
Ks. Wojciech Góralski 

Wpis mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywilnego  
jako warunek uzyskania dla� skutków cywilnych  
w �wietle umów Stolicy Apostolskiej z pa�stwami  

zawartych po Soborze Watyka�skim II 

Maj�c na uwadze własn� jurysdykcj� nad mał�e�stwem kanonicznym oraz 
prawo swoich wyznawców do zawierania mał�e�stwa odpowiadaj�cego ich 
przekonaniom, a tak�e kompetencje pa�stwa w zakresie skutków czysto cy-
wilnych takiego zwi�zku, Ko�ciół katolicki od dawna zabiegał o to, by zawar-
cie mał�e�stwa kanonicznego, po spełnieniu okre�lonych przesłanek, wywie-
rało skutki równie� na forum pa�stwowym. Odpowiednim instrumentem 
prawnym umo�liwiaj�cym osi�gni�cie takiej mo�liwo�ci okazał si� konkordat 
(nazywany tak�e konwencj�, układem, traktatem, porozumieniem czy pak-
tem), rozumiany jako umowa Stolicy Apostolskiej z pa�stwem, reguluj�ca 
zarówno całokształt spraw interesuj�cych obydwie strony (konkordat sensu 

stricto), jak równie� po�wi�cona okre�lonym sprawom czy nawet tylko jednej 
sprawie (konkordat sensu lato)1. 

Podczas gdy w konkordatach klasycznych XIX i pierwszej połowy XX 
wieku pa�stwa akceptowały bezwarunkowo jurysdykcj� Ko�cioła nad mał�e�-
stwami ochrzczonych, co oznaczało generalne uznawanie zwi�zków zawar-
tych w formie kanonicznej, to – poczynaj�c od konkordatów zawieranych za 
pontyfikatu Leona XIII (1878-1903) – zacz�to wprowadza� klauzul� wyra�-
nego uznawania jedynie poszczególnych mał�e�stw. Formaln� akceptacj�

                                                
PROF. ZW. DR HAB. WOJCIECH GÓRALSKI – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszy�skiego 

w Warszawie 
1 Zob. J. KRUKOWSKI, Ko�ciół i pa�stwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 181-182. 



Ks. Wojciech Góralski 42

przez pa�stwo coraz cz��ciej obejmowane były ju� tylko te mał�e�stwa ka- 
noniczne, które zostały wpisane do rejestru cywilnego, a po raz pierwszy te- 
go rodzaju mechanizm zastosowano w konkordacie z Kolumbi� z 1887 r.  
W umowach zawartych po 1925 r. praktyka ta była ju� utrwalona. Dokonanie 
wpisu do rejestrów pa�stwowych zawartego mał�e�stwa kanonicznego stało 
si� wi�c warunkiem sine qua non dla uznania jego skutków na forum pa�-
stwowym2. Jednocze�nie pojawił si� wymóg dokonania wpisu mał�e�stwa do 
rejestru stanu cywilnego w terminie okre�lonym3. 

Wspólnym elementem dla wszystkich umów Stolicy Apostolskiej z pa�-
stwami, które reguluj� dziedzin� mał�e�stw „konkordatowych”, jest przyj�cie 
tej samej podstawy prawnej dla uznania skutków cywilnoprawnych mał�e�-
stwa kanonicznego: jest ni� zawarcie takiego wła�nie zwi�zku, i to niezale�nie 
od tego, czy został on zawarty wa�nie, czy te� nie4. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kwestia rejestracji mał�e�stwa 
kanonicznego w urz�dzie stanu cywilnego – jako warunku uzyskania przez ten 
zwi�zek skutków cywilnoprawnych – w umowach konkordatowych zawartych 
przez Stolic� Apostolsk� z pa�stwami po Soborze Watyka�skim II5.  

1. Konkordat z Kolumbi� (1973) 

 W Konkordacie mi�dzy Stolic� Apostolsk� i Rzecz�pospolit� Kolumbij-
sk� z 12 lipca 1973 r.6 znalazł si� przepis art. VII, w którym czytamy: 

                                                
2 R. NAVARRO-VALLS, Los efectos civiles del matrimonio canònico en el Acuerdo sobre 

asuntos juridicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estato español, Madrid 1984, s. 78. 
3 J. KRUKOWSKI, Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty (1964-1994), Warszawa 1995, 

s. 176; W. ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo we współczesnych konkordatach, Warszawa 1999,  
s. 55; zob. tak�e: A. NICORA, Il matrimonio concordatario in Italia, „Quaderni di diritto eccle-
siale” 16(2003), s. 347; P. MAJER, Zawarcie mał�e�stwa kanonicznego bez skutków cywilnych 

(kan. 1071 § 1, 20 Kodeksu Prawa Kanonicznego), Kraków 2009, s. 132-150. 
4 ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 53. 
5 Na 143 umowy konkordatowe zawarte od zako�czenia Soboru Watyka�skiego II  

(8 grudnia 1965 r.) do ko�ca 2010 r., kwestia uznawania skutków cywilnoprawnych mał�e�-
stwa kanonicznego została uregulowana w jedenastu przypadkach. Jak zauwa�a J.C. Perisset, 
praktyka zawierania umów konkordatowych po Soborze Watyka�skim II bynajmniej nie osłab-
ła, a nawet stała si� bardziej powszechna (Die aktuelle Konkordatspolitik des Heiligen Stuhles, 
„Archiv für katholisches Kirchenrecht” 177(2008), s. 468). 

6 Solemnis Conventio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Columbianam (12.07.1973), 
AAS 67(1975), s. 421-434 oraz w: J.T. MARTIN DE AGAR, Raccolta di concordati 1950-1999, 
Città del Vaticano 2000, s. 126-137 oraz Protocollo finale (02.07.1975), [w:] MARTIN DE 

AGAR, Raccolta, s. 138-139. 
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Pa�stwo uznaje pełne skutki cywilne mał�e�stwa zawartego zgodnie z normami prawa ka-
nonicznego. Dla skuteczno�ci takiego uznania, kompetentna władza ko�cielna prze�le au-
tentyczn� kopi� aktu odpowiedniemu urz�dnikowi pa�stwowemu, który ma obowi�zek 
wpisania go do rejestru cywilnego7.  

Natomiast w Protokole ko�cowym z 2 lipca 1975 r., stanowi�cym inte-
graln� cz��� Konkordatu, w odniesieniu do art. VII tej umowy zawarta jest 
nast�puj�ca gwarancja:  

1. W zgodno�ci z obowi�zuj�cym ustawodawstwem w Pa�stwie kolumbijskim, dokonanie 
wpisu mał�e�stwa kanonicznego, które nie zostało odnotowane w rejestrze cywilnym  
w czasie, w którym było zawierane, mo�e zawsze si� dokona� na pro�b� kogokolwiek  
z mał�onków albo na wniosek tego, kto ma w tym interes prawny w stosunku do tego 
mał�e�stwa. W tym celu wystarczy przedstawienie autentycznej kopii odno�nego aktu 
ko�cielnego. /mier� jednego lub obojga mał�onków nie b�dzie przeszkod� w dokonaniu 
takiego wpisu.  
2. Skutki cywilne mał�e�stwa kanonicznego, nale�ycie wpisanego do rejestru cywilnego, 
b�d� si� liczy� od dnia zawarcia tego mał�e�stwa8.  

Przytoczone regulacje wskazuj� po�rednio na obowi�zek rejestrowania  
w urz�dzie stanu cywilnego wszystkich mał�e�stw kanonicznych, strony nie 
mog� wi�c poprzesta� jedynie na zawarciu mał�e�stwa kanonicznego. W ka�-
dym bowiem przypadku zawarcia mał�e�stwa kanonicznego istnieje obowi�-
zek przesłania przez władz� ko�cieln� aktu zawartego mał�e�stwa do urz�du 
stanu cywilnego. Mechanizm uzyskiwania przez mał�e�stwo kanoniczne skut-
ków cywilnoprawnych jest tutaj do�� prosty.  

Na zwrócenie uwagi zasługuje wzmianka w zapisie konkordatowym  
o uzyskiwaniu przez mał�e�stwo kanoniczne – po dokonaniu wpisu w reje-
strze pa�stwowym – „pełnych” skutków cywilnych, co stanowi jedynie rodzaj 

                                                
7 „Lo stato riconosce pieni effetti civili al matrimonio celebrato conformemente alle 

norme del diritto canonico. Per rendere effettivo tale riconoscimento, la competente autorità 
ecclesiastica trasmetterà copia autentica dell’Atto al rispettivo funzionario dello Stato il quale 
dovrà trascriverlo nel registro civile” (Art. VII, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 129). 

8 „1. D’accordo con la legislazione vigente nello Stato colombino l’iscrizione di un matri-
monio canonico che non sia stato annotato nel registro civile al tempo della sua celebrazione, 
potrà sempre farsi a richiesta di qualsiasi dei coniugio o di chi abbia interesse legitimo a detto 
matrimonio. A tale scopo, sarà sufficiente la presentazione di una copia autentica del relativo 
atto ecclesiastico. La morte di uno o di entrambi i coniugi non sarà di ostacolo a detta iscrizione.  

  2. Gli effetti civili del matrimonio canonico, debitamente iscritto nel registro civile, 
decorreranno dalla data della celebrazione di detto matrimonio” (Circa l’Articolo VII ustt. 1-2, 
[w:] Protocollo finale (02.07.1975), s. 138). 
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wzmocnienia samego stwierdzenia o ich uznaniu przez pa�stwo, przy czym – 
jak stwierdzono w Protokole ko�cowym – ich uzyskanie liczy si� od dnia za-
warcia zwi�zku kanonicznego. 

Innym momentem charakterystycznym Konkordatu jest uwzgl�dnienie 
tzw. wpisu spó�nionego. W Protokole ko�cowym zaznaczono bowiem, i� je�li 
wpisu mał�e�stwa kanonicznego nie dokonano „w czasie, w którym było za-
wierane”, mo�na go dokona� „zawsze”, a wi�c w terminie pó�niejszym (cza-
sowo nieokre�lonym). W takim przypadku jest to mo�liwe jedynie na wniosek 
jednego czy drugiego mał�onka (nie wymaga si� zgody współmał�onka),  
a tak�e tej osoby, która w stosunku do mał�e�stwa ma interes prawny (np. 
dziecko). Mo�e to mie� miejsce tak�e po �mierci jednego czy nawet obojga 
mał�onków.  

Doda� nale�y, �e przytoczone sformułowania Konkordatu oraz Protokołu 
ko�cowego zostały uszczegółowione w dekrecie Konferencji Episkopatu Ko-
lumbii z 17-20 lutego 1986 r.9 Okre�lono tutaj przede wszystkim podmiot zo-
bowi�zany do przesłania kompetentnemu urz�dnikowi pa�stwowemu auten-
tycznej kopii aktu zawartego mał�e�stwa kanonicznego: jest nim proboszcz 
parafii zawarcia mał�e�stwa. Przepisy powołanego dekretu zobowi�zuj� po-
nadto proboszcza do zamieszczenia w akcie zawartego mał�e�stwa wszystkich 
informacji wymaganych przez prawo pa�stwowe a dotycz�cych cywilnej reje-
stracji mał�e�stw10, jak równie� doł�czenia do wspomnianego aktu ewentual-
nego o�wiadczenia stron o uznaniu potomstwa narodzonego przed zawarciem 
mał�e�stwa11. 

Konkordat kolumbijski, o którym mowa, został nast�pnie zmodyfikowany 
Układem z 20 listopada 1992 r., zawartym przez Rzeczpospolit� Kolumbijsk�
ze Stolic� Apostolsk�12, lecz nieratyfikowanym. Artykuł VII przyj�ł w nowej 
wersji brzmienie nast�puj�ce:  

Pa�stwo uznaje pełne skutki cywilne, w znaczeniu okre�lonym przez prawo, mał�e�stwu 
zawartemu zgodnie z normami prawa kanonicznego. Dla skuteczno�ci takiego uznania, 

                                                
9 Conferencia Episcopal de Colombia, Decreto nr 24 sobre inscripciòn de matrimonios 

(17-20.02.1986), art. 3, ,,Ius ecclesiae” 3(1991), s. 398. 
10 Tam�e, art. 1. 
11 Tam�e, art. 2; zob. J. PRADER, Il matrimonio nel mondo, Padova 1986, s. 143-154; 

ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 63; MAJER, Zawarcie, s. 360-361. 
12 Acuerdo entre la Santa Sede y Repùblica de Colombia con el cual se introducen modi-

ficaciones al concordato del 12 de julio 1973 (20.11.1992), [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta,  
s. 146-148. 
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kompetentna władza ko�cielna prze�le autentyczn� kopi� aktu odpowiedniemu urz�dni-
kowi pa�stwowemu, który ma obowi�zek wpisania go do rejestru cywilnego [art. I].  

Zapis ten w niczym nie zmienia istoty regulacji konkordatowej13. Gdy 
chodzi natomiast o walor prawny wpisu mał�e�stwa kanonicznego do rejestru 
cywilnego, to ze sformułowania zawartego w art. VII Konkordatu: „Dla sku-

teczno
ci takiego uznania [podkr. – W.G.], kompetentna władza ko�cielna 
prze�le autentyczn� kopi� aktu […]” jednoznacznie wynika, i� dokonanie 
wpisu mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywilnego ma dla wywołania 
skutków cywilnoprawnych takiego zwi�zku charakter konstytutywny, a nie 
tylko deklaratywny14. 

2. Protokół dodatkowy (1975) 
oraz Konkordat z Portugali� (2004) 

W Protokole dodatkowym z 15 lutego 1975 r.15 do Konkordatu Stolicy 
Apostolskiej z Rzecz�pospolit� Portugalsk� zawartego 7 maja 1940 r.16, ukła-
daj�ce si� strony, postanawiaj�c zachowa� w mocy, poza art. XXIV, wszystkie 
inne postanowienia tej umowy, podtrzymały tym samym moc obowi�zuj�c�
artt. XXII i XXIII17.  

Artykuł XXII Konkordatu brzmi nast�puj�co:  

Pa�stwo portugalskie uznaje skutki cywilne mał�e�stw zawartych zgodnie z prawem 
kanonicznym, pod warunkiem, �e akt mał�e�stwa zostanie wpisany do rejestrów kompe-
tentnych urz�dów stanu cywilnego.  

Zapowiedzi mał�e�skie b�d� mie� miejsce nie tylko w odno�nych ko�ciołach para-
fialnych, lecz równie� w kompetentnych urz�dach stanu cywilnego.  

