji rasowej. Od wyroku wniesiono odwo anie, które nie

raw

ma

podzieli o stanowiska s du ni szej instancji. 7 wrze nia 2007 r. Senat stanu
Kalifornia uchwali ustaw

legalizuj

ma

stwa osób tej samej p ci. Ustawa

zosta a zawetowana przez gubernatora stanu Arnolda Schwarzeneggera.

zakazuj cych zawierania ma
Bior c pod uwag

Sp

W 2004 r. trzyna cie stanów podj o decyzje o przeprowadzeniu referendów
stw par tej samej p ci.

federacyjny charakter pa stwa ameryka skiego, pojawi si

aru

problem - czy m oda para gejów ma takie same prawa w stanie nie uznaj cym ich
homoseksualnego zwi zku. Kiedy jeden stan udzieli im lub, drugi mo e im odmówi
uznania wynikaj cych z tego praw. W roku 1996 Kongres USA uchwali ustaw o
ochronie ma

stwa (ang. Defense of Marriage Act). Mia a ona na celu zabroni

ym
i

dom pos ugiwania si gwarancjami zawartymi w konstytucji, aby zmusza stany
nie respektuj ce praw ma

stw homoseksualnych zawartych poza ich granicami.

W roku 1967 w sprawie Loving v. stan Wirginia

d Najwy szy USA zgodnie z

czternast poprawk do konstytucji uzna , e czarni mog

eni si z bia ymi, mimo

ma

ut
W

e niektóre stany tego nie uznawa y. Prawo nabyte w stanach legalizuj cych
stwa par ró nej rasy musia o dzia

równie w stanach tego nie uznaj cych.

W przeciwnym razie oznacza oby to ograniczenie praw nabytych. W roku 2003 para
homoseksualistów powo

Ins
tyt

Teksas, aby podwa

a si na to samo orzeczenie w sprawie Lawrence v. stan

legalno

ustawy o „zwalczaniu sodomii”.

Dnia 24 lutego 2004 r. Prezydent George W. Bush wezwa do uchwalenia poprawki
do konstytucji USA zakazuj cej ma

stw par tej samej p ci na poziomie federalnym.

Senat obradowa na ten temat w roku 2004, poprawk odrzuci .
17

ci

Ma

stwo osób tej samej p ci w RPA

Ma

stwa osób tej samej p ci w Republice Po udniowej Afryki zalegalizowno

liw
o

6.

ustaw uchwalon przez Parlament Republiki Po udniowej Afryki w dniu 14 listopada
2006 roku.

stw przez osoby tej samej p ci w RPA zosta o

ied

Prawo do zawierania ma

uchwalone g ównie z dwóch powodów. Pierwszy to orzeczenie w 2004 roku przez
Najwy szy S d Apelacyjny o tym,

ma

stw

jest to sprzeczne z konstytucj . Drugim, przes dzaj cym

raw

homoseksualnych, gdy

e prawo nie mo e zabrania

faktem by wynik werdyktu Trybuna u Konstytucyjnego, który 1 grudnia 2005 r. da
rok czasu parlamentowi na uchwalenie prawa do ma

stwa osób tej samej p ci,

gdy uzna podobnie jak najwy szy s d apelacyjny e przepisy by y w sprzeczno ci z
dyskryminacji osób ze wzgl du na orientacj

Sp

konstytucj , która sprzeciwia si

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

seksualn .

18

ci

III.

Regulacje prawne zarejestrowanych zwi zków partnerskich w

liw
o

wybranych pa stwach

W Danii na podstawie ustawy o wspólnym gospodarstwie domowym z 1986 r. pary
wspólnie zamieszkuj ce przez okres d

szy ni

2 lata nabywa y pewne prawa

stwom. Trzy lata pó niej, 26 maja 1989 r.,

parlament du ski przyj

o rejestrowanych zwi zkach partnerskich”. Od

„Ustaw

ied

przys uguj ce dot d tylko ma

1999 r. umo liwiono partnerowi yj cemu w zarejestrowanym zwi zku partnerskim

pa stwa. W 1996 r. Grenlandia, b

e pochodzi ono z innego

raw

przysposobienie dziecka drugiego partnera, chyba

ca autonomiczn

du skie rozwi zania.

