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Rejestracja w RFN zwi¹zków partnerskich osób tej
samej p³ci

I. Geneza

Pomys³y zalegalizowania zarejestrowanych zwi¹zków osób tej samej
p³ci1 pojawia³y siê ju¿ podczas rz¹dów koalicji CDU/CSU2. W po³owie

1 Na potrzeby opracowania ka¿dorazowo, gdy mowa jest o zwi¹zku partnerskim, do-
tyczy zarejestrowanego zwi¹zku partnerskiego osób o tej samej p³ci.

2 W RFN namiastk¹ tego typu zwi¹zków by³a mo¿liwo�æ zawierania od maja 1999 r.
w Hamburgu (kraju) przez osoby tej samej p³ci zwi¹zków, które podlega³y rejestracji w
ksiêdze zwi¹zkówpartnerskich (tzw.ma³¿eñstwo hamburskie).Ani zawarcie, ani rejestracja
nie rodzi³y ¿adnych skutków prawnych. Nie wynika³y z tego faktu równie¿ obowi¹zki
alimentacyjnepartnerów, ani prawodowzajemnegodziedziczenia ustawowego.M.M ü n c h,
Ehe- und Familienrecht von A-Z, C.H. Beck Verlag 1999, s. 154. Podobne ustawy obowi¹-
zuj¹ od kilku lat równie¿w innych krajachUnii. Pierwszy zwi¹zek homoseksualny zawarty
zosta³ w Kopenhadze 1 pa�dziernika 1989 r. Duñska ustawa o zwi¹zkach partnerskich by³a
pierwsz¹wEuropie, któraumo¿liwia³a zawieranie zarejestrowanychhomoseksualnychzwi¹z-
kach, a po jej nowelizacji w 1999 r., osobom pozostaj¹cym w zarejestrowanych homosek-
sualnych zwi¹zkach partnerskich umo¿liwiono dodatkowo adopcjê dziecka partnera. Jemns
M. S c h e r p e, Ten years of registered partnership in Denmark. The amendments to the
1989 law, Deutches undEuropäisches Familienrecht 2000, nr 2, s. 32-37.WeFrancji ustawa
nr 99-944 z dnia 15 listopada 1999 r. umo¿liwi³a zarówno partnerom hetero-, jak i homo-
seksualnym zawieranie w s¹dach, zgodnie z prawem pozama³¿eñskich, zwi¹zków partner-
skich w formie umowy cywilnoprawnej (Pacte Civil de Solidarité). Ustawa wprowadza³a
mo¿liwo�æ korzystania osobom wstêpuj¹cych w zwi¹zki z ulg podatkowych oraz z zabez-
pieczenia socjalnego. Z drugiej jednak strony nak³ada obowi¹zekwzajemnego utrzymywa-
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1998 r. Bundesrat, w nawi¹zaniu do uchwa³y z dnia 8.02.1994 r. Parlamen-
tu Europejskiego, wezwa³ rz¹d do podjêcia prac maj¹cych na celu zinsty-
tucjonalizowanie �zarejestrowanych zwi¹zkówpartnerskich osób tej samej
p³ci�. Do Bundestagu nap³ynê³o kilka projektów ustaw autorstwa g³ównie
pos³ówpartii Sojusz90/Zieloni. Jednakdopieropod rz¹damiobecnej koalicji
SPD/Sojusz 90-Zieloni podjêto prace ustawodawcze. Uchwalenie ustawy
zosta³o uzgodnionewumowie koalicyjnej jesieni¹ 1998 r. Pierwszy projekt
ustawyzdnia 23.06.1999 r. pochodzi³ jednakod frakcji FDP.W³asnyprojekt
ustawy zg³osi³a równie¿ lewicowa PDS. Projekt ustawy o obecnej nazwie
z³o¿ony zosta³ przez frakcjê SPD/Sojusz 90-Zieloni w lipcu 2000 r. i przy-
jêty jako projekt przewa¿aj¹c¹ liczb¹ g³osów pos³ów Komisji Prawnej
Bundestagu3.
Zewzglêdu na, jak siê okaza³o, uzasadnione obawy, ¿e projekt zostanie

przez Bundesrat (wy¿sza izba parlamentu) odrzucony, podzielono go na
dwie czê�ci. Pierwsza czê�æ otrzyma³a nazwê tak¹ sam¹ jak pierwotny
projekt: ustawa o zakoñczeniu dyskryminacji homoseksualnych zwi¹zków
partnerskich (LPartG), natomiast druga,wy³¹czona z projektu sporna czê�æ,
otrzyma³a nazwê: ustawa o zmianie ustawy o zwi¹zkach partnerskich oraz
zmianie innych ustaw (LPartGErgG)4. Obie ustawy zosta³y po zatwierdze-
niu przez Bundestag w dniu 10.11.2000 r. g³osami koalicji przes³ane do
Bundesratu. W Bundesracie pierwsza z ustaw zosta³ zatwierdzona i pod
nazw¹: ustawa o zakoñczeniu dyskryminacji homoseksualnych zwi¹zków
partnerskichzdnia16.02.2001 r. (LPartG)5wesz³aw¿yciednia01.08.2001 r.
Druga z ustaw, ze wzglêdu na mniejszo�æ w Bundesracie partii koalicji
rz¹dz¹cej, zosta³a przeg³osowana g³osami opozycyjnej koalicji CDU/CSU
i nie uzyska³a wymaganego poparcia. O losach projektu ma zadecydowaæ
specjalnie w tym celu powo³ana komisja. Jednym z powodów, dla których

nia oraz solidarnej odpowiedzialno�ci za d³ugi. J. H a u s e r, Cohabitation without legal
matrimony in France: the �Pacte Civil de Solidarité (PACS) allowed by law no. 99-944
of 15 November 1999�, Deutches und Europäisches Familienrecht 2000, nr 2, s. 29-31.
Podobne rozwi¹zania maj¹ miejsce w Holandii oraz w krajach skandynawskich.

3 D. S c h w a b, Eingetragene Lebenspartnerschaft, FamRZ 2001, nr 7, s. 385.
4 Gesetz zur Ergänzung des Lebenspartnerschaftsgesetzes und anderer Gesetze (Leben-

spartnerschaftsgesetzergänzungsgesetz � LPartGErgG) � BR-Drucks. 739/00.
5 Gesetz zur Beendigung der Diskriminirung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften:

Lebenspartnerschafen (Lebenspartnerschaftsgesetz-LPartG) vom16.02.2001 �BGBl I 216.
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odmówiono poparcia, by³a sporna kwestia w³a�ciwo�ci i roli urzêdników
stanu cywilnegowpostêpowaniu rejestracyjnymhomoseksualnych zwi¹z-
ków partnerskich6.
Uchwalona ustawa jest tematem szerokiej dyskusji nie tylkow krêgach

polityków7, ale tak¿e naukowców i oczywi�cie urzêdników stanu cywilne-
go. Literatura podzielona jest pomiêdzy krytyków i zwolenników nowej
regulacji. Pierwsi podnosz¹ argument niedopracowania ustawy i wprowa-
dzania chaosu do dotychczas prawid³owo funkcjonuj¹cego systemu reje-
stracji stanu cywilnego.Wskazuj¹ na problemy, która ustawa za sob¹ niesie
m.in.w zakresie prawa najmu, spadkowego oraz rodzinnego8. Powo³uj¹ siê
na konstytucyjny przepis szczególnej ochrony pañstwa, z jakiej korzystaæ
mama³¿eñstwo i rodzina (art. 6 GG), i uznaj¹, ¿e dopuszczenie zawierania
w �wietle prawa zwi¹zków partnerskich przez osoby tej samej p³ci narusza
ten zapis.

6 D. K a i s e r,DasLebenspartnerschaftsgesetz. ZurGleichstellung homosexueller Part-
nerschaften aus familienrechtlicher Sicht, Juristen Zeitung 2001, nr 12, s. 617.