Mał�e�stwa zawierane in articulo mortis, w sytuacji bliskiego porodu lub gdy na-
tychmiastowe zawarcia mał�e�stwa b�dzie si� dokonywa� za wyra�n� zgod� własnego 
ordynariusza udzielon� dla powa�nych powodów natury moralnej, b�d� mogły by� zawar-
te bez uprzedniego przeprowadzania procedury zapowiedzi w urz�dzie stanu cywilnego.  

                                                
13 Zob. V. PRIETO MARTINEZ, El concordato en la jurisprudencia Colombina, t. I, Bogota 

1988, s. 59-64.
14 Przeciwnego zdania jest m.in. R. Navarro-Valls, Los efectos civiles, s. 79.  
15 Conventio Inter Sanctam Sedem et Rempublicam Lusitanam ad immutandum articulum 

XXIV Concordati die VII Maii MCMXL initi (15.02.1975), AAS 67(1975), s. 435-436 oraz w: 
MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 712-713. 

16 Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese, AAS 32(1940), s. 217-233 
oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 697-711. 

17 Art. II, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 713. 
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Proboszcz prze�le w ci�gu trzech dni pełn� kopi� aktu mał�e�stwa do kompetentnego 
urz�du stanu cywilnego w celu dokonania wpisu; wpis ten winien by� dokonany w ci�gu 
dwóch dni i zakomunikowany przez odno�nego urz�dnika proboszczowi w ci�gu dnia 
bezpo�rednio nast�puj�cego po dniu dokonania wpisu, wraz ze wskazaniem daty. 

Proboszcz, który bez powa�nych motywów, zaniedbałby wysłania kopii aktu w prze-
pisanym terminie, poniesie kar� kwalifikowanego nieposłusze�stwa, a urz�dnik stanu cy-
wilnego, który nie dokonałby wpisu w przepisanym terminie, poniesie kary przewidziane 
przez prawo organiczne słu�by cywilnej18. 

Jak zatem wida�, przytoczone przepisy pochodz�ce z 1940 r. słusznie 
uznane zostały za aktualne w dziesi�� lat po zako�czeniu Soboru Watyka�-
skiego II. Znamionuje je znaczny stopie� uszczegółowienia, zarówno gdy cho-
dzi o jednoznaczne uznanie wpisu aktu mał�e�stwa do rejestru stanu cywil-
nego za moment konstytutywny dla uzyskania przez mał�e�stwo kanoniczne 
skutków cywilnych („pod warunkiem”), jak i o okre�lenie terminów czynno�ci 
prawnych proboszcza i urz�dnika stanu cywilnego. Znamienne jest poza tym 
obj�cie regulacj� czynno�ci wst�pnych w urz�dzie stanu cywilnego (zapowie-
dzi), jak równie� okre�lenie sankcji karnych za nieusprawiedliwione niewy-
wi�zanie si� przez proboszcza i urz�dnika stanu cywilnego z obowi�zku za-
chowania wskazanych terminów dokonywania wzajemnych powiadomie�. 

Z kolei w nowym Konkordacie portugalskim z 18 maja 2004 r.19 cztery 
pierwsze akapity przytoczonego wy�ej art. XXII Konkordatu z 7 maja 1940 r. 

                                                
18 „Lo stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in conformità con 

le leggi canoniche, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei competenti uffici 
dello stato civile. 

Le pubblicazioni del matrimonio saranno fatte non soltanto nelle rispettive chiese parroc-
chiali, ma anche nei competenti uffici del registro civile. 

I matrimoni in articulo mortis, in imminenza di parto, o la cui immediata celebrazione sia 
espressamente autorizzata dall’Ordinario proprio per un grave motivo di ordine morale, potran-
no essere contratti indipendentemente dal processo preliminare delle pubblicazioni. 

Il parroco trasmetterà ento tre giorni copia integrale dell’atto del matrimonio al compe-
tente ufficio del registro civile affichè vi venga trascritto; la trascrizione deve essere eseguita 
entro due giorni e comunicata dal funzionario rispettivo al parroco entro il giorno immediata-
mente seguente a quello in cui fu effettuata, con l’indicazioone della data. 

Il parroco che, senza gravi motivi, tralasciasse di inviare la copia dell’atto ento il tempo 
dovuto incorre nellle pene di disubbidienza qualificata, e il funzionario del registro civile che 
non ne facesse la trascrizione nel tempo dovuto incorrerà nelle pene comminate dalla legge or-
ganica del servizio” (Art. XXII, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 706-707). 

19 Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese (18.05.2004), AAS 17(2005), 
s. 29-50 oraz w: J.T. MARTIN DE AGAR, I concordati dal 2000 al 2009, Città del Vaticano 2010, 
s. 243-261. 
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zostały zachowane (z niewielkimi zmianami stylistycznymi), stanowi�c art. 
13, w obr�bie którego otrzymały oznaczenie od 1 do 4 (jako ust�py). Nato-
miast ostatni, pi�ty akapit wymienionego artykułu dawnego Konkordatu 
(w przedmiocie sankcji karnych przewidzianych za niedopełnienie obowi�z-
ków przez proboszcza i urz�dnika stanu cywilnego), w art. 13 nowego Kon-
kordatu został całkowicie przebudowany, otrzymuj�c (jako ust. 5) nast�puj�ce 
brzmienie: 

Nie uchylaj�c obowi�zków wspomnianych w ust. 4 [proboszcza i urz�dnika stanu 
cywilnego – W.G.], których niewypełnienie nara�a osob� odpowiedzialn� na konsekwen-
cje przewidziane w prawie portugalskim i w prawie kanonicznym, strony mog� zatrosz-
czy� si� o dokonanie wspomnianego wpisu [mał�e�stwa kanonicznego do rejestru stanu 
cywilnego – W.G.], przedstawiaj�c pełn� kopi� aktu mał�e�stwa20. 

Znacz�ca wi�c zmiana powy�szego zapisu w stosunku do dawnego polega 
na wi�kszym doprecyzowaniu w nowym Konkordacie zagro�enia karami za za-
niedbania obowi�zków przez proboszcza i urz�dnika stanu cywilnego (kary 
przewidziane w prawie portugalskim i w prawie kanonicznym), a tak�e na stwo-
rzeniu mo�liwo�ci dokonania wpisu tzw. spó�nionego, na wniosek mał�onków.  

Poza tym, w art. 14 Konkordatu z 2004 r. zamieszczono postanowienie, 
którego nie było w poprzednim Konkordacie, a które brzmi nast�puj�co:  

1. Mał�e�stwo kanoniczne wywołuje wszystkie skutki cywilne od daty zawarcia mał�e�-
stwa, je�li rejestracja zostanie dokonana w ci�gu siedmiu dni. W przeciwnym wypadku 
wywoła skutki w stosunku do osób trzecich jedynie od daty dokonania wpisu. 
2. W dokonaniu wpisu nie stoi na przeszkodzie �mier� jednego lub obojga mał�onków21. 

Zapis ten okre�la wi�c dat� uzyskania przez mał�e�stwo kanoniczne skut-
ków cywilnoprawnych, uzale�niaj�c to od daty dokonania wpisu mał�e�stwa 
kanonicznego do rejestru stanu cywilnego. Gdy chodzi o samych mał�onków, 
to niezale�nie od daty wspomnianej czynno�ci prawnej, skutki te licz� si� od 

                                                
20 „Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza espone il 

responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel diritto cannonico, le parti 
possono sollecitare la suddetta trascrizione, mediante la presentazione della copia integrale 
dell’atto di matrimonio” (Art. 13 ust. 5, [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 249-250).

21 „1. Il matrimonio canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della cele-
brazione, se la trascrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non avviene, produrrà effetti 
relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data della trascrizione. 

2. Non osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi” (Art. 14, [w:] tam�e, 
s. 250). 
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dnia zawarcia mał�e�stwa. Co si� tyczy natomiast osób trzecich (np. dzieci), 
to je�li rejestracja zwi�zku mał�e�skiego w urz�dzie stanu cywilnego zostanie 
dokonana pó�niej ni� w ci�gu siedmiu dni (od zawarcia mał�e�stwa), skutki 
cywilne tego zwi�zku b�d� si� liczy� dopiero od dnia dokonania tej rejestracji. 
Novum stanowi tak�e postanowienie ust. 2, stwarzaj�ce mo�liwo�� rejestro-
wania mał�e�stwa w urz�dzie stanu cywilnego tak�e po �mierci jednego czy 
nawet obojga mał�onków22. 

3. Układ z Pa�stwem Hiszpa�skim (1979) 

W podpisanym 3 stycznia 1979 r. Układzie mi�dzy Stolic� Apostolsk�  
i Pa�stwem Hiszpa�skim23 strony uzgodniły: 

1. Pa�stwo uznaje skutki cywilne mał�e�stwa zawartego według norm prawa kanonicz-
nego. Skutki cywilne mał�e�stwa kanonicznego powstaj� od momentu jego zawarcia.  
Dla ich pełnego uznania b�dzie konieczny wpis do rejestru cywilnego, którego dokonuje 
si� poprzez zwykłe przedstawienie za�wiadczenia ko�cielnego o zaistnieniu mał�e�stwa  
[art. VI ust. 1]24. 

  
W Protokole ko�cowym za�, pochodz�cym z tego samego dnia, do wy-

mienionego artykułu dodano nast�puj�cy zapis: 

Natychmiast po zawarciu mał�e�stwa kanonicznego kapłan, wobec którego zostało ono 
zawarte, wr�czy mał�onkom za�wiadczenie ko�cielne z danymi, jakie s� wymagane do 
wpisania do rejestru cywilnego. W ka�dym przypadku proboszcz, na którego terytorium 
parafialnym zostało zawarte mał�e�stwo, w ci�gu pi�ciu dni prze�le do urz�dnika kompe-
tentnego urz�du stanu cywilnego akt mał�e�stwa kanonicznego w celu dokonania odpo-
wiedniego wpisu, na wypadek, gdy zapis taki nie został dokonany na wniosek zaintereso-
wanych stron. Do Pa�stwa nale�y regulacja ochrony praw, które przed wpisaniem mał�e�-
stwa zostały nabyte w dobrej wierze przez osoby trzecie25.  

                                                
22 Zob. MAJER, Zawarcie, s. 380. 
23 Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Spagnolo circa questioni giuridiche (03.01.1979),

AAS 72(1980), s. 29-62 oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, 789-795. 
24 „1. Lo Stato riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del 

diritto canonico. Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono al momemto della ce-
lebrazione. Per il loro pieno riconoscimento, sarà necessaria l’insrizione nel Registro civile, 
che si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico dell’esistenza 
del matrimonio” (Art. VI ust. 1, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 793). 

25 ,,Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il sacerdote davanti al quale  
è stato celebrato consegnerà agli sposi il certificato ecclesiastico con i dati richiesti per l’ins-
crizione nel Registro civile. In ogni caso, il parroco nel cui territorio parrocchiale è stato cele-
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Z przytoczonych dyspozycji art. VI ust. 1 Układu, modyfikuj�cego odno-
�ne przepisy Konkordatu z 27 sierpnia 1953 r.26, wynika, �e skutki cywilne 
mał�e�stwa kanonicznego powstaj� wprawdzie w momencie zawarcia tego 
zwi�zku, lecz ich „pełne uznanie” uwarunkowane jest dokonaniem wpisu do 
rejestru urz�du stanu cywilnego. Zdanie drugie wskazuje, i� przyj�to tutaj za-
sad� automatycznego wywoływania skutków cywilnych przez mał�e�stwo ka-
noniczne, tj. przez sam fakt jego zawarcia, natomiast zdanie trzecie ka�e przy-
j��, i� warunkiem koniecznym uznania (praktycznego) tych�e skutków jest 
wpis do rejestru cywilnego. Elementem konstytutywnym dla powstania skut-
ków cywilnych jest zatem zawarcie mał�e�stwa w formie kanonicznej, wpis 
za� skutki te jedynie aktualizuje, pozwalaj�c na ich egzekwowanie na gruncie 
prawa hiszpa�skiego. Tym samym wolno przyj��, i� wpis ma charakter jedy-
nie deklaratywny. Jeszcze za� dokładniej mówi�c: wpis do rejestru cywilnego 
stanowiłby tylko moment konstytutywny dla uznania skutków cywilnych mał-
�e�stwa kanonicznego, dla samego za� zaistnienia tych skutków miałby cha-
rakter czysto deklaratywny. Czym innym wi�c jest powstanie mał�e�stwa  
w systemie prawa cywilnego, czym innym za� jego uznanie w tym systemie27. 

Dla przyj�cia tak sformułowanych twierdze� zdaj� si� upowa�nia� rów-
nie� dyspozycje artykułów 60 i 61 znowelizowanego 7 lipca 1981 r. hiszpa�-
skiego kodeksu cywilnego. W art. 60 stanowi si�: „Mał�e�stwo zawarte we-
dług norm prawa kanonicznego lub w jakiejkolwiek z form religijnych prze-
widzianych w poprzednim artykule wywołuje skutki cywilne [...]”, a w art. 61: 
„Mał�e�stwo wywołuje skutki cywilne od jego zawarcia. Do pełnego ich 
uznania b�dzie konieczne wpisanie do Rejestru Cywilnego […]”28.  

                                                
brato il matrimonio entro cinque giorni trasmetterà all’incaricato del Registro civile competen-
te l’atto del matrimonio canonico per la sua opportuna iscrizione, per il csaso che questa non 
sia effettuata a richiesta delle parti interessate. Spetta allo Stato la protezione dei diritti che, 
prima che il matrimonio sia iscritto, vengano acquisiti in buona fede da terzi” (Protocollo 

finale (circa l’articolo VI, 1) (03.01.1979), [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 795).
26 Concordato tra Santa Sede e la Spagna (27.08.1953), AAS 45(1953), s. 625-656. 
27 Zob. NAVARRO-VALS, Los efectos civiles, s. 80-81 i 84; C. DE DIEGO-LORA, Nuevas 

consideraciones sobrfe la ejecuciòn civil de la nulidad del matrimonio canònico y de la dis-

pensa pontificia del matrimonio rato y non consumado, ,,Ius canonicum” 31(1991), s. 550; 
M.E. OLMOS ORTEGA, El matrimonio canònico en el Codigo civil de 1981, ,,Revista española 
de derecho canonico” 39(1983), s. 61 i 77-78; ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 85-86. 