W Norwegii 1 kwietnia 1993 r. parlament przyj

cz

„Ustaw

ci

Danii, przyj a

o rejestrowanych

Sp

zwi zkach partnerskich”, która wesz a w ycie 1 sierpnia 1993 i jest wzorowana na
ustawie du skiej. Ciekawostk jest to, e w ród powodów wprowadzenia przepisów
umo liwiaj cych homoseksualistom rejestrowanie swych zwi zków zaliczono obok
potrzeby regulacji praw i obowi zków partnerów tej samej p ci, potrzeb stabilizacji

aru

zwi zków homoseksualnych oraz zmiany nastawienia spo ecznego do takich
zwi zków, ale tak e potrzeb wzmocnienia wzorca rodziny i ma
W Szwecji, w której ustaw

stwa.

o rejestrowanych zwi zkach partnerskich przyj to w

ym
i

1994 r., jako w pierwszym pa stwie na wiecie przyznano parom homoseksualnym
nieograniczone prawo do adopcji dzieci, tak e z zagranicy.
W Islandii parlament uchwali rozwi zania prawne umo liwiaj ce homoseksualistom

ut
W

zawieranie zwi zków partnerskich 4 czerwca 1996 r. Przedstawiony przez
ówczesnego ministra sprawiedliwo ci projekt ustawy popar y wszystkie partie maj ce
swych przedstawicieli w parlamencie. Podczas g osowania tylko jedna osoba by a
przeciwna przyj ciu ustawy o zwi zkach partnerskich. Pary islandzkie maja prawo do

Ins
tyt

adopcji dzieci, ale tylko partnera.
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ci

We Francji 15 listopada 1999 r. Zgromadzenie Narodowe przyj o ustaw

o

mo liwo

liw
o

obywatelskiej umowie solidarno ci PACS (Pacte Civil de Solidarité7), która stwarza
legalizacji zwi zków nieformalnych bez wzgl du na p

partnerów8.

PACS jest umow cywiln zawieran mi dzy dwiema pe noletnimi osobami w celu
organizacji ich wspólnego

ycia. Umowa rejestrowana jest w s dach pierwszej

instancji. Jednym ze skutków zawarcia PACS przez obcokrajowca z obywatelem

rozwi zana przez z
odwo ywana

jest

uzyskania prawa sta ego pobytu. Umowa mo e zosta

ied

francuskim jest mo liwo

enie w s dzie odpowiedniego o wiadczenia. Je eli umowa
obustronnie

skutkuje

od

momentu

z

enia

o wiadcze .

raw

Jednostronnie - po up ywie 3 miesi cy. Wst pienie w zwi zek ma

ski przez

jednego z partnerów skutkuje zerwaniem umowy od dnia zawarcia ma

stwa.

PACS daje zarejestrowanym parom homoseksualnym yj cym razem co najmniej 3
lata takie same prawa podatkowe i socjalne co parom heteroseksualnym. Pakt nie

Sp

daje prawa do adopcji dzieci, ale w 2004 roku s d uzna prawo do adopcji dzieci
partnera. Prawo to obowi zuje tak e w Gujanie Francuskiej. Socjali ci i „Zieloni”
zapowiedzieli,

e je li wygraj

wybory we Francji, to zalegalizuj

ma

stwa

aru

homoseksualne. Projekt odpowiedniej ustawy pojawi si w po owie 2004 r.
W Finlandii od 2001 r. pary homoseksualne maj mo liwo
zwi zku. Nabywaj

rejestrowania swojego

w ten sposób takie same prawa i obowi zki jak ma

heteroseksualne, mog

adoptowa

stwa

dzieci swojego partnera, lecz nie mog

ym
i

przyjmowa tego samego nazwiska.

W Niemczech od 2001 r. obowi zuje ustawa umo liwiaj ca homoseksualistom
rejestrowanie ich zwi zków pod wspólnym nazwiskiem. Po rejestracji partnerzy
takie same prawa alimentacyjne i spadkowe jak strony ma

ut
W

nabywaj

stwa

heteroseksualnego. Nie mog natomiast korzysta z takich samych ulg podatkowych
jak ma

stwa. Mog

adoptowa

dzieci ich partnerów z poprzednich zwi zków.