7 Rz¹dy Bawarii oraz Saksonii skierowa³y 3.05.2001 r. skargê do Federalnego S¹du
Konstytucyjnego, w której wskazywa³y na sprzeczno�æ ustawy o zwi¹zkach partnerskich z
art. 6 Konstytucji, który gwarantuje szczególn¹ ochronê ma³¿eñstwu i rodzinie. Skargê
popar³ rz¹dTuryngii, natomiast przeciwkowypowiedzia³ siê rz¹d Szlezwiku-Holsztyna oraz
senatHamburga.Wg skar¿¹cych, ustawa pozostajew sprzeczno�ci, jako naruszaj¹ca zasadê
podstawow¹, z art. 6 Konstytucji i narusza tradycyjne postrzeganie tych instytucji i z tego
powodu wej�cie w ¿ycie winno zostaæ zawieszone do momentu wyja�nienia przez FSK
stawianego zarzutu. S¹dwwydanymdnia 18.07.01 r. orzeczeniu uzna³ skargê za czê�ciowo
uzasadnion¹.Dopu�ci³ jednak chwiloweobowi¹zywanie ustawydomomentu definitywnego
rozstrzygniêcia sprawy, które najprawdopodobniej nast¹pi do po³owy roku 2002.Wuzasad-
nieniu wyroku podkre�li³, ¿e wprowadzenie nowej instytucji nie zagra¿a podstawom praw-
nymma³¿eñstwa oraz nie doprowadzi do negatywnych skutkówwynikaj¹cych z wej�cia w
¿ycie ustawy. Negatywne konsekwencje, które wed³ug FSK mog¹ wyst¹piæ, nie stanowi¹
jednak wystarczaj¹cych podstaw do zastopowania wej�cia w ¿ycie ustawy. Trzech sêdziów
zg³osi³o zdanie odrêbne, zauwa¿aj¹c, ¿e negatywne konsekwencje w przypadku niewej�cia
ustawyw¿ycie by³yby znaczniewiêksze ni¿ negatywne konsekwencjewynikaj¹ce zwej�cia
jej w ¿ycie. Uzasadnienie wyroku w sprawie 1 BvQ 23/01 i 1 BvQ 26/01; informacja
prasowa Federalnego S¹du Konstytucyjnego nr 76/2001 z dnia 18.07.2001 r.

8 W zwi¹zku z § 9 LPartG do³¹czono do kodeksu cywilnego (BGB) § 1687b, który
zapewnia ma³¿onkowi sprawuj¹cemu samodzielnie w³adzê rodzicielsk¹ nad dzieckiem ro-
dzica prawo do wspó³odpowiedzialno�ci za los dziecka w zakresie podstawowych spraw
¿ycia codziennego. Takie same prawo maj¹ osoby pozostaj¹ce w zwi¹zku ma³¿eñskim.
D. S c h w a b, Eingetragene Lebenspartnerschaft..., s. 386.
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Ustawa o zwi¹zkach partnerskich wprowadza szereg zmian w 61 ró¿-
nych ustawach, poza ustaw¹ o rejestracji stanu cywilnego (PStG), do której
zmianymawprowadziæ dopiero zawetowana przez Bundesrat ustawa uzu-
pe³niaj¹ca.

II. Przes³anki zawarcia zwi¹zkupartnerskiego

W § 1 ustawy mowa jest wyra�nie o dwóch osobach tej samej p³ci.
Zwi¹zek zostaje zawarty, gdy z³o¿¹ one osobi�cie i jednocze�nie w swojej
obecno�ci o�wiadczenie o chêciwst¹pieniawzwi¹zek partnerski9.O�wiad-
czenie nie mo¿e zostaæ z³o¿one pod warunkiem. Nie mo¿e tak¿e wskazy-
waæ czasu, na jaki zwi¹zek zosta³ zawarty. Z za³o¿enia zwi¹zek zawierany
jest na ca³e ¿ycie. O�wiadczenie stron jest tylko wówczas skuteczne, gdy
z³o¿one zostanie �przedw³a�ciwymprzez prawo krajowe (landowe)wska-
zanym organem�.
Ze wzglêdu na weto Bundesratu i odrzucenie ustawy uzupe³niaj¹cej

(LPartG) wybór organów, które s¹ uprawnione do przyjmowania o�wiad-
czenia, pozostawionoustawodawcomkrajowym(landowym).Domomentu
gdy ustawa uzupe³niaj¹ca (LPartGErgG) nie zostanie uchwalona, zwi¹zki
partnerskie osób tej samej p³ci mog¹ byæ rejestrowane na podstawie § 1
ustawy o zwi¹zkach partnerskich przez wskazane na podstawie ustawo-
dawstwa krajowego (landowego) organy10. Poza Bawari¹ oraz Pó³nocn¹

9Wopinii bawarskiegoMSW, dowst¹pieniaw zwi¹zek partnerski niema zastosowania
§ 1312 BGB (zwi¹zek ma³¿eñski zostaje zawarty po zadaniu przez urzêdnika stanu cywil-
nego obu narzeczonym pytania, czy zamierzaj¹ wst¹piæ w zwi¹zekma³¿eñski, a po uzyska-
niu odpowiedzi twierdz¹cej o�wiadcza, ¿ema³¿eñstwo zosta³o zawarte).Wystarczy z³o¿enie
o�wiadczenia przez samych zainteresowanych. R. B r a n d h u b e r, Das Lebenspartner-
schaftsgesetz-Sachstand und Ausblick, wyk³ad na sesji Stowarzyszenia Urzêdników stanu
cywilnego Bawarii, 5 maja 2001 r. � Deggendorf.

10 Uprawnienie poszczególnych krajów (landów) dowskazywania organóww³a�ciwych
do wykonywania zadañ wynikaj¹cych z ustawy o zwi¹zkach partnerskich wynika z art. 72
ust. 1 w zwi¹zku z art. 83 i art. 84 ust. 1 Ustawy Zasadniczej RFN. Zgodnie z przepisami
w zakresie konkurencyjno�ci ustawodawstw tak d³ugo, jak d³ugo ustawodawca federalny
nie skorzysta³ z przys³uguj¹cegomuuprawnienia uchwalenia aktówprawnych, uprawnienia
do ichuchwaleniawzakresienieuregulowanymprzezustawodawcêzwi¹zkowegoprzys³uguj¹
poszczególnym krajom (landom). Kraje (landy) uchwalaj¹ przepisy wykonawcze do ustaw
federalnych samodzielnie, o ile Konstytucja nie reguluje tej kwestii inaczej. W przypadku
uchwalaniaprzepisówwykonawczychprzezkraje (landy)wew³asnymzakresie, s¹oneupraw-
nione do tworzenia urzêdów oraz uchwalania procedur maj¹cych na celu wykonanie ustawy.
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Nadreni¹-Westfali¹wpozosta³ychkrajach (landach)wydanoprzepisywpro-
wadzaj¹ce ustawê, umo¿liwiaj¹c tym samym zawieranie zwi¹zków ju¿ od
dnia 1 sierpnia 2001 r., a wiêc od momentu wej�cia jej w ¿ycie.
Czê�æ krajów (landów) zadanie rejestracji homoseksualnych zwi¹zków

partnerskichpozostawi³owgestii urzêdówstanucywilnego,awkilku landach
kompetencje przyznano urzêdomadministracji lub organomgminy. Specy-
ficzne rozwi¹zanie zastosowano w Bawarii, gdzie zadania te wykonywaæ
bêd¹ notariusze11.Wuzasadnieniu takiegowyboru stwierdza siê, ¿ewwielu
przypadkachzawieranychzwi¹zkówniezbêdnebêdzieuregulowanieumow-
ne stosunkówmaj¹tkowych, a to wymaga fachowej wiedzy i rady w³a�nie
notariusza12.
Przed z³o¿eniemo�wiadczenia o chêciwst¹pieniaw zwi¹zek partnerski

osoby zainteresowane zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia o�wiadczenia o stanie
maj¹tkowym (§ 1 ust. 1). W o�wiadczeniu, poza stwierdzeniem stanu
maj¹tkowego, uzgadniaj¹, czy powst¹pieniuw zwi¹zek partnerski ich sto-
sunki maj¹tkowe opieraæ siê bêd¹ na zasadach wspólno�ci ustawowej
obejmuj¹cej maj¹tek wspólny (Ausgleichgemeinschaft), czy te¿ bêd¹ za-
wieraæ umowê reguluj¹c¹ stosunki maj¹tkowe na podobnych zasadach jak
umowa pomiêdzy ma³¿onkami (§ 6 ust. 1). W przypadku podjêcia decyzji
o uregulowaniu kwestii maj¹tkowych w oparciu o pierwszy wariant, ma-
j¹tek nabyty przez partnerów podczas zwi¹zku podlega proporcjonalnemu
wyrównaniu w zale¿no�ci od wielko�ci maj¹tku wniesionego do zwi¹zku.
W tym zakresie zastosowanie maj¹ przepisy kodeksu cywilnego (§ 1371-
1390 BGB) (§ 6 ust. 2). Je¿eli partnerzy decyduj¹ siê na uregulowanie
stosunków maj¹tkowych w oparciu o umowê, winna ona byæ podpisana