28 OLMOS ORTEGA, El matrimonio canònico, s. 59-60; ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 262, 
przyp. 475. 
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Poza tym, jak zauwa�a W. Adamczewski, do przyj�cia tezy o charakterze 
jedynie deklaratywnym wpisu mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywil-
nego, wielu komentatorów skłania brak w hiszpa�skim kodeksie cywilnym 
wyra�nego zapisu o obligatoryjnym charakterze wpisu mał�e�stwa do rejestru 
cywilnego. Oznacza, �e mał�e�stwo kanoniczne niewpisane do takiego reje-
stru zachowuje swój walor prawny na forum pa�stwowym, cho� nie jest on 
zaktualizowany29. Dla zaktualizowania skutków cywilnych, w praktyce stosuje 
si� instytucj� wpisu spó�nionego, jak to przewidywał Konkordat z 1953 r.30

Przewidziane w Protokole ko�cowym wr�czenie stronom przez kapłana, 
który asystował przy zawieraniu mał�e�stwa, za�wiadczenia ko�cielnego o je-
go zawarciu (z okre�lonymi danymi niezb�dnymi do dokonania wpisu), a tak-
�e poczyniona tam wzmianka o mo�liwo�ci wnioskowania przez strony o do-
konanie wpisu mał�e�stwa do rejestru cywilnego, jednoznacznie wskazuj� na 
cel tej czynno�ci duchownego. Podstaw� wi�c wpisu mał�e�stwa kanonicz-
nego do rejestru cywilnego jest owo za�wiadczenie ko�cielne, o czym zreszt�
wspomina art. 63 hiszpa�skiego kodeksu cywilnego. Stanowi si� tam równie�, 
�e nale�y odmówi� wpisu, gdy oka�e si�, �e mał�e�stwo nie spełnia wy-
mogów okre�lonych do jego wa�no�ci w tym�e kodeksie. 

Jak wynika z postanowienia Protokołu ko�cowego („w ka�dym przy-
padku”), niezale�nie od tego, czy strony zwróciły si� do urz�du stanu cywil-
nego z wnioskiem o dokonanie w nim wpisu zawartego mał�e�stwa (na pod-
stawie otrzymanego za�wiadczenia), czy te� nie, proboszcz parafii, na terenie 
której zostało ono zawarte, obowi�zany jest – w ci�gu pi�ciu dni od zawarcia 
mał�e�stwa – przesła� do kompetentnego urz�du stanu cywilnego akt tego 
zwi�zku mał�e�skiego celem dokonania wpisu, je�li takowy nie został ju�
dokonany na wniosek stron31. Zdaniem niektórych autorów, taka jednak inter-
pretacja przepisu budzi w�tpliwo�ci, w zwi�zku z czym wyra�aj� pogl�d,  
w my�l którego wspomniany obowi�zek proboszcza ma charakter jedynie 
subsydiarny, co oznacza, i� ci��y na nim tylko wówczas, gdy o dokonanie 
wpisu nie wnioskowali sami mał�onkowie32. Jak zauwa�a P. Majer, regulacj�
                                                

29 ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 74 i 253, przyp. 415. 
30 F.R. ANZAR GIL, Derecho matrimonial canònico, t. I, Salamanca 2001, s. 213-214. 
31 Tam�e, s. 63-64; MAJER, Zawarcie, s. 361-362. 
32 Zob. R. NAVARRO-VALS, La inscripciòn del matrimonio en el Registro civil, [w:] El 

matrimonio: cuestiones de derecho administrativo-canónico. IX Jornadas de la Asociaciòn 

Española de Canonistas. Madrid 29-31 marzo 1989, Salamanca 1990, s. 195; J. FERRER ORTIZ, 
Celebraciòn del matrimonio en secreto e inscropciòn en el Registro civil, „Ius canonicum” 
37(1997), s. 173. 
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procedury zgłaszania mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywilnego niektó-
rzy komentatorzy uznali za „nieszcz�sn� i zawikłan�”33. 

Brak jest w Układzie okre�lenia terminu, w który kompetentny urz�dnik 
stanu cywilnego ma dokona� rejestracji mał�e�stwa kanonicznego. Nie okre-
�la tego Instrukcja Dyrekcji Generalnej Rejestrów i Notariatów w sprawie 
wpisania do rejestru cywilnego okre�lonych mał�e�stw zawartych w formie 
religijnej z 10 lutego 1993 r.34

Ze zdania trzeciego przytoczonego zapisu Protokołu wynika, �e pa�stwo, 
do czasu osi�gni�cia przez mał�e�stwo kanoniczne skuteczno�ci w porz�dku 
prawnym pa�stwowym, obowi�zane jest zadba� o ochron� praw nabytych  
w dobrej wierze przez osoby trzecie. Podstaw� do takiego przepisu jest fakt, 
�e zawarcie mał�e�stwa kanonicznego niewpisanego jeszcze do rejestru cy-
wilnego jest aktem prawnym potencjalnie zdolnym do wywarcia skutków 
cywilnych, gdy tylko zostanie zarejestrowane35. 

4. Układ z Rzecz�pospolit� Włosk� (1984) 

W Układzie mi�dzy Stolic� Apostolsk� i Rzecz�pospolit� Włosk� z 18 lu-
tego 1984 r.36 art. 8 ust. 1 stanowi:  

Uznaje si� skutki cywilne mał�e�stwa zawartego zgodnie z normami prawa kanonicz-
nego, pod warunkiem, �e odno�ny akt zostanie wpisany do rejestru stanu cywilnego, po 
uprzednich zapowiedziach w urz�dzie gminnym. Bezpo�rednio po zawarciu mał�e�stwa, 
proboszcz albo jego delegat ma wyja�ni� kontrahentom skutki cywilne mał�e�stwa, od-
czytuj�c artykuły kodeksu cywilnego dotycz�ce praw i obowi�zków mał�onków, a nast�p-
nie sporz�dzi, w dwóch egzemplarzach oryginalnych, akt mał�e�stwa, w którym mog� by�
umieszczone o�wiadczenia mał�onków wyra�one stosownie do prawa cywilnego. 

Stolica /wi�ta przyjmuje do wiadomo�ci, �e wpis [mał�e�stwa kanonicznego do re-
jestru stanu cywilnego – W.G.] nie mo�e mie� miejsca: a) gdy mał�onkowie nie speł- 
niaj� wymogów prawa cywilnego co do wieku wymaganego do zawarcia [mał�e�stwa – 
W.G.]; b) gdy mi�dzy mał�onkami istnieje przeszkoda, któr� prawo cywilne uznaje za 
nieusuwaln�.  

                                                
33 MAJER, Zawarcie, s. 362 (autor przytacza opini� F.R. Anzara Gila: Derecho matrimo-

nial canonico, t. I, Salamanca 2001, s. 212); por. ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 68-69. Nun-
cjusz apostolski w Hiszpanii skierował list do Konferencji Episkopatu tego kraju, zwracaj�c 
uwag� na obowi�zek proboszcza przesyłania do urz�du stanu cywilnego powiadomienia o za-
warciu mał�e�stwa kanonicznego. Zob. MAJER, Zawarcie, s. 362-363. 

34 Zob. http://www.boe.es/boe/dias/1993/02/24/pdfs/A05881-05883.pdf [dost�p: 8 marca 2011]. 
35 ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 74. 
36 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Con-

cordato Lateranense, AAS 77(1985), s. 521-570 oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 553-561. 
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Wpis jest jednak dozwolony, gdy, zgodnie z prawem cywilnym, nie mo�e by� wnie-
siona skarga o niewa�no�� lub uniewa�nienie mał�e�stwa. Wniosek o dokonanie wpisu 
ma by� zło�ony na pi�mie przez proboszcza miejsca, w którym zostało zawarte mał�e�-
stwo, nie pó�niej ni� w ci�gu pi�ciu dni od jego zawarcia. Urz�dnik stanu cywilnego, gdy 
zostan� spełnione warunki wymagane do dokonania wpisu, dokonuje go w ci�gu dwu-
dziestu czterech godzin od otrzymania aktu i zawiadamia o tym proboszcza. 

Mał�e�stwo ma skutki cywilne od momentu jego zawarcia, nawet je�li urz�dnik stanu 
cywilnego, z jakiejkolwiek racji, dokonał wpisu po przekroczeniu przepisanego terminu. 

Wpis mo�e by� dokonany tak�e w czasie pó�niejszym na wniosek obydwojga kon-
trahentów, lub równie� jednego z nich, za wiedz� i bez sprzeciwu drugiego, byleby oboje 
zachowali nieprzerwanie stan wolny od momentu zawarcia do zło�enia wniosku o doko-
nanie wpisu, i bez szkody dla praw legalnie nabytych przez osoby trzecie37. 

Tak wi�c w my�l akapitu pierwszego przytoczonego art. 8 ust. 1, mał�e�-
stwo kanoniczne mo�e uzyska� skutki cywilnoprawne pod dwoma warunkami, 
jakimi s�: „wygłoszenie” zapowiedzi w urz�dzie gminnym oraz wpisanie aktu 
zawartego mał�e�stwa do rejestru stanu cywilnego. Zrealizowanie tych wa-
runków dokonuje si� na drodze zło�onej procedury, któr� – poza Układem – 
okre�laj� równie� przepisy wykonawcze: tak pa�stwowe, jak i ko�cielne. 

                                                
37 „Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto 

canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pu-
blicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spieg-
herà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile 
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matri-
monio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la 
legge vivile. 

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli sposi 
non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando 
sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. 

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di 
annullamento non potrebbe essere più proposta. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, 
dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla cele-
brazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effet-
tua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. 

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello 
stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. 

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, 
o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi 
abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello 
dalla richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi” 
(Art. 8, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 556). 
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Składa si� na ni� szereg formalno�ci, których spełnienie spoczywa zarówno na 
stronie ko�cielnej, jak i pa�stwowej38. 

Gdy chodzi o zapowiedzi w urz�dzie gminnym, których celem jest upew-
nienie si� co do mo�liwo�ci dokonania wpisu mał�e�stwa kanonicznego do 
rejestru stanu cywilnego39, i które – w my�l artykułów 93-101 włoskiego 
kodeksu cywilnego – polegaj� na wywieszeniu odpowiednich informacji  
w urz�dach gminnych stałego zamieszkania stron, to o ich przeprowadzenie 
wyst�puj� sami narzeczeni osobi�cie lub przez upowa�nion� osob�. W przy-
padku jednak mał�e�stwa „konkordatowego” wniosek taki winien by� uzu-
pełniony wnioskiem proboszcza miejsca, na terenie którego ma by� zawarte 
mał�e�stwo kanoniczne, skierowanym do urz�du gminy, na terenie której 
przynajmniej jedna ze stron ma stałe miejsce zamieszkania40. Niespełnienie 
tego ostatniego warunku sprawia, �e wniosek przedstawiony jedynie przez 
samych nupturientów nie jest prawnie skuteczny41. W wyniku przeprowadzo-
nej procedury zapowiedzi urz�dnik stanu cywilnego wydaje za�wiadczenie,  
w którym stwierdza, i� z punktu widzenia prawa pa�stwowego nic nie stoi na 
przeszkodzie do zawarcia przez strony mał�e�stwa (mo�e te� odmówi� wysta-
wienia takiego dokumentu)42. 

W odniesieniu do samej ceremonii zawierania mał�e�stwa kanonicznego 
wypada nadmieni�, i� wymagane w akapicie pierwszym art. 8 ust. 1 Układu 
odczytanie kontrahentom przez proboszcza albo jego delegata – bezpo�rednio 
po zawarciu mał�e�stwa – odno�nych artykułów włoskiego kodeksu cywil-
nego dotycz�cych praw i obowi�zków mał�onków, nie stanowi warunku bez-
wzgl�dnego do uzyskania skutków cywilnych przez zawarte i wpisane do reje-
stru stanu cywilnego mał�e�stwo43. Poniewa� jednak w akcie zawarcia mał-
�e�stwa proboszcz obowi�zany jest uczyni� wzmiank� o pouczeniu mał�on-

                                                
38 Zob. E. VITALI, La nuova disciplina del matrimonio, [w:] Concordato e Costituzione, 

Bologna 1985, s. 70; TEN�E, Prime considerazioni sull’art. 8 del nuovo concordato: la la tras-

crizione del matrimonio, ,,Il diritto ecclesiastico” 95(1984), s. 695; ADAMCZEWSKI, Mał�e�-

stwo, s. 56-57. 
39 Zob. L. DE LUCA, Il riconoscimento del matrimonio canonico, „Il diritto ecclesiastico” 

95(1984), s. 422-423 i 425. 
40 Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990),  

n. 15, ,,Ius ecclesiae” 3(1991), s. 780-802.
41 Tam�e, n. 15, s. 786. 
42 Tam�e, n. 17, s. 787. 
43 Zob. DE LUCA, Il riconoscimento, s. 422; VITALI, La nuova disciplina, s. 64; ADAM-

CZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 61. 
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ków o ich prawach i obowi�zkach w �wietle prawa pa�stwowego, jej pomi-
ni�cie mogłoby da� podstaw� urz�dnikowi stanu cywilnego do odesłania pro-
boszczowi tego� aktu w celu uzupełnienia44. 

Co si� tyczy dokonania wpisu zawartego mał�e�stwa kanonicznego do 
rejestru stanu cywilnego, to – stosownie do akapitu pierwszego omawiane- 
go art. 8 ust. 1 – procedura w tym zakresie rozpoczyna si� od sporz�dzenia  
przez proboszcza miejsca zawarcia mał�e�stwa lub jego delegata45, w dwóch  
oryginalnych egzemplarzach, aktu mał�e�stwa. Wzmianka o mo�liwo�ci 
umieszczenia w akcie o�wiadcze� mał�onków „wyra�onych stosownie do 
prawa cywilnego”, dotyczy przewidzianych we włoskim kodeksie cywilnym 
dodatkowych o�wiadcze� w przedmiocie wspólnoty dóbr i uznania dziecka 
naturalnego46. 

Autorem pisemnego wniosku o dokonanie wpisu jest proboszcz miejsca 
zawarcia mał�e�stwa, jak to wskazano w akapicie czwartym art. 8 ust. 1 
Układu47. Do wniosku winien on doł�czy� jeden z dwóch oryginałów aktu 
zawartego mał�e�stwa48. Adresatem za� wniosku proboszcza przepisy wyko-
nawcze czyni� urz�d stanu cywilnego miejsca zawarcia mał�e�stwa49. Zobo-
wi�zuj� one jednocze�nie proboszcza do powiadomienia mał�onków o fakcie 
przesłania wniosku o dokonanie wpisu w rejestrach stanu cywilnego50. 

                                                
44 Zob. G. MARAGNOLI, Osservazioni intorno alla lettura degli artt. 143-144-147 codice 

civile durante la celebrazione del matrimonio concordatario, „Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica” 11(1994), s. 324-326; ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 61-62. 

45 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) Konferencji Episkopatu Włoch
wymienia tutaj szafarza kultu (n. 25), a przepisy wykonawcze pa�stwowe: Disegno di legge  

n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo 18 febbraio 1984 tra Italia e la 

Santa Sede – 05.11.1987 ([w:] Codice del diritto ecclesiastico, red. S. Berlingò, Milano 1993) 
– ordynariusza miejsca, proboszcza lub szafarza kultu przez niego delegowanego (art. 5 ust. 1).  

