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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Panie Ministrze!
Podczas uchwalania w Senacie ustawy – Prawo prywatne miêdzynarodowe przekonywa³ Pan, ¿e jeœli

osoby tej samej p³ci zawr¹ partnerski zwi¹zek w jednym z innych krajów, a potem osiedl¹ siê w Polsce,
to nie grozi nam sytuacja, ¿e bêdziemy musieli potraktowaæ ich jak ma³¿onków ze wszystkimi tego kon-
sekwencjami. Twierdzi³ Pan Minister, ¿e nie bêdzie mo¿na u nas stosowaæ przepisów obowi¹zuj¹cych
w innych krajach, a sprzecznych z polskim porz¹dkiem prawnym. Ostrzega³em wówczas, ¿e tylko kwe-
sti¹ czasu jest obejœcie polskiego prawa przez Komisjê Europejsk¹. Optowa³em za tym, aby przyj¹æ do
ustawy poprawkê Prawa i Sprawiedliwoœci, w której stwierdzano, ¿e w Polsce zgodnie z konstytucj¹
ma³¿eñstwem jest zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, a tak¿e, ¿e ustawodawstwa innych krajów dopuszcza-
j¹ce inne zwi¹zki ni¿ naturalne ma³¿eñstwo nie mog¹ u nas obowi¹zywaæ. By³em œwiadomy, ¿e w tym
zakresie niestety nie wystarczy sam przepis konstytucyjny, poniewa¿ ustawa – Prawo prywatne miêdzy-
narodowe ustanawia swoisty mechanizm prawny, dziêki któremu bêdzie mo¿na wygrywaæ ró¿ne sporne
sprawy przed Europejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Panie Ministrze! W zwi¹zku z powy¿szym przesy³am informacjê o perfidnej pu³apce szykowanej przez
Komisjê Europejsk¹ w zakresie wprowadzenia nowego prawa maj¹cego na celu miêdzy innymi. „auto-
matyczne wzajemne uznanie” urzêdowych dokumentów we wszystkich pañstwach UE. W swoim za³o¿e-
niu rozwi¹zanie to mia³oby pomóc w zmniejszeniu biurokracji, natomiast w praktyce doprowadzi³oby to
do tego, ¿e wœród urzêdowych dokumentów automatycznie uznawanych tak¿e w Polsce, by³yby te¿ akty
ma³¿eñstw zawartych przez dwóch gejów na przyk³ad w Anglii. Polska i pozosta³e pañstwa UE musia³y-
by te¿ bezwarunkowo akceptowaæ prawo do adopcji dzieci przez jednop³ciowe „ma³¿eñstwa”, nawet jeœli
sta³oby to w sprzecznoœci z ich narodowym prawem.

Obecnie trwaj¹ publiczne konsultacje w UE dotycz¹ce dokumentu „mniej biurokracji dla obywateli”
COM (2010) 747/3, dlatego proponujê, aby Pan Minister ju¿ w tym momencie zwróci³ uwagê na tak
zwan¹ Zielon¹ Ksiêgê Komisji Europejskiej, w której zbierane s¹ opinie organizacji pozarz¹dowych,
grup ludzi, a tak¿e pojedynczych obywateli pañstw Unii w tej sprawie. We wspomnianym dokumencie
znajduj¹ siê miêdzy innymi nastêpuj¹ce pytania.

Pytanie 3. Co myœlisz o rejestrowaniu zmian w statusie cywilnym osób tylko w jednym miejscu, w je-
dnym pañstwie cz³onkowskim? Które miejsce by³oby w³aœciwsze: miejsce urodzin, pañstwo cz³onkow-
skie poœwiadczaj¹ce obywatelstwo czy pañstwo cz³onkowskie sta³ego pobytu?

Pytanie 7. Czy s¹dzisz, ¿e sprawy o statusie cywilnym dla obywateli UE w sytuacjach transgranicz-
nych mog³yby byæ skutecznie rozwi¹zane tylko przez w³adze narodowe? Czy w tym wypadku instytucje
UE nie powinny dostarczaæ przynajmniej jakichœ wskazówek w³adzom narodowym (np. w formie zale-
ceñ unijnych), w celu zapewnienia minimalnej zgodnoœci podejœæ, dla znalezienia praktycznych roz-
wi¹zañ problemów, z jakimi maj¹ do czynienia obywatele?

Pytanie 8. Co s¹dzisz o automatycznym uznaniu? W jakich sytuacjach dotycz¹cych statusu cywilne-
go mo¿e byæ ono zastosowane? A w jakich sytuacjach dotycz¹cych statusu cywilnego nie mo¿e byæ ono
zastosowane?

Pytanie 9. Co s¹dzisz na temat harmonizacji norm kolizyjnych? Do jakich sytuacji z zakresu stanu
cywilnego mog³aby ona mieæ zastosowanie?

Pytanie 10. Co s¹dzisz o mo¿liwoœci pozostawienia obywatelom mo¿liwoœci wyboru prawa w³aœciwe-
go? Do jakich sytuacji z zakresu stanu cywilnego mo¿na byæ stosowaæ to rozwi¹zanie?

Pytanie 11. Czy uwa¿asz, ¿e poza automatycznym uznaniem i uznaniem opartym na harmonizacji
norm kolizyjnych, istniej¹ inne mo¿liwe rozwi¹zania dotycz¹ce kwestii transgranicznych skutków sy-
tuacji prawnych dotycz¹cych stanu cywilnego?

Ju¿ z kilku przytoczonych powy¿ej pytañ wynika, ¿e tak zwany Zielony Dokument zmierza do zapro-
ponowania rozwi¹zañ, na podstawie których Komisja Europejska narzuci uznawanie ma³¿eñstw osób
tej samej p³ci wszystkim krajom, bo zapewne taki bêdzie oczekiwany przez KE wydŸwiêk tej konsultacji.

Panie Ministrze, liczê na czujnoœæ i wczesne zareagowanie na tê unijn¹ pu³apkê przygotowan¹ przez
œrodowiska gejowskie.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