11 W oparciu o dane uzyskane na dzieñ 10.09.2001 r. podzia³ kompetencji w zakresie
rejestracji homoseksualnych zwi¹zkówpartnerskichwposzczególnych krajach przedstawia
siê nastêpuj¹co: Bawaria � notariusze; Dolna Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-Holsz-
tyn, Hamburg, Berlin, Brema � urz¹d stanu cywilnego w³a�ciwy dla miejsca zamieszkania;
Meklemburgia-Przedpomorze, Pó³nocna Nadrenia-Westfalia � najprawdopodobniej, po
uchwaleniu przepisówwykonawczych � urz¹d stanu cywilnego;Hesja, Saara, Brandenbur-
gia, Nadrenia-Palatynat i Badenia-Wirtemberga, Turyngia � o wyborze decyduj¹ w³adze
komunalne, a w przypadku miast o szczególnych prawach � zarz¹d miasta; kompetencje
mog¹ zostaæ przekazane w poszczególnych gminach urzêdom stanu cywilnego, decyzja w
tym nale¿y do w³adz gminy; Saksonia � prezydia rz¹dów trzech regionów kraju (landu).

12 Informacja prasowa 355/01 bawarskiego MSW. Ka¿dorazowe zasiêgniêcie rady
notariusza przed z³o¿eniem o�wiadczenia zaleca równie¿ D. S c h w a b, Eingetragene Le-
benspartnerschaft..., s. 394.
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przez obu obecnych jednocze�nie partnerów w obecno�ci notariusza (§ 7
ust. 1). Przepisy kodeksu cywilnego stosuje siê odpowiednio (§ 1409-1411
BGB). Zgodnie z § 7 ust. 2, partnerzymog¹ dokonaæ zmiany o�wiadczenia
w sprawie uregulowania wzajemnych stosunków maj¹tkowych.
Nie ma jednak jednomy�lno�ci co do okre�lenia, przed jakim organem

mazostaæ z³o¿one takie o�wiadczenie.Wodrzuconymprojekcie rz¹dowym
orazwzawetowanej ustawie uzupe³niaj¹cej (LPartErgG)w³a�ciwy do ode-
brania takiego o�wiadczenia by³by urzêdnik stanu cywilnego (bli¿ej w pkt
III). Do uchwalenia ustawy uzupe³niaj¹cej (LPartErgG)wskazanie w³a�ci-
wego do przyjmowania o�wiadczenia o stosunkachmaj¹tkowych pozosta-
wiano poszczególnym krajom zwi¹zkowym (landom)13.
Organ, który jest w³a�ciwy do rejestracji zwi¹zku, nie ma obowi¹zku

sprawdzenia skuteczno�ci z³o¿onego o�wiadczenia o stosunkach maj¹tko-
wych pomiêdzy przysz³ymi partnerami. Nie ma wiêc w tej chwili jasno�ci
co do dalszych losów zawartego zwi¹zku partnerskiego w oparciu o nie-
skuteczne o�wiadczenie o stosunkach maj¹tkowych14.
Niezale¿nie od tego, jaki organ dokonuje rejestracji zwi¹zku, od osoby

zamierzaj¹cej w ten zwi¹zek wst¹piæ wymagane s¹ nastêpuj¹ce dokumen-
ty15:
� dokument to¿samo�ci oraz za�wiadczenie o zameldowaniu, stanie cy-

wilnym oraz obywatelstwie;
� odpis lub wyci¹g z ksiêgi rodzinnej rodziców albo dokument pocho-

dzenia (Abstammungsurkunde);
� w przypadku pozostawania w przesz³o�ci w zwi¹zku ma³¿eñskim �

dokument pochodzenia, odpis lub wyci¹g z ksiêgi rodzinnej za³o¿onej dla
tego zwi¹zku ma³¿eñskiego, a je¿eli takiej nie za³o¿ono � odpis aktu ma³-
¿eñstwa;

13 Idea odbierania o�wiadczeñ o stosunkachmaj¹tkowych przez urzêdnika stanu cywil-
nego spotyka siê z krytyk¹. Wskazuje siê, ¿e przy tego typu czynno�ciach strony winny
zostaæw razie konieczno�ci pouczane o konsekwencjach sk³adanych o�wiadczeñw zakresie
prawa podatkowego lub te¿ spadkowego. Jako najodpowiedniejsz¹ do tych celówwskazuje
siê instytucjê notariusza. D. K a i s e r, Das Lebenspartnerschaftsgesetz..., s. 620.

14 R. B r a n d h u b e r, Das Lebenspartnerschaftsgesetz-Sachstand und Ausblick...
15 Listawymaganych dokumentów powtarza siêwwiêkszo�ci ustawwprowadzaj¹cych

przepisy ustawy o zwi¹zkach partnerskich.
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� w przypadku pozostawania w przesz³o�ci w zwi¹zku partnerskim �
akt zawarcia zwi¹zku partnerskiego (Lebenspartnerschaftsurkunde) z ad-
notacj¹o jego rozwi¹zaniuorazza�wiadczenieonoszonymnazwiskuwydane
na podstawie § 3 ust. 1-3 ustawy;
� za�wiadczenie o stanie maj¹tkowym z³o¿one zgodnie z § 1 ust. 1 oraz

§ 6 ust. 1 ustawy.
Zainteresowaneosobymusz¹wiêc przed³o¿yæw³a�ciwemudla rejestra-

cji zwi¹zkówpartnerskich urzêdnikowi odpowiednie dokumenty, z których
przede wszystkim wynika informacja, ¿e zamierzaj¹c wst¹piæ w zwi¹zek
partnerski, osoba nie pozostajew zwi¹zkuma³¿eñskim aniw innymzwi¹z-
ku partnerskim.WRFNdokumentem takim jest, o ile osoba posiada ksiêgê
rodzinn¹, wyci¹g z tej ksiêgi, a gdy nie posiada � dokument pochodzenia
(Abstammungsurkunde) lub wyci¹g z ksiêgi urodzeñ. Powy¿sze dotyczy
wy³¹cznie osób, które s¹ obywatelami niemieckimi i urodzi³y siê w Niem-
czech.Wprzypadku cudzoziemcówwymagane jest przed³o¿enie po�wiad-
czenia stanu wolnego (Ledigkeitsbescheinigung), wydanego przez w³adze
pañstwa, którego jest obywatelem. Gdy w danym pañstwie nie wystawia
siê takich za�wiadczeñ, zainteresowanywinienprzedstawiæ innydokument,
z którego bêdzie wynika³ jego aktualny stan cywilny16.
Organ uprawniony do rejestracji zwi¹zku po przyjêciu niezbêdnych

dokumentów sprawdza, czy nie zachodz¹ przes³anki wykluczaj¹ce zawar-
cie zwi¹zku partnerskiego. S¹ onewskazanew§ 1 ust. 2 ustawy.Wyklucza
siê skuteczno�æ zwi¹zku, o ile zosta³ zawarty:

16 W przypadku obywateli polskich nie s¹ w ¿adnym przypadku wymagane za�wiad-
czenia wydane na podstawie art. 71 ust. 1 pr.a.s.c. Za�wiadczenia te s³u¿¹ wy³¹cznie do
stwierdzenia zdolno�ci osób zamierzaj¹cychwst¹piæ w zwi¹zekma³¿eñski za granic¹, a nie
w zwi¹zek partnerski, który pomimo w du¿ej czê�ci zbli¿onych regulacji nie ma statusu
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Za niedopuszczalne wiêc uznaæ nale¿y wydanie za�wiadczenia na
podstawie art. 71 ust. 1 pr.a.s.c bez wpisywania � zgodnie z nomenklatur¹ za�wiadczenia
� przysz³ego �ma³¿onka�.Wystarczaj¹cymw tego typu przypadkach zdaje siê byæwydanie
odpisu zupe³nego aktu urodzenia, z którego bêdziewynika³ aktualny stan cywilny.Mo¿liwe
jest równie¿ wydanie za�wiadczenia na podstawie art. 79 pkt 2 pr.a.s.c., stwierdzaj¹cego
brak przypisku w ksiêdze urodzeñ o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego. To, jakie dokumenty
bêd¹wymagane dodatkowo od obywateli polskich, poka¿e dopiero praktyka. Na podstawie
dokonanych ustaleñ w�ród niemieckich organów odpowiedzialnych za rejestracjê wynika,
¿e bêd¹ to, domomentu ujednolicenia przepisów iwymiany do�wiadczeñ pomiêdzy ró¿nymi
szczeblami administracji, dokumenty wystarczaj¹ce.
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� z osob¹ niepe³noletni¹ lub pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim albo
z osob¹ pozostaj¹c¹ w innym zwi¹zku partnerskim;
� z osob¹, z któr¹ zamierzaj¹cy wst¹piæ w zwi¹zek partnerski jest spo-

krewniony w linii prostej;
� pomiêdzy rodzeñstwem lub powinowatymi;
� gdy partnerzy zamierzaj¹cy wst¹piæ w zwi¹zek s¹ zgodni co do tego,

¿e nie zamierzaj¹ wype³niaæ wynikaj¹cych z ustawy obowi¹zków w sto-
sunku do siebie; zgodnie bowiem z tre�ci¹ § 2 ustawy partnerzy zobowi¹-
zani s¹ dowzajemnej opieki,wspierania siê i prowadzeniawspólnego ¿ycia;
ponosz¹ równie¿wzajemn¹ odpowiedzialno�æ za siebie (tzw. zwi¹zek part-
nerski pozorny � Scheinpartnerschaft � analogicznie do pozornych zwi¹z-
ków ma³¿eñskich � Scheinehe)17.
W § 1 ust. 2 pkt 1 wymienione s¹ wiêc negatywne przes³anki, których

zaistnienie powoduje nieskuteczno�æ nowo zawartego zwi¹zku. Osoba
niepe³noletnia nie mo¿e wst¹piæ w zwi¹zek partnerski nawet za zgod¹
ustawowego przedstawiciela. Przeszkoda wy³¹czaj¹ca, jak¹ jest pozosta-
wanie w zwi¹zkuma³¿eñskim lub partnerskim,mo¿e zostaæ usuniêta tylko
poprzez �mieræ ma³¿onka lub partnera albo poprzez prawomocne rozwi¹-
zanie zwi¹zku ma³¿eñskiego lub partnerskiego18.
Krytycy podkre�laj¹, ¿e do katalogu przeszkód zawarcia zwi¹zku part-

nerskiego nie zaliczono zakazu zawierania zwi¹zku przez osoby, pomiêdzy
którymi istnieje stosunek przysposobienia, tak jak to jest w przypadku
zwi¹zków ma³¿eñskich (§ 1308 BGB). Ponadto wskazuj¹, ¿e pozostawa-
nie w zwi¹zku ma³¿eñskim jest przeszkod¹ do zawarcia zwi¹zku partner-
skiego, ale pozostawanie w zwi¹zku partnerskim nie jest przeszkod¹ do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego19.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w przypadku zamiaru wst¹pienia w zwi¹zek

partnerski w RFN przez obcokrajowca, przes³anki oceniane s¹ wy³¹cznie
wed³ug prawa niemieckiego. Zgodnie bowiem z nowowprowadzonym do
prawaprywatnegomiêdzynarodowegoart. 17aEGBGB,w³a�ciwedlaoceny
przes³anek zawarcia zwi¹zku partnerskiego w RFN przez cudzoziemca s¹
wy³¹cznie przepisy niemieckiego prawa materialnego. Jest ono równie¿

17 D. S c h w a b, Eingetragene Lebenspartnerschaft..., s. 390.
18 D. S c h w a b, Eingetragene Lebenspartnerschaft..., s. 389.
19 R. B r a n d h u b e r, Das Lebenspartnerschaftsgesetz-Sachstand und Ausblick...
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w³a�ciwe dla rozwodu. Nie jest jednak w³a�ciwe dla nazwiska, poniewa¿
ust. 2 powo³anego przepisu odsy³a do art. 10 ust. 2 EGBGB daj¹cego
mo¿liwo�æ wyboru prawa, wed³ug którego regulowana ma byæ kwestia
nazwiska w zwi¹zku partnerskim20.
W my�l § 11 ust. 1, wstêpuj¹cy w zwi¹zek partnerski staj¹ siê cz³on-

kami rodziny. Krewni jednego z partnerów s¹ powinowatymi drugiego.
Powinowactwo jest stosunkiem, który trwa pomimo rozwi¹zania zwi¹zku
partnerskiego (§ 11 ust. 2).
Po z³o¿eniu o�wiadczeñ o wst¹pieniu w zwi¹zek partnerski urzêdnik

dokonuje wpisu do odpowiedniego rejestru, który wraz z osobami wstêpu-
j¹cymi w zwi¹zek partnerski podpisuje. Z rejestru wydaje dokument po-
�wiadczaj¹cy wst¹pienie w zwi¹zek partnerski, a w przypadku z³o¿enia
o�wiadczenia o noszonym nazwisku, równie¿ dokument ten fakt po�wiad-
czaj¹cy21.
Ustawodawcy krajowi (landowi), wydaj¹c przepisy wprowadzaj¹ce

ustawêo zwi¹zkach partnerskich, zobowi¹zuj¹ organy dokonuj¹ce rejestra-
cji zwi¹zków partnerskich (a do momentu ujednolicenia prawa zwi¹zko-
wego panuje w tym zakresie ró¿norodno�æ rozwi¹zañ � patrz przypis nr 8)

20 R. M e i e r s, Verwaltungsaufgabe nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, StA 2001,
nr 6, s. 165. Szczegó³owe omówienie instytucji zwi¹zku partnerskiego w kontek�cie zmian
w prawie prywatnym miêdzynarodowym omawia R.Wa g n e r, Das neue Internationale
Privat- und Verfahrensrecht zur eingetragenen Lebesnpartnerschaft, IPRax 2001, nr 4, s.
281.

21Wniektórych krajach (landach) rejestrami s¹ specjalne ksiêgi zwi¹zkówpartnerskich
przygotowane w oparciu o ksiêgi ma³¿eñstw, a dokumenty po�wiadczaj¹ce wst¹pienie w
zwi¹zek partnerski do z³udzenia przypominaj¹ odpisy aktu ma³¿eñstwa. Zmieniony jest
jedynie tytu³ �Aktma³¿eñstwa� �Heiratsurkunde na �Akt zwi¹zku partnerskiego� �Leben-
spartnerschaftsurkunde, a �zwi¹zek ma³¿eñski� zast¹piono zwrotem �zwi¹zek partnerski�.
Taki wzór obowi¹zuje w krajach, w których zadania rejestracji powierzono urzêdom stanu
cywilnego, np. w Saksonii-Anhalt, gdzie na podstawie prawa krajowego opracowano, w
oparciu o stronê z ksiêgi ma³¿eñstw, wzór strony ksiêgi zwi¹zków partnerskich. Rozwi¹za-
nie to opieraj¹ siê w du¿ej mierze na rozwi¹zaniach proponowanych w zawetowanym pro-
jekcie ustawy uzupe³niaj¹cej ustawê o zwi¹zkach partnerskich (LPartGErgG). Jej projekt
omówiono w czê�ci VII opracowania. W innych krajach (landach) dokument po�wiadcza-
j¹cy wst¹pienie w zwi¹zek partnerski ma formê zwyczajnego za�wiadczenia, w którym
zawarte s¹ podstawowe dane o tym, kto i kiedy wst¹pi³ w zwi¹zek. Dokument opatrzony
jest pieczêci¹. Takie rozwi¹zanie obowi¹zuje np. w Badenii-Wirtembergii (pismoMinistra
SW z dnia 24.06.2001 r., nr 5-1020.3/5).