46 Zob. artt. 215 i 280-290 włoskiego kodeksu cywilnego i n. 25 Decreto generale sul 

matrimonio canonico (05.11.1990) oraz art. 7 Disegno di legge n. 1831/1987 – Disposizioni 

per l’applicazione dell’Accordo; zob. tak�e: ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 242, przyp. 346. 
47 W przypadku nieobecno�ci lub doznania przeszkody przez proboszcza jego obowi�zki 

przejmuje duchowny, który zgodnie z przepisami prawa zast�puje go. Zob. Decreto generale 

sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 28 w zw. z n. 16). 
48 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 27) oraz Disegno di legge 

n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 6 ust. 1). 
49 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 27) oraz Disegno di legge 

n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 6 ust. 1). 
50 Disegno di legge n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 6 ust. 2). 
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W tym samym akapicie został okre�lony termin skierowania przez pro-
boszcza wniosku do urz�du stanu cywilnego: winien on by� przesłany nie 
pó�niej ni� w ci�gu pi�ciu dni od zawarcia mał�e�stwa. Wskazano tam jedno-
cze�nie termin dokonania wpisu przez urz�dnika stanu cywilnego: 24 godziny 
od otrzymania wniosku proboszcza (wraz z aktem mał�e�stwa). Brak okre�le-
nia w Układzie terminu wspomnianego tam obowi�zku powiadomienia pro-
boszcza przez urz�dnika stanu cywilnego o dokonaniu wpisu uzupełniaj� pa�-
stwowe przepisy wykonawcze, okre�laj�c go na kolejne dwadzie�cia cztery 
godziny51. Z kolei przepisy wykonawcze ko�cielne zobowi�zuj� proboszcza, 
by po otrzymaniu z urz�du stanu cywilnego owego powiadomienia dokonał  
w ksi�dze mał�e�stw odpowiedniej adnotacji o wpisie mał�e�stwa do rejestru 
cywilnego, a samo zawiadomienie zachował w archiwum parafialnym52. 

W ko�cielnych przepisach wykonawczych wzi�to pod uwag� przypadek, 
gdy w okresie pomi�dzy zawarciem mał�e�stwa kanonicznego a wyst�pieniem 
z wnioskiem o wpisanie go do rejestru cywilnego okazałoby si�, i� mał�e�-
stwo zostało zawarte niewa�nie. Wówczas, stosownie do Dekretu generalnego 
o mał�e�stwie Konferencji Episkopatu Włoch, nale�y zaniecha� kierowania 
wniosku o dokonanie wpisu i dokona�, je�li to mo�liwe, uwa�nienia mał�e�-
stwa w my�li przepisów prawa kanonicznego. Dopiero po dokonaniu uwa�-
nienia proboszcz obowi�zany jest przesła� wniosek do urz�du stanu cywilnego 
o dokonanie wpisu53. 

W akapicie drugim art. 8 ust. 1 Układu wskazane zostały okoliczno�ci 
wykluczaj�ce dokonanie wpisu mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywil-
nego: 1) gdy mał�onkowie nie spełniaj� wymogów prawa cywilnego co do 
wieku wymaganego do zawarcia mał�e�stwa; 2) gdy mi�dzy mał�onkami ist-
nieje przeszkoda, któr� prawo cywilne uznaje za nieusuwaln�.  

Gdy chodzi o pierwszy przypadek, to w my�l art. 84 włoskiego kodeksu 
cywilnego nie mog� zawrze� mał�e�stwa osoby niepełnoletnie (przed uko�-
czeniem 18. lat), jednak dla wa�nych przyczyn s�d mo�e zezwoli� na zawarcie 
mał�e�stwa osobie, która uko�czyła 17. rok �ycia. Wolno zatem przyj��, �e 
mał�e�stwo kanoniczne zawarte przez osob� niepełnoletni�, która uzyskała 
zezwolenie s�du, mo�e by� wpisane do rejestru cywilnego54.  

                                                
51 Disegno di legge n. 1831/1987 – Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo (art. 9) 

oraz Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 29). 
52 Decreto generale sul matrimonio canonico (05.11.1990) (n. 29). 
53 Tam�e (n. 33). 
54 Zob. G. DALLA TORRE, Qualche considerazione sul matrimonio concordatario dei mi-

norenni, ,,Il diritto ecclesiastico” 87(1976), s. 117-126; ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 76-77. 
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W odniesieniu natomiast do drugiej okoliczno�ci (istnienie mi�dzy stro-
nami przeszkody nieusuwalnej) nale�y przytoczy� pkt 4 lit. a) Protokołu do-
datkowego w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) Układu:  

W celach zastosowania n. 1, litera b), za przeszkody nieusuwalne w prawie cywilnym 
uwa�a si�: 1. Ubezwłasnowolnienie jednego z kontrahentów z powodu choroby umysło-
wej; 2. Istnienie mi�dzy stronami innego mał�e�stwa wa�nego w zakresie skutków cywil-
nych; 3. Przeszkody pochodz�ce z wyst�pku lub powinowactwa w linii prostej55. 

Z zapisu tego wynika wi�c, �e do rejestru cywilnego nie mo�e by� wpi-
sane mał�e�stwo osób zwi�zanych wymienionymi przeszkodami cywilnymi  
o charakterze nieusuwalnym. Niemo�liwo�� ta nie jest jednak absolutna,  
w akapicie trzecim Układu zaznaczono bowiem, i� wpis jest wówczas dozwo-
lony, je�li zgodnie z prawem cywilnym nie mo�e by� wniesiona skarga o nie-
wa�no�� lub uniewa�nienie (rozwi�zanie) mał�e�stwa (cywilnego)56.  

W akapicie szóstym art. 8 ust. 1 Układu przewidziana jest mo�liwo�� do-
konania tzw. wpisu spó�nionego mał�e�stwa kanonicznego do rejestru stanu 
cywilnego, a wi�c dokonania tej czynno�ci po upływie terminu okre�lonego  
w akapicie czwartym wymienionego artykułu. W takim jednak przypadku 
wpis jest mo�liwy jedynie po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszym z nich 
jest dokonanie wpisu jedynie na wniosek obydwojga mał�onków lub jednego 
z nich, za wiedz� i bez sprzeciwu drugiego. Niemo�liwe zatem byłoby doko-
nanie wpisu, gdyby jedna ze stron była wpisowi przeciwna. Niemo�liwo�� ta 
miałaby w zasadzie miejsce tak�e post mortem jednej ze stron57. Drugim 
warunkiem jest nieprzerwane zachowanie przez mał�onków stanu wolnego  
(w rozumieniu prawa włoskiego) od momentu zawarcia mał�e�stwa kanonicz-
nego do zło�enia wniosku o dokonanie wpisu. Gdyby zatem jedna ze stron  
w okresie od zawarcia mał�e�stwa kanonicznego do zło�enia wniosku o doko-
nanie wpisu pozostawała w zwi�zku mał�e�skim cywilnym z inn� osob�, do-
konanie wpisu byłoby niemo�liwe. 

                                                
55 Protocollo addizionale, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 560. 
56 Zob. DE LUCA, Il riconoscimento, s. 426; W. GÓRALSKI, Mał�e�stwo „konkordatowe” 

we Włoszech po 18 II 1984, „Chrze�cijanin w /wiecie” 20(1988), nr 12, s. 85. 
57 L. DEL GIUDICE, La trascrizione tardiva del matrimonio canonico nelle (incompiute) 

norme di attuazione degli accordi di Villa Madama, ,,Ius ecclesiae” 5(1993), nr 1, s. 240-241; 
ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 71; por. M. RIVELLA, La trascrizione tardiva del matrimonio, 
,,Quaderni di diritto ecclesiale” 16(2003), s. 386-387; MAJER, Zawarcie, s. 376. 
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W tym�e akapicie szóstym in fine znalazł si� przepis, w my�l którego do-
konanie wpisu spó�nionego nie narusza praw legalnie nabytych przez osoby 
trzecie. Przykładem praw nabytych mo�e by� tutaj stosunek ojcostwa lub ma-
cierzy�stwa, powstaj�cy w wyniku zrodzenia dziecka. Zgodnie z przepisem 
Układu, dzieci naturalne staj� si� dzie�mi prawego pochodzenia po dokonaniu 
wpisu spó�nionego. Gdyby nie ten przepis, przez pó�niejsze mał�e�stwo ro-
dziców naturalnych dzieci stawałyby si� jedynie dzie�mi, których naturalne 
pochodzenie zostało legitymizowane58. 

Dokonanie wpisu mał�e�stwa kanonicznego do rejestru stanu cywilnego 
mo�e by� zaskar�one do kompetentnego s�du włoskiego, gdy istnieje uzasad-
nione podejrzenie co do wa�no�ci tego� wpisu (ocenie s�du podlega jedynie 
wa�no�� zaistnienia skutków cywilnych mał�e�stwa kanonicznego z powodu 
wad dokonanego wpisu)59. 

Co si� tyczy momentu uzyskania przez mał�e�stwo kanoniczne skutków 
cywilnoprawnych, to w my�l stwierdzenia zawartego w akapicie pi�tym art. 8 
ust. 1 Układu powstaj� one w momencie zawarcia mał�e�stwa, „nawet je�li 
urz�dnik stanu cywilnego, z jakiejkolwiek racji, dokonał wpisu po przekro-
czeniu przepisanego terminu”. Jak słusznie zauwa�a W. Adamczewski, rodzi 
si� pytanie, czy przepis ten ma zastosowanie do mał�e�stw kanonicznych, 
które uzyskały skutki cywilne w ramach zastosowania wpisu spó�nionego. Ze 
sformułowania „z jakiejkolwiek racji” zdaje si� wynika�, i� na pytanie to na-
le�y odpowiedzie� twierdz�co. Do przyj�cia takiej opinii skłania ponadto za-
strze�enie, wyra�nie poczynione w akapicie szóstym, i� dokonanie wpisu nie 
narusza praw nabytych przez osoby trzecie60. Wpis zatem mał�e�stwa kano-
nicznego do rejestru cywilnego, dokonany zarówno w czasie okre�lonym  
w Układzie, jak i w czasie pó�niejszym (wpis spó�niony), ma charakter retro-
aktywny, cofaj�c skutki tej czynno�ci do momentu zawarcia zwi�zku. 

Skoro z jednej strony uznanie skutków cywilnych mał�e�stwa kanonicz-
nego uzale�nia si� od dokonania wpisu, z drugiej za� skutki te istniej� od mo-
mentu zawarcia tego zwi�zku, to zasadne jest pytanie o charakter prawny 
wpisu: czy dokonanie go jest czynno�ci� jedynie deklaratywn�, czy te� kon-
stytutywn�. Otó� w doktrynie odrzuca si� tez�, i� wpis ma charakter deklara-
tywny w stosunku do dokonanego ju� w pełni aktu prawnego, jakim jest za-
warcie mał�e�stwa. Przyjmuje si�, �e wpis mał�e�stwa kanonicznego do reje-

                                                
58 ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 250, przyp. 392. 
59 Tam�e, s. 75. 
60 Tam�e, s. 71-72; por. VITALI, La nova disciplina, s. 73. 
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stru cywilnego jest istotnym elementem dla uznania skutków cywilnych tego�
mał�e�stwa, co oznacza, �e dokonanie wpisu stanowi formalno�� konieczn�
(nieodzowny warunek) dla uznania przez pa�stwo skutków cywilnych tego 
zwi�zku61. Wydaje si�, �e nale�y tutaj mówi� o charakterze konstytutywnym  
i – jednocze�nie retroaktywnym – wpisu. 

Uznanie skutków cywilnych mał�e�stwa kanonicznego nie stanowi zwy-
kłego automatyzmu, włoski porz�dek prawny przewiduje bowiem sytuacj�
zawarcia przez strony jedynie mał�e�stwa kanonicznego, pozostawiaj�c im 
samym oraz proboszczowi decyzj� w tym wzgl�dzie. Mo�liwo�� powzi�cia 
przez wymienione podmioty decyzji o skutkach cywilnych mał�e�stwa kano-
nicznego zostało w doktrynie uznane za znacz�ce i nowe rozwi�zanie Układu 
w porównaniu z regulacj� Konkordatu z 1929 r.62 Jako podstaw� takiego 
stanowiska przyjmuje si� instytucj� wpisu spó�nionego, wskazuj�c� po�rednio 
na autonomi� mał�onków w decydowaniu o wpisie ich mał�e�stwa do rejestru 
stanu cywilnego63.  

5. Konwencja z Rzecz�pospolit� Malty (1993) 

W Konwencji z Rzecz�pospolit� Malty z 3 lutego 1993 r. o uznawaniu 
skutków cywilnych mał�e�stw kanonicznych oraz wyroków dotycz�cych 
tych�e mał�e�stw wydanych przez władze i s�dy ko�cielne64, gdzie regulacje 
dotycz�ce mał�e�stwa s� porównywalne z rozwi�zaniami Układu z Włochami 
z 1984 r., w art. 1 strony postanowiły: 

1. Uznaje si� skutki cywilne mał�e�stw zawartych na Malcie według norm kanonicz-
nych Ko�cioła katolickiego, od momentu ich zawarcia, pod warunkiem, �e: a) ze �wiadec-

                                                
61 Zob. VITALI, La nova disciplina, s. 73; DE LUCA, Il riconoscimento, s. 419; L. CHIA-

PPETTA, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Manuale giuridico- 

-pastorae, Roma 1990, s. 301; ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 86-87. 
62 Zob. NAVARRO-VALS, La inscripciòn, s. 197-198; Z. COMBALIA SOLIS, La autonomia 

privada en la inscripciòn del matrimonio canònico en el Registro civil, Barcelona 1992,  
s. 209-225; E. CAMASSA AUREA, La trascrizione del matrimonio, ,,Monitor ecclesiasticus” 
119(1994), s. 130-133; P. MONETA, Matrimonio religioso e ordinamento civile, Torino 1996,  
s. 27-31; zob. tak�e: MAJER, Zawarcie, s. 373-374. 

63 MAJER, Zawarcie, s. 374-376. 
64 Conventio inter Apostolicam Sedem et Militensem Rempublicam de civilibus agnoscen-

dis matrimoniorum canonicorum effectibus necnon sententiarum iisdem super connubiis aucto-

ritatum tribunaliumque ecclesiasticorum (03.02.1993), “Acta Apostolicae Sedis” 89(1997),  
s. 679-694 oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 657-667. 