Mog natomiast dokona wyboru nazwiska wed ug prawa niemieckiego lub obcego,

Ins
tyt

je eli partnerem jest obcokrajowiec. Partnerstwo mo e usta

7

poprzez s dowe

Ustawa nr 99-944, J.O. de la RF Nr 265.

8

Zob. S. Jankiewicz, T. Kot, Pakt solidarno ci. Nowa instytucja francuskiego prawa cywilnego, PS
2001, nr 2 oraz B. Paul, Francuska umowa cywilna o wspó odpowiedzialno ci, Przegl d Prawa
Europejskiego 2003, z. 1.
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lub

uniewa nienie

albo

zgon

partnera.

ci

rozwi zanie

Rozwi zanie

zwi zku

liw
o

partnerskiego nie mo e nast pi wcze niej ni po up ywie 1 roku od dnia wniesienia
pozwu. Je eli jeden z partnerów nie wyra a zgody, rozwi zanie mo e nast pi
dopiero po up ywie 3 lat

ycia w separacji. Sposób rejestracji równie

jest

zró nicowany w poszczególnych landach. Tam, gdzie zwi zki partnerskie rejestruj
urz dnicy stanu cywilnego, prowadzone s ksi gi partnerstw, z których wydawane s

ied

odpisy (Lebenspartnerschaftsurkunde). W pozosta ych landach ksi gi nie s

prowadzone, a za wiadczenia wydawane s z administracyjnych rejestrów powiatów
lub gmin. W po owie 2004 r. niemieccy socjali ci SPD i Zieloni zaproponowali projekt
stw przez osoby tej samej p ci.

raw

ustawy otwieraj cy pe ne prawo do zawierania ma

Projekt ten przewiduje równie pe ne prawo do adopcji dzieci.

Od 2004 r. w Luksemburgu dwie osoby tej samej lub przeciwnej p ci mog zawrze

jakie przys uguj ma

stwom.

Sp

zwi zek partnerski. Nabywaj w ten sposób takie same prawa podatkowe i socjalne,

W 2005 r. roku podczas referendum w Szwajcarii poparto ustaw uchwalon przez
o rejestrowanym partnerstwie. Umo liwia ona gejom i lesbijkom urz dow rejestracj

aru

ich zwi zków ze wzajemnymi prawami i obowi zkami. Partnerski zwi zek b dzie
móg by rozwi zany wy cznie s downie. Pary homoseksualne nie mog

jednak

adoptowa dzieci ani poddawa si zabiegom sztucznego zap odnienia. Nie mog

ym
i

tak e przyjmowa wspólnego nazwiska.

W Wielkiej Brytanii w grudniu 2005 r. wesz a w ycie ustawa legalizuj ca zwi zki
osób tej samej p ci. Zarejestrowane pary homoseksualne naby y te same prawa i
obowi zki, które przys uguj

ma onkom. Para taka nie musi mieszka razem. W

ut
W

listopadzie 2002 r. brytyjska Izba Lordów zgodzi a si na adopcj dzieci przez pary
homoseksualne. Prawo to nie obowi zuje na adnych terytoriach zale nych.
W czerwcu 2005 r. w

owenii parlament uchwali ustaw o zwi zkach partnerskich.

W ustawie zapisano prawo do dziedziczenia oraz te same, co w odniesieniu do

Ins
tyt

ma onków, prawa w przypadku hospitalizacji jednego z partnerów. Ugrupowania
walcz ce o prawa gejów i lesbijek krytykowa y projekt ustawy, uznaj c,
zapewnia ona dostatecznych praw homoseksualistom. Domagano si

21

e nie

zw aszcza

ci

prawa do adopcji dzieci i dost pu do sztucznego zap odnienia, ale rz d

W 2006 roku czeski parlament przyj
ci. Czechy sta y si

liw
o

zdecydowanie to odrzuci .
ustaw o legalizacji zwi zków osób tej samej

w ten sposób pierwszym krajem postkomunistycznym, który

zalegalizowa zwi zki homoseksualne. Ustawa zosta a przyj ta minimaln
g osów - popar o j