31

Rejestracja w RFN zwi¹zków partnerskich osób tej samej p³ci

do zg³aszania faktu wst¹pienia przez osobê w zwi¹zek partnerski najczê-
�ciej do w³a�ciwego dla miejsca urodzenia osoby urzêdu stanu cywilnego,
do urzêdu prowadz¹cego ksiêgê rodzinn¹ rodzicóworaz dow³a�ciwego dla
miejsca zamieszkania partnerów urzêdu meldunkowego. Ze wzglêdu na
brak regulacji federalnej, równie¿ w tym zakresie mog¹ wystêpowaæ ró¿-
nice.
Za czynno�ci zwi¹zane z przyjêciem dokumentów, a nastêpnie przyjê-

ciem o�wiadczenia pobierane s¹ op³aty.

III. Stosunki maj¹tkowe po zawarciu zwi¹zku

Uregulowanie stosunkówmaj¹tkowychuzale¿nione jestwdu¿ejmierze
od zakresu ewentualnej umowymaj¹tkowej pomiêdzy partnerami zawartej
przedwst¹pieniemw zwi¹zek. O ile jednak umowa taka nie zosta³a zawar-
ta, kwestie maj¹tkowe reguluj¹ w znacznym zakresie przepisy kodeksu
cywilnego, dotycz¹ce stosunkówmaj¹tkowych pomiêdzy ma³¿onkami.
Zgodnie z § 8 ustawy domniemywa siê, ¿e ruchomo�ci nale¿¹ce do

jednego lub obojga partneróww przypadku d³ugów nale¿¹ dowierzyciela.
Przepis ten jest transformacj¹ na potrzeby ustawy tre�ci § 1362 ust. 1 i 2
BGB, dotycz¹cego domniemania maj¹tku wspólnego obojga ma³¿onków.
Partnerzy odpowiadaj¹ solidarnie za zobowi¹zania wynikaj¹ce z udzielo-
nych upowa¿nieñ. Ka¿dy z nich mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania wobec
osób trzecich w zakresie zaspokojenia potrzeb ¿ycia codziennego (§ 1357
BGB). W zakresie odpowiedzialno�ci osób pozostaj¹cych w zwi¹zku
partnerskim stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego (§ 1365-1370 BGB).
Partnerzyzobowi¹zani s¹dowzajemnegodostarczania �rodkówutrzyma-

nia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (§ 1360a i 1360b BGB).
Stosowne regulacje podatkowe znajduj¹ siê w zawetowanym przez

Bundesrat projekcie ustawy uzupe³niaj¹cej (LPartErgG).
Partnerzy s¹ uwzglêdnianiw ubezpieczeniu chorobowymoraz od skut-

ków wypadków.

IV. Nazwisko

Osobywstêpuj¹cewzwi¹zekpartnerskimaj¹prawodoz³o¿enia o�wiad-
czeñ o noszonym po wst¹pieniu w zwi¹zek partnerski nazwisku. Poprzez
z³o¿enie o�wiadczenia partnerzy mog¹ przyj¹æ jako nazwisko wspólne
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nazwisko rodowe drugiego z partnerów. O�wiadczenie o nazwisku noszo-
nym w zwi¹zku winno byæ z³o¿one przy sk³adaniu o�wiadczenia o wst¹-
pieniu w zwi¹zek partnerski lub bezpo�rednio po nim. Ustawa przewiduje
równie¿mo¿liwo�æ pó�niejszego z³o¿enia o�wiadczenia, ale jakowarunek
niezbêdnydla skuteczno�ciwskazujewymógz³o¿enia goprzedw³a�ciwym
do tego organem oraz konieczno�æ notarialnego uwierzytelnienia o�wiad-
czenia (§ 3 ust. 1).
Podobnie jak ma³¿onkowie, partnerzy mog¹ pozostaæ przy swoich

nazwiskach lub przyj¹æ nazwisko wspólne, bêd¹ce nazwiskiem jednego z
nich. Osoba, której nazwisko rodowe nie bêdzie nazwiskiem wspólnym,
mo¿e poprzez z³o¿enie o�wiadczenia do nazwiska wspólnego do³¹czyæ
(kolejno�ædowolna) swojenazwisko rodowe lubnazwiskonoszonewchwili
sk³adania o�wiadczenia. O ile jednak nazwisko sk³ada siê z wiêcej ni¿
jednego cz³onu, ewentualnemuw³¹czeniu do nazwiskawspólnego, sk³ada-
j¹cego siê z wiêcej ni¿ dwóch nazwisk, podlega tylko jeden z cz³onów.
O�wiadczenie o wyborze nazwiska i po³¹czeniu nazwisk musi zostañ z³o-
¿one przed w³a�ciwym organem. Mo¿liwa jest zmiana o�wiadczenia o
noszonymnazwisku, o ile o�wiadczenie z³o¿one zostanie przedw³a�ciwym
organem oraz zostanie notarialnie po�wiadczone (§ 3 ust. 2).Wprzypadku
zakoñczenia zwi¹zku ka¿dy z partnerówmaprawodonazwiska noszonego
podczas trwania zwi¹zku.Ma tak¿e prawo do powrotu do nazwiska noszo-
nego przed wst¹pieniem w zwi¹zek lub do³¹czeniem (kolejno�æ dowolna)
swojego nazwiska rodowego do nazwiska noszonego podczas trwania
zwi¹zku. Zmiana musi nast¹piæ w formie o�wiadczenia z³o¿onego przed
w³a�ciwymi organami, z zachowaniem formy notarialnego po�wiadczenia
(§ 3 ust. 3).
Zmiana nazwiska zwi¹zana zwst¹pieniemwzwi¹zek partnerski powo-

duje konsekwencje równie¿ dla urzêdników stanu cywilnego. Nazwisko to
bowiem bêdzie musia³o byæ w przysz³o�ci uwzglêdniane przez urzêdnika
stanu cywilnego, np. przywydawaniu za�wiadczenia o zdolno�ci do zawar-
cia zwi¹zku ma³¿eñskiego czy wpisie do ksiêgi zgonów. Jako typowy
przyk³ad konsekwencji w tym zakresie wskazuje siê sytuacjê, w której
matka dziecka, które nosi jej nazwisko rodowe, wstêpuje w zwi¹zek part-
nerski i przyjmuje nazwisko nie bêd¹ce jest nazwiskiem rodowym. Ponie-
wa¿ dziecko nosi nazwisko matki, zmiana jej nazwiska rozci¹ga³aby siê,
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zgodnie z § 1617c ust. 2 BGB, równie¿ na dziecko. O ile jednak dziecko
skoñczy³oby pi¹ty rok ¿ycia, zmiana ta wymaga³aby zgody dziecka22.