Wpis mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywilnego 59

twa Rejestru Mał�e�stw wynika, �e zostały przeprowadzone zapowiedzi wymagane przez 
prawo cywilne, albo �e udzielono od nich dyspensy, gdy dokument taki stanowi niezbity  
i ostateczny dowód prawidłowo�ci zapowiedzi lub dyspensy od nich; b) proboszcz miejs-
ca, w którym zostało zawarte mał�e�stwo, prze�le do Rejestru Publicznego oryginalny eg-
zemplarz aktu mał�e�stwa sporz�dzony w formie okre�lonej we wspólnej umowie pomi�-
dzy Wysokimi Stronami i podpisany przez Ordynariusza miejsca albo przez Proboszcza 
albo przez ich Delegata, który asystował przy zawieraniu mał�e�stwa. 

2. Stolica Apostolska przyjmuje do wiadomo�ci, �e Rzeczpospolita Malty uznaje 
skutki cywilne mał�e�stw kanonicznych, gdy mi�dzy kontrahentami nie zachodzi przesz-
koda, która według prawa cywilnego powoduje niewa�no�� mał�e�stwa i któr� to samo 
prawo cywilne traktuje jako nieusuwaln�, czyli niedyspensowaln�65. 

Z kolei w art. 2 Konwencji znalazły si� nast�puj�ce uregulowania: 

1. Akt mał�e�stwa powinien zosta� przesłany do Rejestru Publicznego celem nale-
�ytego wpisu w ci�gu pi�ciu dni od zawarcia mał�e�stwa. 

2. Je�li przesłanie aktu mał�e�stwa nie zostanie dokonane w ci�gu terminu okre�lo-
nego, jest obowi�zkiem Proboszcza dokonanie tego jak najszybciej. Strony lub jedna  
z nich, maj� zawsze prawo prosi� o takie przesłanie. Przesłanie spó�nione nie stoi na 
przeszkodzie dokonaniu wpisu. 

3. Je�li stwierdzi si�, �e warunki okre�lone w art. 1 zostały spełnione, Dyrektor Re- 
jestru Publicznego wpisuje akt mał�e�stwa tak szybko, jak to mo�liwe i zawiadamia o tym 
pisemnie Proboszcza66. 

                                                
65 „1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrami a Malta secondo le norme 

canoniche della Chiesa Cattolica, dal momento della loro celebrazione, a condizione che: a) ri-
sulti da un attestato del «Marriage Registrar» che sono state eseguite le pubblicazioni richieste 
dalla legge civile, o che vi è stata dispensa dalle stesse, costituendo tale attestato una prova de-
finitgiva ed insindacabile della regolarità delle pubblicazioni o della dispensa dalle stesse; b) il 
Parroco del luogo dove è stato celebrato il matgrimonio trasmetta al Registro Pubblico un 
esemplare originale dell’atto del matrimonio redatto nella forma stabilita di comune intesa fra 
l.e Alte Parti, e sottoscritto dall’Ordinario o dal Parroco o dal loro Delegato, che ha assistito 
alla celebrazione del matrimonio. 

2. La Santa Sede prende atto che la Repubblica di Malta risonosce gli effetti civili dei 
matrimoni canonici quando non sussista fra contraenti un impedimento che, secondo la legge 
civile, produca la nullità del matrimonio e che la stessa legge civile consideri inderogabile  
o non dispensabile” (Art. 1, [w:] MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 658). 

66 „1. L’atto di matrimonio deve essere trasmesso al. Registro Pubblico per la debita 
trascrizione entro cinque giorni utili dalla celebrazione del matrimonio. 

2. Qualora la trasmissione dell’atto di matrimonio non venga effettuata entro il termine 
stabilito, rimane l’obbligo del Parroco di effettuarla al più presto possibile. Le parti, o anche 
una di esse, hanno sempre il diritto di chiedere tale trasmissione. La trasmissione tardiva non 
osta alla trascrizione. 
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Natomiast w Protokole dodatkowym strony postanowiły dokona� bardziej 
szczegółowych wyja�nie� niektórych dyspozycji Konwencji, dla zapewnienia 
wła�ciwego ich stosowania i unikni�cia wszelkich trudno�ci w ich interpreta-
cji. Tak wi�c strony wspólnie deklaruj�:  

– w odniesieniu do art. 1 ust. 1, litera b): 

a) Wysokie Strony obopólnie okre�l� formularz aktu mał�e�stwa przed wej�ciem  
w �ycie Konwencji, poprzez wymian� Not pomi�dzy Nuncjatur� Apostolsk� i Ministers-
twem Spraw Zagranicznych. Strony zachowaj� t� sam� procedur� ilekro�, w przyszło�ci, 
dojd� zgodnie do wniosku, i� do takiego formularza nale�y wprowadzi� modyfikacje. 

b) Wykluczaj�c przypadek niebezpiecze�stwa �mierci, w którym znalazłaby si� przy-
najmniej jedna ze stron, Rejestr Mał�e�stw, wraz ze �wiadectwem, o którym mowa w art. 1, 
ust. 1 lit. a), wystawia stronom formularz aktu mał�e�stwa, nale�ycie wypełniony ze 
wszystkimi danymi dotycz�cymi nupturientów. Przygotowany w ten sposób formularz 
powinien by� wr�czony stronom mo�liwie najszybciej po upływie okresu zapowiedzi i,  
w ka�dym przypadku, nie pó�niej ni� w ci�gu czterech dni przed ustalon� dat� zawarcia 
mał�e�stwa. Do stron nale�y bezpo�rednie przesłanie tego formularza Proboszczowi 
miejsca zawarcia. Je�li stwierdzi jak�� ró�nic� mi�dzy danymi dotycz�cymi nupturientów 
zawartymi w formularzu, o którym wy�ej, a danymi zawartymi w dokumentach kanonicz-
nych, Proboszcz dokona, mo�liwie najszybciej, stosownych weryfikacji w celu uzgodnie-
nia z Rejestrem Mał�e�stw poprawnego brzmienia tego� formularza67; 

– w odniesieniu do art. 1 ust. 2: 

W celach stosowania art. 1 ust. 2 rozumie si� jako przeszkody uznawane za nieusuwalne, 
czyli niedyspensowalne przez prawo cywilne: a) brak wieku, który wynosi 16 lat uko�-

                                                
3. Ove consti che le condizioni stabilite nell’articolo q siano state soddisfatte, il Direttore 

del Registro Pubblico trascrive l’atto di matrimonio e, al più presto possibile, ne dà notizia in 
iscritto al Parroco” (Art. 2, [w:] tam�e, s. 659). 

67 „a) Le Alte Parti stabiliranno, di comune intesa, il modulo dell’atto di matrimonio prima 
dell’entrata in vigore dell’accordo, mediante sambio di Note tra la Nunziatura Apostolica ed il 
Ministero degli Affari Esteri. Esse seguiranno la stessa procedura qualora, in futuro, concor-
dassero di apportare modifiche a tale modulo; b) Escluso il caso di pericolo di morte in cui si 
trovi almeno una delle parti, il «Marriage Registrar», insieme all’attestato di cui all’articolo 
1,1,a), rilascia alle parti un modulo dell’atto di matrimonio, debitamente riempito con tutti  
i dati relativi agli sposi. Il modulo così preparato dev’essere consegnato alle parfti al più presto 
dopo la scadenza del periodo delle pubblicazioni e, in ogni caso, non più tardi di quattro giorni 
prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio. Spetta alle parti di trasmettere 
immediatamente tale modulo al Parroco del luogo della celebrazione. Qualora rilevi qualche 
discrepanza tra i dati relativi agli sposi come risultano dal modulo di cui sopra e dai documenti 
canonici, il Parroco deve fare, al più presto mpossibile, le opportune verifiche al fine di 
concordare col «Marriage Registrar» la corretta stessura dello stesso modulo” (In relazione 
all’articolo 1,1,b), [w:] tam�e, s. 664). 
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czonych dla ka�dej ze stron; b) chorob� umysłow� przynajmniej u jednej ze stron, która 
czyni osob� niezdoln� do zawarcia mał�e�stwa; c) pokrewie�stwo w linii prostej i do dru-
giego stopnia w linii bocznej; d) istnienie poprzedniego mał�e�stwa, wa�nego pod wzgl�-
dem skutków cywilnych, przynajmniej u jednej ze stron68. 

W Konwencji malta�skiej – jak wida� – uzyskanie skutków cywilnopraw-
nych przez mał�e�stwo kanoniczne zostało uzale�nione od spełnienia okre�lo-
nych warunków, m.in. od przesłania przez proboszcza miejsca zawarcia mał-
�e�stwa oryginału aktu tego zwi�zku do rejestru pa�stwowego, przy czym akt 
ten powinien by� sporz�dzony według formularza uzgodnionego przez Nun-
cjatur� Apostolsk� na Malcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i podpi-
sany przez okre�lonego w art. 1 ust. 1 duchownego. W warunkach zwyczaj-
nych formularz ten, z wpisanymi do� danymi, jest przekazywany nupturien-
tom – nie pó�niej ni� na cztery dni przez terminem celebracji mał�e�stwa – 
przez urz�d stanu cywilnego, wraz z za�wiadczeniem o przeprowadzeniu za-
powiedzi. Z kolei strony obowi�zane s� do przesłania owego formularza pro-
boszczowi miejsca, w którym ma by� zawarte mał�e�stwo.  

Po otrzymaniu formularza (aktu mał�e�stwa) oraz za�wiadczenia o prze-
prowadzeniu zapowiedzi cywilnych, proboszcz ma obowi�zek zweryfikowania 
danych zawartych w formularzu z danymi figuruj�cymi w aktach parafialnych, 
a w przypadku rozbie�no�ci ma uzgodni� z urz�dem stanu cywilnego zapis 
definitywny. 

Z kolei proboszcz powinien przesła� akt mał�e�stwa do urz�du stanu cy-
wilnego, by tam dokonano wpisu zawartego mał�e�stwa kanonicznego. Czyn-
no�� t� proboszcz winien zrealizowa� w ci�gu pi�ciu dni u�ytecznych, a wi�c 
nie wliczaj�c dni, w których istniała usprawiedliwiona przyczyna uniemo�li-
wiaj�ca podj�cie tej�e czynno�ci. W art. 2 ust. 2 Konwencji przewidziano 
wpis spó�niony, który mo�e by� dokonany na wniosek proboszcza, zło�ony 
jak najszybciej (po upływie terminu). Znamienna jest wzmianka o tym, �e 
strony lub jedna z nich mo�e zawsze, a wi�c w terminie nieokre�lonym, do-

                                                
68 „Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1,2 si intendono come impedimenti considerati 

inderogabili o non dispensabili dalla legge civile: a) il difetto di età, che è di sedici anni com-
piuti per ambedue le parti; b) l’infermità di mente di almeno una delle parti che renda incapace 
di contrarre matrimonio; c) la consanguineità in linea retta e, fino al secondo grado, in linea 
collaterale; d) la sussistenza di un precedente matrimonio, valido agli effetti civili, di almeno 
una delle parti” (In relazione all’articolo 1, 2, [w:] tam�e, s. 664-665). 
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maga� si� przesłania przez proboszcza wspomnianego wniosku do odpowied-
niego rejestru pa�stwowego69.  

Procedur�, o której mowa, ko�czy dokonanie wpisu mał�e�stwa kanonicz-
nego do rejestru pa�stwowego przez jego dyrektora. Czynno�ci tej powinien 
on dokona� jak najszybciej po otrzymaniu wniosku proboszcza. Po dokonaniu 
wpisu dyrektor ma obowi�zek jak najszybszego powiadomienia o tym pro-
boszcza. 

Dokonanie wpisu uwarunkowane jest upewnieniem si� przez dyrektora, 
czy zostały zachowane warunki okre�lone w art. 1 Konwencji. Nale�y zatem 
przyj��, �e w przypadku niezachowania tych warunków winna mie� miejsce 
odmowa dokonania wpisu. W art. 1 ust. 2 Konwencji stanowi si� implicite, �e 
przeszkody cywilne, które – zgodnie z prawem krajowym – powoduj� nie-
wa�no�� mał�e�stwa, tym samym powoduj�, i� niemo�liwe jest uzyskanie 
skutków cywilnych przez mał�e�stwo kanoniczne zawierane przez osoby 
zwi�zane takimi przeszkodami. Wymienia je Protokół dodatkowy w odniesie-
niu do art. 1 ust. 2 Konwencji (przeszkody: wieku, choroby umysłowej, po-
krewie�stwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, zwi�zku mał�e�-
skiego wa�nego w �wietle prawa cywilnego)70. 

Gdy chodzi o moment wywołania skutków cywilnych przez mał�e�stwo 
kanoniczne, to w art. 1 ust. 1 Konwencji zaznaczono, �e powstaj� one „od 
momentu zawarcia” tego� zwi�zku. 

Co si� tyczy waloru prawnego wpisu mał�e�stwa kanonicznego do rejestru 
pa�stwowego, to wolno s�dzi�, �e wpis ten ma charakter konstytutywny71. 

Za P. Majerem nale�y przyj��, �e podobnie jak w systemie włoskim, tak  
i w systemie malta�skim „nie przewiduje si� automatycznej rejestracji ka�de-
go mał�e�stwa kanonicznego, a nieprzedstawienie duchownemu przez nuptu-
rientów za�wiadczenia o dopełnieniu obowi�zku cywilnych zapowiedzi wraz  
z odpowiednim dokumentem, który słu�y do pó�niejszego powiadomienia 

                                                
69 Mo�liwo�� dokonaniu wpisu spó�nionego przewiduje równie� prawo malta�skie: Mar-

riage Act-to regulate Marriage and to provide for matters connected therewith or ancillary 

thereto (12.08.1975), „Forum. A Review of the Maltese Ecclesiastical Tribunal” 6(1995), nr 1, 
s. 44-45. 

70 Zob. ADAMCZEWSKI, Mał�e�stwo, s. 80; A. BETTETINI, L’accordo 3 febbraio 1993 tra 

Santa Sede e la Repubblica di Malta sul matrimonio: brevi annotazioni, ,,Il diritto ecclesias-
tico” 108(1997), s. 110-113. 

71 Zob. tam�e, s. 87. 
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urz�du stanu cywilnego o zawartym mał�e�stwie, oznacza brak woli zawarcia 
mał�e�stwa ze skutkami cywilnymi”72.  

6. Konkordat z Rzecz�pospolit� Polsk� (1993) 

W Konkordacie Stolicy Apostolskiej z Rzecz�pospolit� Polsk� z 28 lipca 
1993 r.73 w art. 10 ust. 1 znalazła si� nast�puj�ca norma prawna: 

Od chwili zawarcia mał�e�stwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie poci�ga za sob�
zawarcie mał�e�stwa zgodnie z prawem polskim, je�eli: 1) mi�dzy nupturientami nie ist-
niej� przeszkody wynikaj�ce z prawa polskiego, 2) zło�� oni przy zawieraniu mał�e�stwa 
zgodne o�wiadczenie woli dotycz�ce wywołania takich skutków i 3) zawarcie mał�e�stwa 
zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany Urz�dowi Stanu Cy-
wilnego w terminie pi�ciu dni od zawarcia mał�e�stwa; termin ten ulega przedłu�eniu, je-
�li nie został dotrzymany z powodu siły wy�szej, do czasu trwania tej przyczyny. 