101 spo ród 177 bior cych udzia w g osowaniu

ied

wi kszo ci

wymagan

pos ów Izby Poselskiej (ni szej izby parlamentu). Nowe prawo upraszcza ycie parom
homoseksualnym w czynno ciach urz dowych, s dowych i post powaniu karnym.
przyznania pe nomocnictwa drugiej osobie w codziennych

raw

Ponadto daje mo liwo

sprawach, a tak e pozwala na wychowywanie - ale nie adopcj

- dzieci. Czescy

deputowani odrzucili w ostatnich latach 4 projekty ustaw o partnerskich zwi zkach
homoseksualnych, w lutym 2005 roku zabrak o zaledwie jednego g osu do

Sp

uchwalenia ustawy.

Ponadto w niektórych pa stwach jest uregulowany konkubinat (kohabitacja), który
mo e by równie homoseksualny.

aru

W Andorze od 2005 r. pary homoseksualne mog

oficjalnie zarejestrowa

zwi zek jako konkubinat, zyskuj c w ten sposób cz
ma

stwom.

swój

praw przys uguj cych

ym
i

W Austrii prawo uznaje konkubinaty homoseksualne od 2003 r. Pary tej samej p ci
otrzyma y takie same prawa, jakie mia y do tej pory tylko nieformalne konkubinaty
heteroseksualne. W grudniu 2004 r. socjalistyczna partia SPÖ opowiedzia a si za
natychmiastowym wprowadzeniem regulacji zwi zków partnerskich, w czaj c w to

ut
W

adopcj dzieci partnerów. Partia ta równie zdecydowanie popiera pe ne prawo do
zawierania ma

stw przez pary jednop ciowe. Podobnie w tej sprawie wypowiadaj

si austriaccy Zieloni.

W Chorwacji prawo uznaje konkubinaty od 2003 roku. Pary zarówno jednop ciowe,
jak i przeciwnej p ci (po trzech latach ycia ze sob w konkubinacie) maj cz

Ins
tyt

z tych, które maj ma

praw

stwa. Nie maj prawa do adopcji dzieci.

W Portugalii prawo uznaje konkubinaty od 2001 r. Pary tej samej p ci mieszkaj ce
razem przynajmniej 2 lata maj podobne prawa (m.in. podatkowe), jakie przys uguj
22

ci

heteroseksualnym parom yj cym w konkubinacie. Pary te jednak nie maj prawa

zacz y domaga

si

legalizacji ma

liw
o

adopcji dzieci. rodowiska homoseksualne, zach cone legislacj w s siedniej Hiszpanii,
stw homoseksualnych w swoim kraju.

Premier Portugalii José Sócrates o wiadczy , e w tej sprawie powinno zadecydowa
portugalskie spo ecze stwo. Oznacza to,

e prawdopodobnie w przysz

Na

grzech od 1996 r. para homoseksualna

(konkubinat) nabywa cz

yj ca razem w sta ym zwi zku

praw przys uguj cych ma

o zwi zkach partnerskich. Projekt ustawy zak ada niemal

ca kowite zrównanie praw par homoseksualnych z ma
adopcj dzieci.
We

stwom. Obecnie rz d

raw

pracuje nad ustaw

ied

odby si w tym kraju referendum na ten temat.

ci mo e

stwami. Wyklucza jednak

oszech kilka regionów (m.in. Toskania) uzna o formalne konkubinaty mi dzy

tych, które maj ma

Sp

osobami zarówno tej samej, jak i przeciwnej p ci. Prawo to daje tylko cz

praw z

stwa. Inne regiony rozwa aj wprowadzenie takiej regulacji

prawnej. Pod koniec 2004 roku zaproponowano legalizacj

zwi zków partnerskich

dla par zarówno tej samej, jak i przeciwnej p ci. Projekt ten jest podobny do

aru

francuskiej ustawy „PACS” i ogranicza si do najwa niejszych praw.
Prawo pozosta ych europejskich pa stw nie uznaje adnej prawnej formy zwi zków
homoseksualnych, aczkolwiek warto zwróci uwag

ym
i

uznania zwi zków homoseksualnych mówi si
zwi zkach partnerskich trafi ju

do parlamentu.