V. Sytuacja prawna dzieci

Wprzypadku, gdy jedna z osób pozostaj¹cych w zwi¹zku partnerskim
sprawuje wy³¹czn¹ w³adze rodzicielsk¹ nad dzieckiem, drugi z partnerów
mo¿e, w uzgodnieniu z uprawnionym, wspó³decydowaæ o sprawach ¿ycia
codziennego dziecka (tzw. �ma³a opieka�), a gdy dziecku grozi niebezpie-
czeñstwomaprawopodejmowaæwszystkie decyzje, które bêd¹ niezbêdne,
by zapewniæ dobro dziecka. Uprawniony rodzic winien zostaæ niezw³ocz-
nie poinformowany o podjêtych dzia³aniach. Prawo dowspó³decydowania
w podstawowych sprawach dnia codziennego drugiego z partnerów s¹d
rodzinnymo¿eograniczyæ lubwykluczyæ, o ilewymaga tegodobro dziecka
(§ 9).
Pozostaj¹ce w zwi¹zku partnerskim osoby maj¹ prawo przysposobiæ

dzieci, przy czym ka¿dy z partnerów mo¿e, w przeciwieñstwie do osób
pozostaj¹cych w zwi¹zkach ma³¿eñstwa, przysposobiæ dziecko osobno.
Partnerzy nie maj¹ jednak prawa do przysposobienia dziecka drugiego z
partnerów w celu sprawowania wspólnej w³adzy rodzicielskiej (tzw. Stie-
felternadoption).
Osobie pozostaj¹cej w zwi¹zku partnerskim, przebywaj¹cej d³u¿szy

czas wspólnie z dzieckiem drugiego z partneróww jednym gospodarstwie
domowym, przys³uguje, zgodnie z § 1685 ust. 2 BGB, prawo do przej�cio-
wej opieki nad dzieckiem, o ile jest to uzasadnione jego dobrem. W przy-
padku zgonu partnera, któremu przys³ugiwa³a w³adza rodzicielska nad
dzieckiem, postanowieniem s¹du dzieckomo¿e pozostaæ przej�ciowowraz
z pozosta³ym przy ¿yciu partnerem, o ile przekazanie dziecka drugiemu z
biologicznych rodzicówby³obysprzecznezdobremdziecka (§1682BGB)23.

VI.Rozwi¹zanie zwi¹zku

Zwi¹zek partnerski mo¿e zostaæ rozwi¹zany przez zgon jednego z
partnerów lub decyzj¹ s¹du. Rozwi¹zanie zwi¹zku nastêpuje wy³¹cznie na

22 R. B r a n d h u b e r, Das Lebenspartnerschaftsgesetz-Sachstand und Ausblick...
23 D. K a i s e r, Das Lebenspartnerschaftsgesetz..., s. 624.
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wniosek jednego lubobojgapartnerów (§15ust. 1). S¹d rozwi¹zuje zwi¹zek
partnerski, gdy:
� od z³o¿enia przez obu partnerów o�wiadczenia o woli zakoñczenia

zwi¹zku up³ynie dwana�cie miesiêcy (§ 15 ust. 2 nr 1);
� odmomentu z³o¿enia o�wiadczenia przez jednego z partnerówup³ynie

trzydzie�ci sze�æ miesiêcy (§ 15 ust. 2 nr 2);
� kontynuacja zwi¹zku partnerskiego ze wzglêdów le¿¹cych po stronie

drugiego z partnerów by³aby dla wnioskodawcy niewspó³miernym obci¹-
¿eniem.
Partnerzy mog¹ wycofaæ swoje o�wiadczenia z³o¿one na podstawie §

15 ust. 2 nr 1 i 2, o ile zwi¹zek nie zosta³ jeszcze rozwi¹zany. Okresy roku
i trzech lat biegn¹ dopiero od momentu, gdy obydwaj lub jeden partner
z³o¿ynotarialniepo�wiadczoneo�wiadczenie.O�wiadczenieniemo¿ezostaæ
z³o¿one pod warunkiem ani ograniczone czasowo (§ 15 ust. 4).
W przypadku zakoñczenia zwi¹zku partnerskiego obowi¹zki alimenta-

cyjne reguluje kodeks cywilny, o ile nie zosta³a zawarta umowa dotycz¹ca
stosunkówmaj¹tkowych po zakoñczeniu zwi¹zku (§ 16). Gdy zaintereso-
wani nie s¹ w stanie uzgodniæ zasad rozliczenia maj¹tku, decyzje w tej
sprawie podejmuje s¹d rodzinny (§ 17). Zasady kolejno�ci uregulowania
obowi¹zku alimentacyjnego s¹ podobne jakw przypadkuma³¿eñstw. Oso-
by z wcze�niejszego zwi¹zku maj¹ pierwszeñstwo przez osobami z pó�-
niejszego, ma³oletni maj¹ pierwszeñstwo przed osobami pe³noletnimi (§
1582 BGB).
Wprzypadku zgonu jednej z osób pozostaj¹cejw zwi¹zku partnerskim,

stosunkimaj¹tkowe reguluje prawo spadkowe. Pozosta³y przy ¿yciu partner
jest zasadniczo, w zakresie przynale¿¹cej mu czê�ci spadku, jak i zachow-
ku, traktowany tak samo, jak pozosta³y przy ¿yciu ma³¿onek. Zgodnie z §
10 ust. 1, pozosta³emu przy ¿yciu partnerowi przys³uguje, jako ustawowe-
mu spadkobiercy, obokkrewnychpierwszej paranteli, 1/4masy spadkowej,
a w przypadku krewnych drugiej paranteli lub dziadków � 1/2 masy spad-
kowej. Przys³uguj¹ mu równie¿ przedmioty nale¿¹ce do gospodarstwa do-
mowego, o ile nie nale¿¹ one do czê�ci nieruchomo�ci, a tak¿e prezenty
otrzymane z okazji zawarcia zwi¹zku partnerskiego. Jest to czê�æ spadku
przyznana pozostaj¹cemu przy ¿yciu partnerowi jeszcze przed podzia³em
spadku. Gdy spadkodawca nie pozostawi³ spadkobierców ani pierwszej,
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ani drugiej paranteli, ca³o�æ masy spadkowej przypada pozosta³emu przy
¿yciu partnerowi.
Pozostaj¹cy w zwi¹zku partnerskimmaj¹ prawo do z³o¿enia rozporz¹-

dzenia na wypadek �mierci. W odniesieniu do testamentów zastosowanie
maj¹ przepisy kodeksu cywilnego (§ 2266-2273BGB). Zgodnie z § 10 ust.
6, w przypadku rozporz¹dzenia na wypadek �mierci wy³¹czaj¹cego jedne-
go z partnerów z krêgu spadkobierców, pozostaj¹cemu przy ¿yciu partne-
rowiprzys³ugujeprawodozachowkuwwysoko�cipo³owyustawowej czê�ci
spadku. W tym zakresie przepis zrównuje partnerów z prawami ma³¿on-
ków.
Pozostaj¹cy przy ¿yciu partner (podobnie jak pozostaj¹cy przy ¿yciu

ma³¿onek)maprawodoprzejêcia stosunku najmu, gdy najemc¹ by³ zmar³y
partner (nowo wprowadzony do BGB §569).
Gdy po rozwi¹zaniu zwi¹zku partnerzy nie mog¹ doj�æ do porozumie-

niaw kwestii zajmowanegomieszkaniawspólnego oraz zwi¹zanych z nim
przedmiotów, decyzjê w tej sprawie na wniosek jednej ze stron podejmuje
s¹d rodzinny (§ 17). S¹dmo¿e przyznaæ prawo do zajmowaniamieszkania
tylko przez jednego z partnerów (§ 18 ust. 1 pkt 1) lub w miejsce dotych-
czasowego prawnego najemcy lokalu wskazaæ drugiego z partnerów (§ 17
ust. 1 pkt 2).