Poniewa� powy�sze sformułowanie znamionuje do�� znaczny stopie�
ogólno�ci, m.in. w odniesieniu do trzeciego z wymienionych warunków uzys-
kania przez mał�e�stwo kanoniczne skutków cywilnoprawnych, a ponadto im-
plikowało ono konieczno�� dostosowania polskiego prawa rodzinnego do tego 
rodzaju regulacji, w tym�e art. 10 ust. 6 umowy konkordatowej strony posta-
nowiły, i� „celem wprowadzenia w �ycie niniejszego artykułu zostan� doko-
nane konieczne zmiany w prawie polskim”. 

Aktami wykonawczymi pa�stwowymi w stosunku do art. 10 ust. 1 Kon-
kordatu stały si�: rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Admini-
stracji z dnia 26 pa�dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporz�-
dzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksi�g stanu cywilnego, 
ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cy-
wilnego, ich odpisów, za�wiadcze� i protokołów74 oraz obwieszczenie Mini-
stra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upowa�nia do sporz�dze-
nia za�wiadczenia stanowi�cego podstaw� sporz�dzenia aktu mał�e�stwa za-
wartego w sposób okre�lony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opieku�-

                                                
72 MAJER, Zawarcie, s. 383-384. 
73 Konkordat mi�dzy Stolic� Apostolsk� i Rzecz�pospolit� Polsk� (28.07.1993), AAS 

85(1993), s. 310-329 i Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318, oraz w: MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 682-696. 
74 Dz. U. Nr 136, poz. 884. 
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czego75. Nale�y jednocze�nie wspomnie�, i� szereg kwestii uj�tych w art. 10 
ust. 1 Konkordatu jedynie ogólnie znalazło swoje uszczegółowienie w noweli-
zacji kodeksu rodzinnego i opieku�czego, dokonanej ustaw� z dnia 24 lipca 
1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opieku�czy, Kodeks post�powa-
nia cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Pa�stwa 
do Ko�cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw76. Natomiast aktem wykonawczym ko�cielnym jest Instrukcja Episko-
patu Polski z 22 pa�dziernika 1998 r. [dotycz�ca mał�e�stwa „konkordatowe-
go” – W.G.]77. 

Z okre�lenia w art. 10 ust. 1 pkt 3 umowy trzeciego warunku uzyskania 
przez mał�e�stwo kanoniczne skutków cywilnoprawnych wynika jedynie ko-
nieczno�� podj�cia nast�puj�cych czynno�ci: 1) przygotowanie (domy�lnie: 
przez duchownego) wniosku o dokonanie wpisu mał�e�stwa kanonicznego 
(ju� zawartego) do rejestru stanu cywilnego; 2) przekazanie tego wniosku 
(domy�lnie: przez duchownego albo samych mał�onków lub jednego z nich) 
do urz�du stanu cywilnego w terminie pi�ciu dni, który ulega przedłu�eniu  
w przypadku wyst�powania siły wy�szej; 3) dokonanie wpisu (domy�lnie: 
przez kierownika urz�du stanu cywilnego) mał�e�stwa kanonicznego do ksi�-
gi stanu cywilnego. Dopiero wi�c uszczegółowienie normy konkordatowej 
przez wymienione akty prawne wykonawcze pozwala wskaza� �ci�le okre�lo-
n� procedur�, zmierzaj�c� do uzyskania przez mał�e�stwo kanoniczne skut-
ków cywilnoprawnych.  

Procedura ta składa si� z kilku nast�puj�cych po sobie etapów, które sta-
nowi�: 1) wystawienie przez kierownika USC za�wiadczenia stwierdzaj�cego 
brak okoliczno�ci wył�czaj�cych zawarcie mał�e�stwa oraz zawieraj�cego 
tre�� i dat� zło�onych przed kierownikiem USC o�wiadcze� nupturientów  
w sprawie nazwisk przyszłych mał�onków i ich dzieci; 2) przedło�enie du-
chownemu przez nupturientów za�wiadczenia wystawionego przez kierownika 
USC; 3) przyj�cie przez duchownego o�wiadczenia woli nupturientów jedno-
czesnego zawarcia mał�e�stwa podlegaj�cego prawu polskiemu78; 4) sporz�-

                                                
75 M.P. Nr 40, poz. 554; ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku�czy 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788) [dalej cyt.: k.r.o.]. 
76 Dz. U. Nr 117, poz. 757. 
77 „Biuletyn Katolickiej Agencji Informacyjnej” z 7 listopada 1998, s. 15-18. 
78 W �wietle art. 1 § 2 k.r.o. („Mał�e�stwo zostaje równie� zawarte, gdy m��czyzna i ko-

bieta […] o�wiadcz� wol� jednoczesnego [podkr. – W.G.] zawarcia mał�e�stwa podlegaj�cego 
prawu polskiemu […]”) nale�y przyj��, i� kontrahenci zawieraj� jednocze�nie dwa mał�e�stwa: 
kanoniczne i cywilne, podlegaj�ce ró�nym porz�dkom prawnym; por. MAJER, Zawarcie, s. 401. 
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dzenie przez duchownego za�wiadczenia stwierdzaj�cego fakt zło�enia przez 
nupturientów – w jego obecno�ci przy zawarciu mał�e�stwa wyznaniowego – 
o�wiadczenia woli, o którym mowa w punkcie 3; 5) przekazanie przez du-
chownego do USC za�wiadczenia, o którym mowa w punkcie 4, wraz z za�-
wiadczeniem kierownika USC; 6) sporz�dzenie aktu mał�e�stwa przez kie-
rownika USC79. 

Pomijaj�c trzy pierwsze punkty owej procedury80, wystarczy zwi��le 
przedstawi� jedynie te (wskazane w pkt. 4-6), które bezpo�rednio dotycz�
czynno�ci zwi�zanych z wpisaniem mał�e�stwa kanonicznego do ksi�g stanu 
cywilnego. 

Niezwłocznie po wskazanym w art. l § 2 k.r.o. zło�eniu przez strony 
o�wiadczenia woli, duchowny ma obowi�zek sporz�dzenia za�wiadczenia 
stwierdzaj�cego, �e o�wiadczenie to zostało zło�one w jego obecno�ci przy 
zawarciu zwi�zku mał�e�skiego podlegaj�cego prawu wewn�trznemu Ko�-
cioła albo innego zwi�zku wyznaniowego. Dokument ten winni podpisa�: 
duchowny, mał�onkowie i dwaj pełnoletni �wiadkowie obecni przy zło�eniu 
tego o�wiadczenia (art. 8 § 2 k.r.o.). Za�wiadczenie, o którym mowa, maj�ce 
form� formularza do wypełnienia, duchowny sporz�dza na odwrotnej stronie 
za�wiadczenia wystawionego przez kierownika USC w przedmiocie braku 
okoliczno�ci wył�czaj�cych zawarcie mał�e�stwa oraz o�wiadcze� stron  
w sprawie nazwisk przyszłych mał�onków i ich dzieci81. Stosownie do § 18 
ust. l rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 26 pa�-
dziernika 1998 r. wspomniane za�wiadczenie duchowny sporz�dza w trzech 
egzemplarzach (otrzymanych z USC, zawieraj�cych – na odwrotnej stronie – 
za�wiadczenie kierownika USC, o którym w art. 41 § l k.r.o.). 

Sformułowanie art. 8 § 2 k.r.o. polecaj�ce duchownemu, by „niezwłocznie 
po zło�eniu o�wiadcze�” przez strony sporz�dził za�wiadczenie o ich zło�e-
niu, nale�y interpretowa� uwzgl�dniaj�c wymóg (wskazany w tym�e art. 8 § 2 

                                                
79 W. GÓRALSKI, Forma zawarcia mał�e�stwa w trybie art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego  

i opieku�czego, [w:] W. GÓRALSKI, Studia nad mał�e�stwem i rodzin�, Warszawa 2007, s. 470. 
80 Pełna procedura jest szeroko uwzgl�dniana w doktrynie (zob. m.in.: J. GAJDA, Zawarcie 

zwi�zku mał�e�skiego przed duchownym, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XI: Prawo rodzin-

ne i opieku�cze, red. T. Smyczy�ski, Warszawa 2009, s. 112-142; GÓRALSKI, Forma zawarcia,
s. 470-475).  

81 Wzór za�wiadczenia stanowi�cego podstaw� sporz�dzenia aktu mał�e�stwa zawartego 
w sposób okre�lony w art. l § 2 i 3 k.r.o. podaje H. CHWY0, Zawarcie mał�e�stwa w prawie 

polskim. Stan prawny obowi�zuj�cy od dnia 15 listopada 1996 r. Poradnik dla kierowników 

urz�dów stanu cywilnego, Lublin 1998, s. 219 i 232. 
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k.r.o.) podpisania za�wiadczenia przez duchownego, mał�onków i �wiadków. 
Oznacza to, i� ze wzgl�dów praktycznych za�wiadczenie powinno by� spo-
rz�dzone bezpo�rednio po zło�eniu przez strony wymaganego o�wiadczenia 
woli82. 

Za�wiadczenie sporz�dzone przez duchownego, w obecno�ci którego 
strony zło�yły o�wiadczenie woli, o którym mowa w art. l § 2 k.r.o., podpisuje 
ponadto duchowny upowa�niony do sporz�dzenia za�wiadczenia stanowi�-
cego podstaw� do sporz�dzenia aktu mał�e�stwa w USC. Przy nazwisku obo-
wi�zany jest poda� zajmowane stanowisko. Wykaz stanowisk, których zaj-
mowanie przez duchownych upowa�nia do sporz�dzenia za�wiadczenia,  
o którym mowa, zawiera zał�cznik do obwieszczenia Ministra Spraw We-
wn�trznych i Administracji z 4 listopada 1998 r.83 Jednocze�nie art. 27 ust. 2 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego84 statuuje, �e osoba zajmuj�ca jed-
no z tych stanowisk jest duchownym w rozumieniu przepisów o zawarciu 
mał�e�stwa. 

Sporz�dzone przez duchownego za�wiadczenie stwierdzaj�ce fakt zło�enia 
przez strony o�wiadczenia woli, o którym w art. l § 2 k.r.o., wraz z za�wiad-
czeniem sporz�dzonym przez kierownika USC w przedmiocie braku okolicz-
no�ci wył�czaj�cych zawarcie mał�e�stwa oraz nazwisk przyszłych mał�on-
ków i ich dzieci, duchowny (zajmuj�cy jedno ze stanowisk okre�lonych w za-
ł�czniku do powołanego wy�ej obwieszczenia Ministra Spraw Wewn�trznych 
i Administracji) przekazuje do USC wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce zawar-
cia mał�e�stwa przed upływem pi�ciu dni od zawarcia mał�e�stwa (art. 8  
§ 3 k.r.o. i art. 12 ust. 3 p.a.s.c.)85. 
                                                

82 J. WINIARZ, J. GAJDA, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 69. 
83 W Ko�ciele katolickim upowa�nionymi do sporz�dzenia za�wiadczenia s� duchowni 

zajmuj�cy nast�puj�ce stanowiska: ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator parafii, wi-
kariusz w zast�pstwie proboszcza, duchowny w zast�pstwie proboszcza. Zob. pkt l zał�cznika 
do obwieszczenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. 
(M.P. Nr 40, poz. 554). Dla unikni�cia ewentualnej niejasno�ci nale�y wyja�ni�, �e za�wiad-
czenie stwierdzaj�ce fakt zło�enia przez strony przed duchownym o�wiadczenia woli, o którym 
mowa w art. l § 2 k.r.o., stanowi element za�wiadczenia (podpisywanego przez duchownego 
upowa�nionego) b�d�cego podstaw� sporz�dzenia aktu mał�e�stwa w USC. 

84 Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:  
Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1264) [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 

85 Stosownie do postanowienia art. 111 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. [dalej cyt.: k.c.]), do biegu terminu nie wlicza si� dnia 
zawarcia mał�e�stwa. Zgodnie za� z dyspozycj� art. 115 k.c., je�eli ostatni dzie� terminu 
przypada na dzie� uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia nast�pnego. 
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Je�eli zachowanie pi�ciodniowego terminu przewidzianego na przekazanie 
za�wiadczenia do USC nie jest mo�liwe z powodu siły wy�szej, bieg terminu 
ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody (art. 8 § 3 k.r.o.)86. Po usta-
niu przeszkody termin wi�c biegnie dalej, nie biegnie za� od nowa87. Do oce-
ny, czy przyczyn� przekazania przez duchownego z opó�nieniem za�wiad- 
czenia było działanie siły wy�szej, uprawniony jest wył�cznie kierownik USC. 
Mo�e on w tym celu przeprowadzi� post�powanie wyja�niaj�ce (art. 22 
p.a.s.c.). Nadanie przez duchownego za�wiadczenia jako przesyłki poleconej 
w polskim urz�dzie pocztowym jest równoznaczne z przekazaniem do USC 
(art. 8 § 3 k.r.o.)88. 

Nale�y wspomnie�, i� na mocy art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opieku�czy oraz niektórych 
innych ustaw89 w art. 8 § 3 k.r.o., okre�laj�cym termin przekazania przez du-
chownego za�wiadczenia do USC, dodano nast�puj�ce zdanie: „Przy oblicza-
niu biegu terminu nie uwzgl�dnia si� dni uznanych ustawowo za wolne od 
pracy”. Nowela ta ma słu�y� ułatwieniu zachowania wspomnianego terminu 
przekazania do USC za�wiadczenia o zawarciu mał�e�stwa90. 

Obowi�zek przekazania przez duchownego do USC za�wiadczenia, o któ-
rym mowa, istnieje tak�e w wypadku składania przez nupturientów o�wiad-
czenia woli przewidzianego w art. l § 2 k.r.o., tj. w razie niebezpiecze�stwa 
gro��cego bezpo�rednio �yciu jednej ze stron (art. 9 § 2 k.r.o.). 

Do USC duchowny wysyła jedynie jeden egzemplarz za�wiadczenia, dru- 
gi przekazuje osobom, które zawarły mał�e�stwo, trzeci natomiast zachowuje  
w archiwum własnej jednostki organizacyjnej91. 