na kilka z nich. O mo liwo ci
w Irlandii. Projekt ustawy o
owacki parlament dwukrotnie

odrzuci projekt zwi zków partnerskich w 1997 i w 2000 r. Jednak kolejny projekt
czeka ju

na rozpatrzenie. Coraz g

ut
W

homoseksualnych mówi si

niej o potrzebie zalegalizowania zwi zków

w Grecji oraz na Litwie. W Bu garii

d Najwy szy

przyzna partnerowi homoseksualnemu prawo do dziedziczenia po owy maj tku po
mierci jego partnera. W 2004 roku prezydent Rumunii Traian Basescu opowiedzia
si za legalizacj zwi zków homoseksualnych.

Ins
tyt

Ustawodawstwa poszczególnych pa stw ró nie zatem traktuj

w ustawach

reguluj cych zarejestrowane zwi zki partnerskie nast puj ce zagadnienia: 1) ró nic
ci (jedne wprowadzi y mo liwo

legalizacji zarówno zwi zków partnerskich mi dzy

23

ci

osobami tej samej jak i ró nej p ci (Holandia, Francja, Belgia), w innych, jak Niemcy i

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

liw
o

Norwegia, mo na rejestrowa zwi zki wy cznie homoseksualne), 2) adopcj dzieci.

24

ci

Rozwi zania zagraniczne a prawo polskie

liw
o

IV.

W Polsce sytuacja prawna par homoseksualnych jest nieuregulowana, chocia by y

czynione próby. Najbardziej znany jest projekt zg oszony w 2003 r. przez senator M.
Szyszkowsk . Projekt ustawy spotka si z krytyk wielu prawników, którzy zarzucali,
do przepisów k.r.o. o ma
9

upodabnia zwi zek partnerski do ma

stwie, przez co

ied

e sk ada si prawie z samych odes

stwa . Przyj ty przez Senat, nie zosta

wprowadzony pod obrady Sejmu.

raw

Tolerancja dla osób homoseksualnych w Polsce wzrasta z ka dym rokiem. Blisko
po owa Polaków (46%) ankietowanych w lipcu 2005 przez CBOS opowiedzia a si za
prawnym usankcjonowaniem niema

skich zwi zków gejów lub lesbijek, w których

partnerzy mieliby prawa maj tkowe przys uguj ce ma onkom. Niemal tyle samo
sformalizowanym zwi zkom homoseksualistów.

Sp

badanych (44%) sprzeciwia o si

Przyznanie parom gejów lub lesbijek prawa do zawierania ma

stw sk onnych jest,

wed ug tych danych, zaakceptowa 22% badanych, natomiast a 72% - jest temu
przeciwnych. Blisko 43% zapytanych o stosunek do lesbijek zadeklarowa o, e nie
adnej roli, a 40% ankietowanych stwierdzi o,

aru

aprobuje ich w

akceptuje gejów. 42% badanych uwa a, i

e w ogóle nie

prawo nie powinno zezwala

parom

homoseksualnym na uprawianie stosunków seksualnych. Zbli ona liczebnie grupa (40%)
jest przeciwnego zdania. W opinii zdecydowanej wi kszo ci Polaków (89%)

ym
i

homoseksualizm jest odst pstwem od normy, jedynie nieliczni (4%) s dz , e jest to
zachowanie normalne. W ród tych pierwszych - 55% (wzrost wobec 2001 r. o 8
pkt %) s dzi, e osoby homoseksualne nale y tolerowa , natomiast 34 proc. (o 7 pkt

ut
W

% mniej ni cztery lata wcze niej) nie zgadza si
wi kszo

siadki

na tolerancj . Wed ug sonda u,

Polaków zaakceptowa aby geja lub lesbijk

(odpowiednio:

56%

i

54%).