VII. Proponowane zmiany

W projekcie dyskusyjnej ustawy uzupe³niaj¹cej ustawê o zwi¹zkach
partnerskich i zmianie innych ustaw z dnia 10 listopada 2000 r. (LPart
GErgG) � druk Bundesratu nr 739/00 � proponuje siê, aby do tej pory nie
ustalonym organem, który mia³by rejestrowaæ zwi¹zki partnerskie oraz
zwi¹zane z ich zawarciem lub rozwi¹zaniem zmiany, by³ urzêdnik stanu
cywilnego. Projekt przewiduje, ¿e osoby tej samej p³ci o�wiadczenia �
sk³adane zgodnie z § 1 ust. 1 ustawy o zwi¹zkach partnerskich, sk³ada³yby
wobecno�ci urzêdnika stanucywilnego.Dalszezmianyobecnego§1ustawy
polega³yby na dodaniu ust. 2 i 3, zgodnie z którymi urzêdnik stanu cywil-
nego mia³by zadawaæ pytanie, czy stawaj¹cy zamierzaj¹ zawrzeæ zwi¹zek
partnerski, a w przypadku odpowiedzi twierdz¹cej o�wiadcza³by, ¿e zwi¹-
zek jest zawarty. Propozycja jest wiêc przeniesieniem procedury zawiera-
nia zwi¹zku ma³¿eñskiego na grunt zwi¹zków partnerskich. Urzêdnik po
zakoñczeniu ceremonii wpisywa³by zawarcie zwi¹zku do specjalnej ksiêgi
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stanu cywilnego � ksiêgi zwi¹zków partnerskich. Obecne ust. 2 i ust. 3 §
1 zosta³yby przenumerowane na 4 i 5. Równie¿ zadanie przyjmowania
o�wiadczeñ o wyborze nazwiska i ewentualnym powrocie do nazwiska
poprzednio noszonego spoczywaæmia³oby, zgodnie z nowymbrzmieniem
§ 3, na urzêdniku stanu cywilnego. Do zadañ urzêdnika stanu cywilnego
nale¿a³oby tak¿e, zgodnie z nowym brzmieniem § 6 ust. 1, przyjmowanie
o�wiadczeñ partnerów o stanie maj¹tkowym.
Projekt wprowadza do ustawy o zwi¹zkach partnerskich dodatkowo

rozdzia³ 5 zatytu³owany �Przepisy przej�ciowe�, który zawiera § 20. Z
przepisu wynika brakuj¹ca w ustawie o zwi¹zkach partnerskich w³a�ci-
wo�æ miejscowa w sprawach rejestracji zwi¹zków partnerskich. Zgodnie
z proponowanym brzmieniem § 20, organy, które przyjê³y o�wiadczenia o
wst¹pieniu w zwi¹zek partnerski jeszcze przed wej�ciemw ¿ycie omawia-
nego projektu, po jego uchwaleniu winny przekazaæ urzêdom stanu cywil-
nego dokumentacjê zwi¹zan¹ z rejestracj¹ zwi¹zków.W³a�ciwymdo prze-
jêcia dotychczasowej dokumentacji by³by ten u.s.c., który by³by w³a�ciwy
miejscowo do przyjêcia o�wiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek. Zasady
okre�lania w³a�ciwo�ci miejscowej mia³yby byæ analogiczne, jak w przy-
padku zawierania zwi¹zkówma³¿eñskich.Miarodajnymw tymprzypadku
by³oby miejsce zamieszkania osoby. Zgodnie z propozycj¹ § 20, urzêdnik
na podstawie dokumentacji otrzymanej od �organów�, które dokona³y re-
jestracji zwi¹zku, winien dokonaæ wpisu w ksiêdze zwi¹zków partner-
skich.
Projekt zawiera równie¿ propozycje 71 zmian w kodeksie cywilnym

(BGB) oraz w innych ustawach i rozporz¹dzeniach24, w tym równie¿ w
ustawie o rejestracji stanu cywilnego (PStG). I tak, w § 1 ust. 2 PStG do
dotychczas prowadzonychksi¹g:ma³¿eñskiej, rodzinnej, urodzeñ i zgonów
dodaje siê ksiêgê zwi¹zków partnerskich, jako równorzêdn¹ innym ksiê-
gom stanu cywilnego. Do istotnych propozycji nale¿y zmiana tre�ci § 14
i 15 PStG. Zgodnie z proponowan¹ tre�ci¹ § 14 ust. 1 pkt 4, urzêdnik stanu
cywilnegoprowadz¹cy ksiêgê rodzinn¹mia³by obowi¹zek odnotowywania
w niej faktu wst¹pienia równie¿ w zwi¹zek partnerski (dotychczas tylko w
zwi¹zek ma³¿eñski). Na podstawie zmian w tre�ci § 15 ust. 2 i 4 PStG
obowi¹zek rejestracji faktu wst¹pienia w zwi¹zek partnerski dotyczy³by

24 R.M e i e r s, Verwaltungsaufgabe nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz..., s. 162.
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równie¿ zapisów w ksiêdze rodzinnej rodziców dziecka, które wst¹pi³oby
w taki zwi¹zek (dotychczas odnotowywane jest wy³¹cznie wst¹pienie w
zwi¹zek ma³¿eñski).
W zwi¹zku z propozycj¹ powierzenia obowi¹zku rejestracji zwi¹zków

partnerskich urzêdnikowi stanu cywilnego, projekt wprowadza do ustawy
o rejestracji nowe przepisy. Zgodnie z § 15f, osoby zamierzaj¹ce wst¹piæ
wzwi¹zekpartnerskiwinny zg³osiæ siê dourzêdnika stanu cywilnego, który
zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawyo rejestracji stanu cywilnego
by³byw³a�ciwy do sprawdzania przes³anekwst¹pienia w zwi¹zek partner-
ski (§ 5 ust. 1-3 PStG) oraz w³a�ciwo�ci miejscowej do przyjêcia o�wiad-
czenia o wst¹pieniu w zwi¹zek (§ 6 PStG).
Propozycjawprowadzenia nowej ksiêgi stanu cywilnego spowodowa³a

konieczno�æ do³¹czenia tre�ci § 15g, który jest praktycznie odzwierciedle-
niem tre�ci dotychczasowego § 11 PStG, dotycz¹cego wpisu w ksiêdze
ma³¿eñstw, przy czym w odró¿nieniu od tre�ci § 11 ust. 1 pkt 4 PStG do
ksiêgi zwi¹zków partnerskich wpisowi podlega³oby, zgodnie z § 15g ust.
2 pkt 4, nazwisko wspólne partnerów, o ile z³o¿one zosta³oby przy wstê-
powaniuwzwi¹zek o�wiadczenie o przyjêciuwspólnegonazwiska. Podob-
nie jak w przypadku wpisu do ksiêgi ma³¿eñstw, wpis do ksiêgi zwi¹zków
partnerskich podpisywany by³by przez partnerów, �wiadków oraz urzêd-
nika stanu cywilnego.
Zgodnie z proponowan¹ tre�ci¹ nowododanego § 15h, do ksiêgi zwi¹z-

ków partnerskich podlega³yby wpisowi:
� zgon partnerów, ich uznanie za zmar³ych lub s¹dowe stwierdzenie

czasu zgonu,
� rozwi¹zanie zwi¹zku,
� stwierdzenie nieistnienia zwi¹zku,
� zmiany lub wi¹¿¹ce decyzje o brzmieniu nazwiska,
� zmiany prawnej przynale¿no�ci lub nieprzynale¿no�ci do ko�cio³a,

zwi¹zku wyznaniowego lub �wiatopogl¹du,
� ponowne wst¹pienie w zwi¹zek partnerski lub zawarcie zwi¹zku

ma³¿eñskiego przez jednego z partnerów,
� wzmianki.
Z powy¿szego wynika, ¿e dane podlegaj¹ce wpisowi do ksiêgi zwi¹z-

ków partnerskich pokrywa³yby siê w znacznej czê�ci z obecnym brzmie-
niem § 14 ust. 1 PStG, odnosz¹cego siê do wpisów do ksiêgi rodzinnej.
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W zwi¹zku z propozycj¹ powierzenia urzêdnikowi stanu cywilnego
obowi¹zku przyjmowania o�wiadczeñ o noszonym powst¹pieniu w zwi¹-
zek nazwisku, do ustawy o rejestracji stanu cywilnego (PStG) do³¹czony
mia³by zostaæ § 15i, który uprawnia³by urzêdnika do odbierania i rejestro-
wania o�wiadczeñ wynikaj¹cych z § 3 ustawy o zwi¹zkach partnerskich
(LPartG).W³a�ciwym do przyjêcia o�wiadczenia i jego rejestracji mia³by
byæ, zgodnie z propozycj¹ tre�ci § 15i, urzêdnik, który prowadzi ksiêgê
zwi¹zku partnerskiego. O ile jednak zwi¹zek by³by zarejestrowanyw innej
ni¿ niemiecka ksiêdze zwi¹zku partnerskiego, w³a�ciwym by³by USC I w
Berlinie.
USC I w Berlinie by³by zgodnie z propozycj¹ nowo dodanego § 41a