Osob� upowa�nion� do sporz�dzenia aktu mał�e�stwa, podobnie jak i in-
nych aktów, jest kierownik USC lub jego zast�pca lub zast�pcy (art. 6 ust. l 

                                                
86 Przez sił� wy�sz� nale�y rozumie� zdarzenie zewn�trzne, którego nie mo�na było prze-

widzie� i któremu nie mo�na si� było oprze�. Zob. M. NESTEROWICZ, Kodeks cywilny z komen-

tarzem, Warszawa 1980, s. 408. 
87 W. GÓRALSKI, Zawarcie mał�e�stwa „konkordatowego” w Polsce, Warszawa 1998, s. 66. 
88 W wypadku utracenia przesyłki poleconej zastosowanie ma art. 61a ust. 4 p.a.s.c. 
89 Dz. U. Nr 220, poz. 1431. 
90 M. KOSEK, Mał�e�stwo, [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 lis-

topada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, red. W. Stojanowska, 
Warszawa 2011, s. 37-40. 

91 Wzór za�wiadczenia stanowi�cego podstaw� sporz�dzenia aktu mał�e�stwa podaje  
H. CHWY0, Zawarcie mał�e�stwa, s. 219. 
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p.a.s.c.). Miejscem sporz�dzenia aktu mał�e�stwa jest USC wła�ciwy ze 
wzgl�du na miejsce zawarcia mał�e�stwa (art. 12 ust. 3 p.a.s.c.). 

Podstaw� sporz�dzenia aktu mał�e�stwa zawartego w trybie art. l § 2 
k.r.o. jest za�wiadczenie sporz�dzone przez duchownego zgodnie z art. 8 § 2 
k.r.o., przekazane do USC (art. 61a ust. 1 p.a.s.c.), zawieraj�ce stwierdzenie, 
i� strony – przy zawieraniu zwi�zku mał�e�skiego wyznaniowego – zło�yły  
w obecno�ci duchownego o�wiadczenie woli jednoczesnego zawarcia mał�e�-
stwa podlegaj�cego prawu polskiemu, oraz �e mał�e�stwo wyznaniowe zo-
stało zawarte. 

Akt mał�e�stwa sporz�dza si� niezwłocznie, nie pó�niej ni� w nast�pnym 
dniu roboczym po dniu, w którym do USC nadeszły dokumenty, tj. za�wiad-
czenie duchownego, o którym w art. 8 § 2 k.r.o., wraz z za�wiadczeniem kie-
rownika USC sporz�dzonym na podstawie art. 41 § l k.r.o. Sporz�dzenie aktu 
mał�e�stwa nast�puje poprzez zamieszczenie danych wymaganych w art. 62 
ust. l i 2 p.a.s.c. w ksi�gach stanu cywilnego (art. 2 p.a.s.c.). Jako dat� zawar-
cia mał�e�stwa wpisuje si� dat� zło�enia przez strony o�wiadczenia woli 
przewidzianego w art. l § 2 k.r.o. (art. 61a ust. l p.a.s.c.). 

Po sporz�dzeniu aktu mał�e�stwa wspomniane wcze�niej dokumenty wł�-
cza si� do akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (art. 61a ust. l pkt 3 
p.a.s.c.). Akta zbiorowe oznacza si� numerem nadanym aktowi stanu cywil-
nego (§ 15 ust. l rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administra-
cji z 26 pa�dziernika 1998 r.). 

Je�eli za�wiadczenie duchownego stanowi�ce podstaw� do sporz�dzenia 
aktu mał�e�stwa przekazane do USC przesyłk� polecon� w polskim urz�dzie 
pocztowym zostało utracone przed dotarciem do USC, kierownik tego urz�du 
ma obowi�zek zwrócenia si� do duchownego o potwierdzenie tre�ci utraco-
nego za�wiadczenia oraz dostarczenie dowodu nadania przesyłki. Na tej pod-
stawie kierownik USC sporz�dza wówczas akt mał�e�stwa, je�li stwierdzi, �e 
został zachowany pi�ciodniowy termin przepisany w art. 8 § 3 k.r.o. (art. 61a 
ust. l pkt 4 p.a.s.c.). 

Kierownik USC jest obowi�zany odmówi� sporz�dzenia aktu mał�e�stwa 
w drodze decyzji, podlegaj�cej zaskar�eniu na zasadach ogólnych, je�eli za�-
wiadczenie duchownego stanowi�ce podstaw� sporz�dzenia aktu mał�e�stwa 
przekazano do USC po upływie terminu pi�ciodniowego (art. 61a ust. l pkt 5 
p.a.s.c.). W przypadku odmówienia przez kierownika USC sporz�dzenia aktu 
mał�e�stwa, jest on obowi�zany powiadomi� osob� zainteresowan� o przyczy-
nach odmowy. Osoba ta mo�e w terminie czternastu dni od dor�czenia jej pisma 
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zwróci� si� do s�du rejonowego o rozstrzygni�cie, czy odmowa była uzasad-
niona. Prawomocne postanowienie s�du jest dla kierownika USC wi���ce (art. 
7 ust. 2 in fine p.a.s.c.). S�d wydaje tego rodzaju postanowienie po przeprowa-
dzeniu rozprawy (art. 564 Kodeksu post�powania cywilnego92). 

Je�eli mimo niespełnienia przesłanki o�wiadczenia woli stron jednocze-
snego zawarcia mał�e�stwa podlegaj�cego prawu polskiemu został sporz�-
dzony akt mał�e�stwa, ka�dy kto ma w tym interes prawny, mo�e wyst�pi�  
z powództwem o ustalenie nieistnienia mał�e�stwa (art. 2 k.r.o.). 

Co si� tyczy charakteru prawnego wpisu mał�e�stwa do rejestru stanu 
cywilnego, to na podstawie sformułowania art. 1 § 2 zd. pierwsze k.r.o. nale�y 
przyj��, �e ma on charakter konstytutywny93. 

7. Konwencja  
z Rzecz�pospolit� Litewsk� (2000) 

Instytucja mał�e�stwa „konkordatowego” jest przedmiotem Konwencji 
zawartej przez Stolic� Apostolsk� z Rzecz�pospolit� Litewsk� w sprawie 

                                                
92 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post�powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm.). 
93 Zob. P. KUGLARZ, F. ZOLL, Mał�e�stwo konkordatowe, Kraków 1994, s. 57-58;  

A. KRAWCZYK, Konkordat z 1993 roku a urz�dy stanu cywilnego – nadzieje i obawy, [w:] Mał-

�e�stwo w prawie �wieckim i w prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 235;  
A. SZADOK-BRATU	, Uwagi w przedmiocie rejestracji mał�e�stwa w prawie �wieckim i w pra-

wie kanonicznym na tle Konkordatu z 1993 roku, [w:] Mał�e�stwo w prawie, s. 226-228; GÓ-
RALSKI, Zawarcie mał�e�stwa, s. 60; A. M1CZY	SKI, Wpływ konkordatu na polskie prawo mał-

�e�skie, [w:] Studia z prawa prywatnego. Ksi�ga Pami�tkowa ku czci Profesor Biruty Lewasz-

kiewicz-Petrykowskiej, Łód� 1997, s. 124; TEN�E, Projektowana nowelizacja przepisów o za-

warciu mał�e�stwa, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 7(1998), z. 3, s. 527; M. NAZAR, Zawar-

cie mał�e�stwa według prawa polskiego z uwzgl�dnieniem postanowie� podpisanego 28 lipca 

1993 r. konkordatu mi�dzy Stolic� Apostolsk� i Rzecz�pospolit� Polsk�, „Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 5(1996), z. 3, s. 492-493; TEN�E, Prawo mał�e�skie „de lege lata” i „de lege fe-

renda”, [w:] Polska lat dziewi��dziesi�tych. Przemiany pa�stwa i prawa, t. II, red. L. Anto-
nowicz [i in.], Lublin 1998, s. 232; CHWY0, Zawarcie mał�e�stwa, s. 14; R. SOBA	SKI, Uwagi 

o zmianach w prawie polskim postulowanych przez art. 10 konkordatu z 28 lipca 1993 r., [w:] 
Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opieku�czego?, red. B. Czech, Ka- 
towice 1997, s. 286; J. KRUKOWSKI, Uznanie skutków cywilnych mał�e�stwa kanonicznego  

w �wietle art. 10 konkordatu polskiego i projektu ustaw okołokonkordatowych, „Biuletyn” 
[Stowarzyszenia Kanonistów Polskich – przyp. W.G.] 1998, nr l, s. 84; ADAMCZEWSKI, Mał-

�e�stwo, s. 87-88; GAJDA, Zawarcie mał�e�stwa, s. 142. 
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aspektów prawnych relacji mi�dzy Ko�ciołem katolickim i pa�stwem w dniu  
5 maja 2000 r.94 W art. 13 Konwencji strony uzgodniły nast�puj�c� tre��:  

1. Mał�e�stwo kanoniczne wywołuje skutki cywilne przewidziane w ustawodawstwie 
Rzeczypospolitej Litewskiej od momentu jego religijnego zawarcia, pod warunkiem, �e 
nie ma przeszkód obowi�zuj�cych w prawie Rzeczypospolitej Litewskiej. 

2. Czas i sposób rejestracji mał�e�stwa kanonicznego w rejestrze cywilnym ustali 
kompetentna władza Rzeczypospolitej Litewskiej we współpracy z Konferencj� Biskupów 
Litwy95. 

Jest czym� znamiennym, �e wprowadzenie przez Konwencj� instytucji 
mał�e�stwa „konkordatowego” spowodowało nie tylko nowelizacj� litew-
skiego kodeksu cywilnego, lecz tak�e zmian� w Konstytucji Rzeczpospolitej 
Litewskiej poprzez wprowadzenie do art. 38 zdania: „Pa�stwo uznaje równie�
mał�e�stwa zarejestrowane w Ko�ciele”96. 

Kodeks cywilny zawiera postanowienie, w my�l którego osoba wskazana 
przez Ko�ciół katolicki (lub inny uznany zwi�zek wyznaniowy) powiadamia  
o zawarciu mał�e�stwa urz�d stanu cywilnego w ci�gu dziesi�ciu dni od jego 
zawarcia, u�ywaj�c w tym celu specjalnego formularza, którego wzór okre�la 
minister sprawiedliwo�ci. Po zgłoszeniu zawartego mał�e�stwa we wspo-
mnianym terminie, zostaje ono wpisane do rejestru cywilnego, przy czym jako 
dat� wpisuje si� dzie� zawarcia mał�e�stwa kanonicznego. W przypadku nie-
zachowania terminu dziesi�ciodniowego, jako dat� wpisuje si� dzie� otrzyma-
nia przez USC zawiadomienia o zawarciu mał�e�stwa97. 

Tego rodzaju regulacja spotkała si� z protestem biskupów litewskich, któ-
rzy zwrócili uwag�, i� w Konwencji ze Stolic� Apostolsk� (art. 13 ust. 2) po-
stanowiono, �e „czas i sposób rejestracji mał�e�stwa kanonicznego w rejestrze 

                                                
94 Agrement between the Holy See and the Republic of Lithuania concerning juridical as-

pects of the relations between the Catholic Church and the State (05.05.2000), “Acta Aposto-
licae Sedis” 92(2000), s. 795-809 oraz w: MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 208-218. 

95 ,,1. A canonical marriage will have civil effects to the legal acts of the Republic of 
Lithuania from the moment of its religious celebration provided there are non impediments to 
the requirements of the laws of the Repubic of Lithuania. 

2. The tim and manner of recording a canonical marriage in the civil register shall be esta-
blished by the competant authority of the Repoublic of Lithuania, in co-ordinanation with  
the Conference of Lithuanian Bishops” (Art. 13 ust. 1-2, [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati,  
s. 215). 

96 MAJER, Zawarcie, s. 384. 
97 Art. 3.304 ust. 3 k.c. 
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cywilnym ustali kompetentna władza Rzeczypospolitej Litewskiej we współ-

pracy z Konferencj� Biskupów Litwy [podkr. – W.G.]”. Interwencja bisku-
pów była tym bardziej zdecydowana, gdy� w ratyfikowanym przez parlament 
litewski Porozumieniu zawartym mi�dzy Rz�dem Litwy i Konferencj� Epi-
skopatu z 11 lipca 2001 r. (przed wej�ciem w �ycie nowelizacji kodeksu cy-
wilnego) uzgodniono, i� czynno�� powiadomienia USC w ci�gu dziesi�ciu dni 
o zawarciu mał�e�stwa kanonicznego nale�y do osoby upowa�nionej przez 
Ko�ciół, a w przypadku niewypełnienia przez przedstawiciela Ko�cioła tego 
obowi�zku we wspomnianym terminie, sami mał�onkowie winni powiadomi�
wła�ciwy USC w terminie kolejnych dziesi�ciu dni. Poza tym – zauwa�ono – 
w Porozumieniu nie było ustalenia, i� powiadomienie USC ma by� dokony-
wane na urz�dowym formularzu98. 

Ostatecznie rozporz�dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci Litwy z 30 czerwca 
2003 r. zobowi�zało wszystkie uznane zwi�zki wyznaniowe, z wyj�tkiem  
Ko�cioła katolickiego (wspomniane Porozumienie pomi�dzy Rz�dem Litwy  
i Konferencj� Episkopatu zostało uznane za aneks do kodeksu cywilnego), do 
zachowania procedury okre�lonej w kodeksie cywilnym. Dopuszczono jednak 
jednocze�nie, by tak�e sami mał�onkowie mogli powiadamia� USC o zawar-
tym mał�e�stwie wyznaniowym.  

Kodeks cywilny Litwy nie nakłada jednoznacznie obowi�zku zawiadamia-
nia USC o zawarciu mał�e�stwa wyznaniowego, tak i� pomini�cie zawiadomie-
nia nie kwalifikuje si� jako uchybienie prawu. Ani zatem przedstawiciel Ko�-
cioła, ani mał�onkowie nie s� zobowi�zani do podj�cia czynno�ci zmierzaj�-
cych do uzyskania przez mał�e�stwo kanoniczne skutków cywilnoprawnych99. 

8. Umowy z: Rzecz�pospolit� Chorwack� (1996),  
Rzecz�pospolit� Słowack� (2000), Ksi�stwem Andory (2008) 

i Republik� Federacyjn� Brazylii (2008) 

Instytucja mał�e�stwa „konkordatowego”, a tym samym kwestia wpisu 
mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywilnego, jest równie� przedmiotem 
umów Stolicy Apostolskiej z Chorwacj�, Słowacj�, Andor� i Brazyli�. Jak-
kolwiek nie udało si� dotrze� do przepisów wykonawczych do odno�nych 

                                                
98 MAJER, Zawarcie, s. 384-385; K. MEILIUS, Legal status of persons married at Church 

under the Canon Law and Lithuanian Civil Law, „Anuario de derecho ecclesiástico del Estado” 
22(2006), s. 410-411. 