Stosunkowo

jedynie w roli s siada lub
du e

grupy

badanych

zaaprobowa yby gejów lub lesbijki w roli szefa (odpowiednio 41% i 42%), a tak e
wspó pracownika (45% i 42%). Mniej ni dwie pi te by oby w stanie zaakceptowa

Ins
tyt

pos a - geja (37%) lub pos ank - lesbijk (38%). Zdecydowany opór budz kontakty

9

Por. J. S yk, Projekt ustawy o rejestrowanych zwi zkach partnerskich. Analiza proponowanych
rozwi za , Jurysta 2004, nr 2 oraz W. Jaczewski, Polski projekt regulacji zwi zków partnerskich na tle
obcych rozwi za prawnych, Jurysta 2004, nr 1.
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ci

gejów i lesbijek z dzie mi. Tylko co pi ty respondent nie mia by zastrze

, aby gej

liw
o

lub lesbijka byli nauczycielami ich dziecka (odpowiednio 19% i 21%). Jeszcze
mniejsza jest akceptacja gejów i lesbijek w roli opiekunów dziecka (11% i 14%).
Ksi dza - geja zaakceptowa oby w swojej parafii 13% Polaków. W komentarzu
CBOS wskazuje si , e niech

do homoseksualistów czy l k przed nimi wynikaj w

znacznej mierze z ich nieznajomo ci. „Ci, którzy znaj takie osoby, znacznie cz
gejów, cz

do formalizowania zwi zków, cz

ciej ni inni s za przyznaniem im prawa

ied

ni pozostali akceptuj blisko

ciej

ciej te opowiadaj si za tym, aby mieli oni prawo

Konstytucja RP stanowi w art. 18, i
kobiety”. Instytucjonalizacja ma

„ma

raw

obecno ci w sferze publicznej”.

stwo jest zwi zkiem m

czyzny i

stw homoseksualnych by aby zatem sprzeczna z
z podstawowych

przes anek wa no ci zawarcia ma

stwa. Nie ma natomiast prawnych przeszkód,

aby przyzna

Sp

Konstytucj , a ró nica p ci jest w wietle art. 1 § 1 k.r.o. jedn

parom homoseksualnym prawo do rejestrowania swoich zwi zków

oraz przyzna im pewne prawa na wzór praw przys uguj cych osobom pozostaj cym
w zwi zku ma

skim.

zawarcie

b

ma

aru

W sytuacji obowi zywania w innych pa stwach prawodawstwa umo liwiaj cego
stwa

jednop ciowego

lub

zarejestrowanego

zwi zku

partnerskiego powstaje zagadnienie okre lenia skutków prawnych tych rozwi za w

ym
i

Polsce.
Zawarcie za granic

przez obywatela polskiego ma

stwa jednop ciowego lub

zwi zku partnerskiego (zarówno heteroseksualnego, jak i homoseksualnego) nie
wywo uje skutków w wietle prawa polskiego, poniewa rozwi zania prawne pa stw

ut
W

obcych pozostaj w sprzeczno ci z polskim porz dkiem prawnym.
Natomiast do rozwa enia pozostaje kwestia dopuszczalno ci wydania obywatelowi
polskiemu

za wiadczenia

o

mo no ci

zawarcia

zwi zku

ma

skiego

homoseksualnego lub partnerskiego za granic . W wietle ustawy z 1986 r. - Prawo

Ins
tyt

o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opieku czego nale y uzna , i
nie jest dopuszczalne wydanie takiego za wiadczenia. Prawo a aktach stanu
cywilnego wymaga bowiem, aby wnioskodawca poda dane osoby, z któr zwi zek
ma by zawarty. Oczywi cie kierownik USC mo e zosta wprowadzony w b d przez
26

ci

wnioskodawc , który nie poinformuje, e chodzi o zawarcie zwi zku z partnerem tej
zagranicznego partnera podane we wniosku mo e nie pozwoli

liw
o

samej p ci, a imi

rozró ni p ci, ale tego typu zachowanie si wnioskodawcy jest niezgodne z prawem.

Jednak e adne z pa stw, których ustawodawstwo przewiduje legalizacj zwi zków
homoseksualnych nie

da tego typu za wiadcze . Wymagane s

natomiast

za wiadczenia o stanie wolnym i takie za wiadczenie mo e zosta

osobie

zainteresowanej

Spraw

Pogl d

ten

podzieli o

Ministerstwo

ied

wystawione.