w³a�ciwy do rejestracji w ksiêdze zwi¹zków partnerskich zwi¹zku zawar-
tego przez obywatelaRFNpoza granicamiNiemiec. Powy¿sze odnosi³oby
siê równie¿ do osób, które wst¹pi³y w zwi¹zek partnerski, a maj¹c pobyt
w RFN � s¹ bezpañstwowcami, cudzoziemcami bez ojczyzny, azylantami
lub uchod�cami. Wpisu dokonywa³oby siê na wniosek. Równie¿ w tym
zakresie powielono stan prawny odnosz¹cy siê do rejestracji zwi¹zków
ma³¿eñskich zawartych przez obywateli RFN za granic¹.
Propozycja wprowadzenia nowej ksiêgi stanu cywilnego poci¹ga za

sob¹ równie¿ konieczno�æ dopuszczenia mo¿liwo�ci wydawania z niej
odpisów.Wpropozycji nowego brzmienia § 61a urzêdnik stanu cywilnego,
obok odpisów z ksiêgi urodzeñ,ma³¿eñstw oraz zgonów,wydawaæmia³by
równie¿ odpisy z ksiêgi zwi¹zkówpartnerskich.Wzwi¹zku z powy¿szym,
o ile propozycja tre�ci ustawy zostanie przyjêta, dodany zostanie równie¿
§ 63a okre�laj¹cy dane, jakie ma zawieraæ odpis z ksiêgi zwi¹zków part-
nerskich. Tre�æ § 63a, poza zamian¹ s³ów �ma³¿onek� na �partner�, zwi¹-
zekma³¿eñski� na �zwi¹zek partnerski� oraz �ksiêgama³¿eñstw� na �ksiê-
ga zwi¹zkówpartnerskich�, odpowiada tre�ci dotychczasowego§63PStG,
dotycz¹cego odpisu z ksiêgi ma³¿eñstw.
Pozosta³e propozycje zmian dotycz¹ dodania w poszczególnych prze-

pisach zwrotu �ksiêga zwi¹zkówpartnerskich�. Zmiana obejmuje przepisy
dotycz¹ce prowadzenia ksi¹gwtóropisów (§ 44 ust. 1 PStG), zaginiêcia lub
zniszczenia ksi¹g (§ 44a ust. 1 oraz 44b ust. 1 i 3 PStG), poprawek oczy-
wistych b³êdów pisarskichw ju¿ dokonanychwpisach (§ 46a ust. 1 i 2 oraz
§ 46 b PStG), wgl¹du w ksiêgi (§ 61 ust. 1 PStG), wydawania odpisów
z ksi¹g po dokonaniu wzmianek (§ 65 PStG), obowi¹zku udzielania infor-
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macji i przedk³adania dokumentów (§ 68a PStG) oraz legitymacji do
wydawania przepisów administracyjnych (§ 70 nr 9 PStG).

VIII.Zakoñczenie

Z omówienia obowi¹zuj¹cych przepisów oraz proponowanych zmian
wynika, ¿e koncepcja rejestracji zwi¹zkówpartnerskich osób tej samej p³ci
wywo³ana zosta³a raczej przez polityków ni¿ przez ustawodawcê. Ju¿
wstêpne problemy z wydzieleniem czê�ci projektu wskazywa³y, ¿e to, co
pozostanie, nie bêdzie ustaw¹ w pe³ni reguluj¹c¹ rejestracjê zwi¹zku. Nie-
zmiernie rzadka jest tak daleko id¹ca rozbie¿no�æ rozwi¹zañ, która poja-
wi³a siê przy okazji wydawania w poszczególnych krajach (landach) prze-
pisówwykonawczych,como¿edowodziæpewnegochaosuustawodawczego.
W dyskusjach na temat zasadno�ci uchwalenia ustawy mieszaj¹ siê argu-
menty merytoryczne z emocjami. Do�æ zauwa¿yæ, ¿e w landach kierowa-
nych przez partie koalicji rz¹dz¹cej zadania zwi¹zane z rejestracj¹ zwi¹z-
ków partnerskich powierzono urzêdnikom stanu cywilnego lub w³adzom
komunalnym, co w efekcie najczê�ciej sprowadza siê do przekazania tych
obowi¹zków urzêdom stanu cywilnego. Tam równie¿ na podstawie usta-
wodawstwa krajowego (landowego) przejêto czê�æ rozwi¹zañ proponowa-
nychwzawetowanej ustawie uzupe³niaj¹cej, jak np. ksiêga zwi¹zkówpart-
nerskich oraz odpis z tej ksiêgi w Saksonii-Anhalt. Natomiast w krajach
(landach) rz¹dzonych przez partie opozycyjne urzêdnicy stanu cywilnego
wy³¹czeni s¹ z tych zadañ, które powierzono innymorganom (np. urzêdom
administracji).
Przeciwnicy odrzucaj¹ zarzut próby stawiania zwi¹zków partnerskich

na równi ze zwi¹zkami ma³¿eñskimi nie tylko w sferze � jak wynika z
powy¿szego � uprawnieñ i obowi¹zków. Nie do zaakceptowania dla kry-
tykówzdaje siê byæ równie¿ fakt obecno�ci zwi¹zkówpartnerskichwurzê-
dach stanu cywilnego, ³¹czonych nierozerwalnie tylko ze zwi¹zkami ma³-
¿eñskimi. Z kolei zwolennicy jako kontrargumentwskazuj¹ na uprawnienie
jednostki do indywidualno�ci. Ich zdaniem, ustawama umo¿liwiæ osobom
o innej orientacji seksualnej, pozostaj¹cym w fikcyjnych zwi¹zkach ma³-
¿eñskich, zarejestrowanie trwaj¹cych od dawna nieformalnych zwi¹zków.
Z prowadzonej dyskusji na temat samej ustawy, projektu ustawy uzu-

pe³niaj¹cej oraz krajowych (landowych) przepisów wykonawczych wyni-
ka, ¿e wiele z proponowanych w ró¿nych ustawach zmian bêdzie musia³o
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25 R.Wa g n e r, Das neue Internationale Privat- und Verfahrensrecht..., s. 293.
26 Odpowiednie zmiany umo¿liwiaj¹ce przyjmowanie informacji o fakcie zawarcia

zwi¹zku partnerskiego wprowadzono ju¿ w Instrukcji dla urzêdników stanu cywilnego �
Dienstanweisung für Standesbeamten und Ihre Aufsichtbehörden � DA � wprowadzaj¹c
now¹ tre�æ § 159a. Jest to jedyny w chwili obecnej przepis administracyjny obowi¹zuj¹cy
w tej kwestii w ca³ej RFN. Pozosta³e i wydawane w poszczególnych krajach (landach)
przepisy maj¹ zasiêg jedynie krajowy (landowy).

zostaæ poprawionych, a nawet te, które niedawnowesz³yw¿ycie, jak nowo
wprowadzony art. 17a EGBGB, bêd¹ musia³y byæ mo¿e usuniête lub
umieszczone w innej ustawie25.
Niew¹tpliwie, o ile w ostatecznym orzeczeniu Federalny S¹d Konstytu-

cyjny utrzyma podjêt¹ 18.07.2001 r. decyzjê, zmieniona zostanie w przy-
sz³o�ci równie¿ ustawa o stanie cywilnym (PStG), poniewa¿ sam fakt wst¹-
pienia osoby w zwi¹zek partnerski stanowi zmianê jej stanu cywilnego, a
wszelkie takowezmianywinnybyænanoszonewksiêgachstanucywilnego26.