99 MAJER, Zawarcie, s. 385. 
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postanowie� konkordatowych, to jednak warto zaprezentowa� przynajmniej te 
ostatnie. 

Tak wi�c w Układzie Stolicy Apostolskiej z Rzecz�pospolit� Chorwack�
w sprawach prawnych z 19 grudnia 1996 r.100 w art. 13 ust. 1-2 czytamy:  

1. Mał�e�stwo kanoniczne, od momentu swojego zawarcia, wywołuje skutki cywilne 
według obowi�zuj�cych norm Rzeczypospolitej Chorwackiej, je�li u kontrahentów nie 
wyst�puj� przeszkody cywilne i je�li zostaj� spełnione wymogi przewidziane w prawie 
Rzeczypospolitej Chorwackiej. 

2. Sposób i czas u�yteczny do wpisania mał�e�stwa kanonicznego do rejestrów pa�-
stwowych mał�e�stw s� okre�lone przez odno�ne prawo Rzeczypospolitej Chorwackiej101.  

Układ podstawowy Stolicy Apostolskiej z Rzecz�pospolit� Słowack�  
z 24 listopada 2000 r.102 zawiera nast�puj�ce postanowienie pomieszczone  
w art. 10 ust. 1: 

Mał�e�stwo zawarte według prawa kanonicznego, które spełnia równie� warunki okre-
�lone przez prawo Rzeczypospolitej Słowackiej do zawarcia mał�e�stwa, ma na teryto-
rium Rzeczypospolitej Słowackiej t� sam� wa�no�� i te same konsekwencje prawne, jakie 
ma mał�e�stwo zawarte według formy cywilnej. Rejestracja pa�stwowa mał�e�stw za-
wartych według prawa kanonicznego i ich wpis do rejestru mał�e�skiego s� okre�lone  
w porz�dku prawnym Rzeczypospolitej Słowackiej103. 

                                                
100 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa questioni giuridiche 

(19.12.1996), “Acta Apostolicae Sedis” 89(1997), s. 277-302 oraz w: MARTIN DE AGAR, 
Raccolta, s. 154-162.  

101 „1. Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti 
civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili 
per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia. 

2. Il modo e il tempo utile per l’iscrizione del matrimonio canonico nei regiostri statali dei 
matrimoni sono stabiliti dalla respettiva legge della Repubblica di Croazia” (Art. 13, [w:] 
MARTIN DE AGAR, Raccolta, s. 259). 

102 Accordo base fra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca (24.11.2000), “Acta Aposto-
licae Sedis”  93(2001), s. 136-155 oraz [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 262-276. 

103 „Il matrimonio contratto secondo il Diritto Canonico, che adempie anche le condizioni 
stabilite dal diritto Della Repubblica Slovacca per contrarre il matrimonio, ha nel territorio 
della Repubblica Slovacca identica validità e identiche conseguenze giuridiche colme il ma-
trimonio contratto secondo la forma civile. La registrazione statale dei matrimoni celebrati 
secondo il Diritto Canonico e la loro iscrizione nel registro matrimoniale è definita nell’ordi-
namento giuridico della Repubblica Slovacca (Art. 1 ust. 1, [w:] MARTIN DE AGAR, I concor-

dati, s. 267-268). 
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Z kolei w Układzie Stolicy Apostolskiej z Ksi�stwem Andory z 17 marca 
2008 r.104 w art. IX strony uzgodniły, co nast�puje: 

1. W zgodno�ci z tym, co stanowi Konstytucja, Ksi�stwo Andory uznaje skutki cywil-
ne mał�e�stwa zawartego według norm prawa kanonicznego. 

2. Skutki cywilne mał�e�stwa kanonicznego powstaj� w momencie jego zawarcia, 
Dla ich pełnego uznania konieczny jest wpis do Rejestru Cywilnego, który dokonuje si�
poprzez zwykłe przedstawienie za�wiadczenia ko�cielnego o istnieniu mał�e�stwa. 

3. Natychmiast po zawarciu mał�e�stwa kanonicznego Proboszcz miejsca, w którym 
zostało zawarte mał�e�stwo, wystawi mał�onkom za�wiadczenie ko�cielne, i, w ci�gu pi�-
ciu dni, prze�le do wła�ciwego Urz�dnika Stanu Cywilnego akt mał�e�stwa kanonicznego 
w celu zarejestrowania go105.  

Wreszcie Układ z Brazyli� w sprawie statusu prawnego Ko�cioła katolic-
kiego w Brazylii z 13 listopada 2008 r.106 w art. 12 zawiera nast�puj�c�
dyspozycj�: 

Mał�e�stwo zawarte zgodnie z prawem kanonicznym, które spełnia równie� wymogi 
okre�lone przez prawo brazylijskie do zawarcia mał�e�stwa, wywołuje skutki cywilne, 
poprzez rejestracj� w odpowiednim rejestrze cywilnym, licz�c od daty jego zawarcia107. 

                                                
104 Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra (17.03.2008), [w:] MARTIN DE 

AGAR, I concordati, s. 19-28. 
105 „1. In conformità con quanto è stabilito dalla Costituzione, il Principato di Andorra 

riconosce gli effetti civili al. matrimonio celebrato secondo le norme del Diritto Canonico. 
2. Gli effetti civili del matrimonio canonico si producono dal momento della celebrazione. 

Per il pieno riconoscimento di tali effetti si dovrà procedere alla trascrizione nel Registro Ci-
vile, ch si effettuerà mediante la semplice presentazione del certificato ecclesiastico della esis-
tenza del matrimonio. 

3. Subito dopo la celebrazione del matrimonio canonico, il Parroco del luogo dove si è ce-
lebrato il matrimonio rilascierà agli sposi il certificato ecclesiastico, ed, entro cinque giorni, 
trasmetterà al competente Ufficiale dello Stato Civile l’Atto di matrimonio canonico per la sua 
registrazione” (Art. IX, [w:] MARTIN DE AGAR, I concordati, s. 23-24). 

106 Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile sullo statuto giuridi-

co della Chiesa Cattolica in Brasile (13.11.2008), [w:] tam�e, s. 44-53. 
107 „Il matrimonio celebrato in conformità con il diritto canonico, che rispetti anche le esi-

genze fissate dal diritto brasiliano per contrarre matrimonio, produce gli effetti civili, mediante 
la registrazione nell’apposito registro civile, a decorrere dalla data della sua celebrazione” 
(Art. 12, [w:] tam�e, s. 50; zob. H. SUCHOCKA, Porozumienie pomi�dzy Republik� Federacyjn�

Brazylii a Stolic� Apostolsk� w sprawie statusu Ko�cioła katolickiego w Brazylii, „Studia 
Prawnicze KUL” 2009, nr 1(37), s. 147). 
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Uwagi ko�cowe 

Pojawienie si� dwóch koncepcji prawa mał�e�skiego, reguluj�cych z ró�-
nych punktów widzenia sprawy dotycz�ce tak znacz�cej społecznie instytucji, 
jak� jest mał�e�stwo, wymagało rozwi�zania, które by satysfakcjonowało 
obydwie strony: tak pa�stwow�, jak i ko�cieln�. Poszukiwanie wła�ciwego 
projektu w tym wzgl�dzie zaowocowało regulacjami konkordatowymi, stop-
niowo jednak ograniczaj�cymi (z inicjatywy strony pa�stwowej) mo�liwo�ci 
uzyskania skutków cywilnych przez mał�e�stwo kanoniczne. Ograniczenia  
w tym zakresie dotyczyły wprowadzania warunków, od spełnienia których 
zale�ało uzyskanie owych skutków. Jednym z takich warunków, powszechnie 
przyjmowanych (od 1929 r.) we współczesnych umowach konkordatowych, 
jest dokonanie wpisu mał�e�stwa kanonicznego do rejestru cywilnego.  

Podczas gdy zawarcie mał�e�stwa kanonicznego stanowi w konstrukcji 
mał�e�stwa „konkordatowego” akt prawny, to zapis tego zwi�zku w rejestrze 
cywilnym ma charakter bardziej administracyjny, zmierzaj�c do zaistnienia  
w systemie prawa pa�stwowego aktu prawnego dokonanego stosownie do 
norm prawa kanonicznego108. 

Analiza posoborowych regulacji konkordatowych dotycz�cych wpisu mał-
�e�stwa kanonicznego do rejestru cywilnego jako warunku uzyskania przez taki 
zwi�zek skutków cywilnych, wskazuje na ró�norodno�� rozwi�za� oraz na kie-
runki i tendencje zachodz�cej w tej dziedzinie ewolucji. Na jej kształt wpływa 
niew�tpliwie samo�wiadomo�� Ko�cioła katolickiego, która pozostaje pod wpły-
wem Soboru Watyka�skiego II oraz posoborowego ustawodawstwa ko�cielnego. 

Poszczególne w�tki zwi�zane z procedur� dotycz�c� wpisu mał�e�stwa 
kanonicznego (charakter przesłanki; stopie� ogólno�ci norm konkordatowych; 
czynno�ci wst�pne zwi�zane z pó�niejszym dokonaniem wpisu; sposób wyra-
�enia woli uzyskania skutków cywilnych przez nupturientów, wzgl�dnie auto-
matyzm; autor, forma i termin powiadomienia urz�du stanu cywilnego o zawar-
ciu mał�e�stwa kanonicznego; autor i termin dokonania wpisu; powiadomie-
nie strony ko�cielnej o dokonaniu wpisu; wpis spó�niony; mo�liwo�� dokona-
nia wpisu po �mierci jednego lub obojga mał�onków; ochrona interesu osób 
trzecich; odmowa dokonania wpisu; moment uzyskania przez mał�e�stwo ka-
noniczne skutków cywilnych; sankcje na duchownego i urz�dnika USC za nie-
dopełnienie obowi�zków; procedura w przypadkach szczególnych), przybie-
raj� ró�n� posta� w poszczególnych umowach pa�stw ze Stolic� Apostolsk�. 

                                                
108 NAVARRO-VALS, Los efectos civiles, s. 74. 
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Nie trzeba dodawa�, �e o ostatecznym kształcie instytucji wpisu w wielu 
umowach zdecydowały przepisy wykonawcze – tak strony pa�stwowej, jak  
i ko�cielnej. 

Na szczególne wyró�nienie zasługuje regulacja konkordatu polskiego,  
w którym uzyskanie skutków cywilnych przez mał�e�stwo kanoniczne uzale�-
nia si� od woli kontrahentów, a „skutki cywilne” oznaczaj� tutaj jednoczesne 
– wraz z mał�e�stwem kanonicznym – zawarcie mał�e�stwa podlegaj�cego 
prawu polskiemu. 

Słowa kluczowe: konkordat, przepisy wykonawcze, nupturienci, mał�onkowie, mał�e�stwo kano-
niczne, urz�d stanu cywilnego, parafia, akt mał�e�stwa, skutki cywilne, powiadomienie o za-
warciu mał�e�stwa kanonicznego, rejestr cywilny, wpis mał�e�stwa kanonicznego, wpis spó�-
niony, odmowa wpisu, interes osób trzecich. 

Registration of a canon marriage  
with the civil register as a guarantee of its civil effects  

in the light of agreements between the Holy See and states  
concluded after the Second Vatican Council 

Summary 

Following the period during which canon marriages were generally acknowledged by the State, 
towards the end of the 19th century concordat agreements made between the Holy See and 
individual states began to include a clause that explicitly recognized only certain marriages. The 
State now formally accepted only those canon marriages which were recorded in a register office. In 
time, this practice gained ground but the concordat regulations in this respect evolved, especially 
after the Second Council. 

In the post-conciliar period, registration of canon marriage with a register office (to guarantee 
its civil effects) became part of concordat agreements made between the Holy See and a number  
of states: Columbia (1973), Portugal (1975, 2004), Spain (1979), Italy (1984), Malta (1993), Poland 
(1993), Croatia (1996), Lithuania (2000), Slovakia (2000), Andorra (2008), and Brazil (2008). 

With regard to individual solutions that relate to the very entry made in the civil register as well 
as the procedure of this act in law, there is some variety in individual agreements. 

Key words: concordat, executive regulations, nupturients, spouses, canon marriage, civil register, 
parish, marriage certificate, civil effects, notification of entering into canon marriage, register 
entry for a canon marriage, late entry, refusal to record, interest of third parties. 

Translated by Tomasz Pałkowski
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Die Eintragung der kanonischen Ehe in das Personenstandsregister  
als Bedingung für die Erlangung zivilrechtlicher Folgen für diese 

– im Lichte der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschlossenen 
Vereinbarungen des Heiligen Stuhls mit den einzelnen Staaten 

Zusammenfassung 

Nachdem der Staat lange Zeit hindurch die in kanonischer Form geschlossenen Ehen generell 

anerkannt hatte, wurde seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in den Konkordatsverträgen des Heiligen 

Stuhls mit den einzelnen Staaten damit begonnen, die Klausel einer ausdrücklichen Anerkennung 

nur bestimmter Eheschließungen einzuführen. Die formale Akzeptanz des Staates betraf jetzt nur 

noch die kanonischen Ehen, die ins Personenstandsregister eingetragen wurden. Diese Praxis stabi-

lisierte sich dann, wobei die Konkordatsregelungen auf diesem Gebiet einer Evolution unterlagen, 

insbesondere nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil.

In der nachkonziliären Zeit wurde die Registrierung der kanonischen Ehe im Standesamt – als 

Bedingung für die Erlangung zivilrechtlicher Folgen durch die Ehe – zum Gegenstand der vom 

Heiligen Stuhl mit einem Dutzend von Staaten geschlossenen Konkordatsverträgen: mit Kolumbien 

(1973), Portugal (1975 und 2004), Spanien (1979), Italien (1984), Malta (1993), Polen (1993), Kro-

atien (1996), Litauen (2000), der Slowakei (2000), Andorra (2008) und Brasilien (2008). 

Was die Detaillösungen betrifft, sowohl bezüglich des Charakters der Eintragung der kanon-

ischen Ehe in das Personenstandsregister selbst als auch der mit dem Vollzug dieses Rechtsge-

schäfts verbundenen Prozeduren, so ist in den einzelnen Konkordatsregulierungen eine gewisse 

Vielfalt erkennbar. 

Schlüsselwörter: Konkordat, Ausführungsbestimmungen, Nupturienten, Eheleute, kanonische Ehe, 

Standesamt, Pfarrei, Eheurkunde, zivilrechtliche Folgen, Benachrichtigung über die kanonische 

Eheschließung, Zivilregister, Eintragung der kanonischen Ehe, verspätete Eintragung, Ableh-

nung der Eintragung, das Interesse Dritter. 

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 
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