Wewn trznych i Administracji w pi mie z dnia 3.04.2002 r. (Nr DIR-V-6000-212731/2002) skierowanym do dyrektorów Wydzia ów Spraw Obywatelskich Urz dów

raw

Wojewódzkich i przes anych dalej do urz dów stanu cywilnego10. Za wiadczenie o
stanie cywilnym mo e by niezb dne z wielu powodów, np. w zwi zku z zaci ganym
kredytem bankowym. Do tej pory tak

informacj

mo na by o uzyska

z

poprzedniego dowodu osobistego. Nowe dowody osobiste tych danych nie
wydane takie za wiadczenie, a

Sp

zawieraj . Wnioskodawcy mo e zatem zosta

wnioskodawca nie ma obowi zku podawania celu, w jakim pragnie za wiadczenie
uzyska . Tym bardziej nie powinno si

podawa

tego celu w wydawanym

dokumencie. Za wiadczenie o stanie cywilnym jest wydawane w oparciu o art. 218 §

aru

1 k.p.a. w zwi zku z art. 217 tego kodeksu. W
jest urz d stanu cywilnego w
Wszczynaj c

post powanie

ciwym do wydania za wiadczenia

ciwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

wyja niaj ce

kierownik

USC

jest

zobowi zany
wpisy o

ym
i

sprawdzi , czy w przypiskach aktu urodzenia zainteresowanego figuruj
zawarciu lub ustaniu ma

stwa. Je eli akt urodzenia sporz dzony jest w innym

USC, wnioskodawca jest zobowi zany przedstawi za wiadczenie. Informacje te nie
powinny by

wpisywane na odwrocie odpisu skróconego aktu urodzenia lub w

ut
W

uwagach odpisu zupe nego, jak to czyni wielu kierowników USC, lecz w formie
oddzielnego za wiadczenia, za które nale y pobra

stosown

op at

skarbow .

Kolejnym dowodem w sprawie (art. 75 § 2 k.p.a.) powinno by o wiadczenie przyj te
od zainteresowanej osoby o jej stanie cywilnym (niepozostawaniu w zwi zku
ma

skim). O wiadczenie strona sk ada pod rygorem odpowiedzialno ci karnej za

fa szywe zeznania (art. 233 k.k.) i wy udzenia po wiadczenia nieprawdy (art. 272
Tak przeprowadzone

Ins
tyt

k.k.).

10

post powanie jest

T. Brzóska, Zwi zki partnerskie, Technika i USC, 2002, nr 3.
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wystarczaj cym do

wydania

ci

za wiadczenia o niepozostawaniu w zwi zku ma

skim. Jest to formu a

konkretny stan

liw
o

uniwersalna, ale nie ma przeszkód, aby w dokumencie wpisa

cywilny (kawaler, panna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona). Je eli
kierownik USC odmawia wydania takiego za wiadczenia, winien to uczyni w formie
postanowienia, na które s

y stronie wniesienie za alenia do organu wy szego

ied

stopnia (wojewody).

Kolejnym zagadnieniem jest próba wpisania do polskich ksi g aktów ma
partnerstw sporz dzonych za granic na podstawie przed
z polskim porz dkiem prawnym ma

onych odpisów. Z uwagi

stw jednop ciowych oraz

raw

na sprzeczno

stw lub

zwi zków partnerskich osób tej samej lub ró nej p ci, powinna nast pi
wpisania tych aktów w formie decyzji.
Nieskuteczno

granic

przez obywatela

polskiego

skich homoseksualnych oraz zwi zków partnerskich w

polskiego powoduje,
ma

za

Sp

ma

zawarcia

odmowa

zwi zków

wietle prawa

e nie powstaje w ten sposób przeszkoda do zawarcia

stwa w Polsce przez osob

przypadku zawierania ma

pozostaj

w takim zwi zku. Natomiast w

stwa z obywatelem polskim (obywatelk polsk ) przez

aru

cudzoziemca (cudzoziemk ) pozostaj cego w zwi zku partnerskim lub ma

stwie

homoseksualnym z uwagi na art. 14 prawa prywatnego mi dzynarodowego11
przeszkoda taka b dzie istnie , gdy

Pos

„O mo no ci

stwa rozstrzyga w stosunku do ka dej ze stron jej prawo ojczyste.”

ym
i

zawarcia ma

powo any przepis stanowi, i

enie si klauzul porz dku publicznego dla wykluczenia zastosowania obcego

prawa, które niew tpliwie jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porz dku
prawnego RP nie b dzie mo liwe, gdy art. 6 prawa prywatnego mi dzynarodowego

ut
W

znajduje zastosowanie wówczas gdy mia yby powsta skutki sprzeczne z polskim
porz dkiem prawnym.

Natomiast klauzula porz dku publicznego b dzie mog a by zastosowana w sytuacji
wniosku pary cudzoziemców pozostaj cych w rejestrowanym zwi zku partnerskim
lub ma

Art.

Ins
tyt

polskie.

stwie homoseksualnym o adopcj

11

22

§

1

prawa

prywatnego

Dz.U. Nr 46, poz. 290 z pó n. zm.
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dziecka maj cego obywatelstwo
mi dzynarodowego

stanowi,

e

ci

„przysposobienie podlega prawu ojczystemu przysposabiaj cego”. W sytuacji, gdy
adopcji dziecka, na

liw
o

prawo ojczyste pary homoseksualnej przewiduje mo liwo

podstawie klauzuli porz dku publicznego b dzie mo na wykluczy
takiego prawa.
Inn sytuacj s sprawy spadkowe. Pos

zastosowanie

enie si tu klauzul porz dku publicznego

mo e

doprowadzi

do

niekorzystnych

dla

Polski

ied

dla wyeliminowania prawa do spadku partnera lub ma onka homoseksualnego
rozstrzygni

na forum

mi dzynarodowym. Analogicznie w sytuacji praw socjalnych. Wprawdzie Europejska
Konwencja Praw Cz owieka z 1950 r.12 nie b dzie mog a by podstaw , z uwagi na

maj tkowych i

socjalnych

nale y

mie

raw

reprezentowanie przez ni tradycyjnych warto ci13 ale w odniesieniu do ochrony praw
na

uwadze

Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. dotycz

dyrektyw

Parlamentu

prawa obywateli Unii i

cz onków ich rodzin do swobodnego przemieszczania si

i zamieszkania na

Sp

terytorium pa stw unijnych14. Dyrektywa ta zobowi za a pa stwa cz onkowskie w
okresie 2 lat od publikacji do wprowadzenia rozwi za prawnych i administracyjnych
pozwalaj cych na jej realizacj . Wprawdzie art. 2 dyrektywy definiuje jako cz onków

aru

rodziny m.in. wspó ma onka oraz partnera, z którym obywatel UE zawar umow o
zwi zku partnerskim, zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego, ale jedynie wówczas
gdy prawo pa stwa cz onkowskiego goszcz cego t osob traktuje zwi zki partnerskie
ekwiwalentnie do ma

stwa i zgodnie z warunkami ustanowionymi w stosownych

równie

ym
i

przepisach tego pa stwa, natomiast cz onkiem rodziny w rozumieniu tej dyrektywy s
partnerzy, z którymi obywatele UE pozostaj

po wiadczonym zwi zku. O ile zatem odwo uj c si
publicznego mo emy wykluczy

do klauzuli porz dku

zastosowanie prawa obcego w odniesieniu do

stwa homoseksualnego oraz do adopcji przez pary homoseksualne,

ut
W

zawarcia ma

w trwa ym nale ycie

to w pozosta ym zakresie - w szczególno ci w odniesieniu do praw socjalnych wykluczenie obcego prawa przewiduj cego mo liwo

Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284-286.

Ins
tyt

12

zarejestrowania zwi zku

13

Podobnie tradycyjne traktowanie ma
stwa i rodziny ma miejsce w innych wcze niejszych aktach
prawa mi dzynarodowych, np. w Deklaracji Praw Cz owieka z 1949 r.

14

O.J. L. 158/77 z dnia 30.04.2004 r. Por. K. Bagan-Kurluta, M. Stus, Stosowanie klauzuli porz dku
publicznego w Polsce w odniesieniu do europejskiego ustawodawstwa partnerskiego, KPPubl. 2005,
nr 1-2.
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ci

partnerskiego lub ma

stwa homoseksualnego mo e by nieskuteczne z uwagi na

Ins
tyt

ut
W

ym
i

aru

Sp

raw

ied

liw
o

akty prawa mi dzynarodowego.
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