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Tytuł I. Małżeństwo

Tytuł I. Małżeństwo
Dział I. Zawarcie małżeństwa

Art. 1

Przesłanki

§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie
obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia,
że wstępują ze sobą w związek małżeński.

§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła
albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą
wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu
i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.
Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za
zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana
umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem
a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość
wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu
tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie
pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego.

Art. 2

Art. 3

§ 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi
za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem
lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Ustalenie nieistnienia małżeństwa

Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzającego został
sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może
wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty przedślubne

§ 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do
zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach.
§ 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć
małżeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu
stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd
może zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego
dokumentu.
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Titel I. Die Ehe

1 ‒3

Teil I. Eheschließung
Voraussetzungen

§ 1. Eine Ehe wird dadurch geschlossen, dass ein Mann und eine Frau
bei gleichzeitiger Anwesenheit vor dem Leiter des Standesamtes erklären, dass sie miteinander in den Ehebund eintreten.

Art. 1

§ 2. Eine Ehe wird auch dadurch geschlossen, dass ein Mann und eine
Frau, die eine Ehe nach dem Recht einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft schließen, in Gegenwart des Geistlichen den Willen erklären, die
Ehe nach dem polnischen Recht zu schließen und der Leiter des Standesamtes hiernach eine Heiratsurkunde ausfertigt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt worden, gilt die Ehe bereits in dem Zeitpunkt als geschlossen,
in dem die Willenserklärungen in Anwesenheit des Geistlichen abgegeben worden sind.

§ 3. Die vorangehende Vorschrift findet dann Anwendung, wenn ein ratifizierter völkerrechtlicher Vertrag oder ein Gesetz, der die gegenseitigen
Beziehungen zwischen einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft und dem
Staat regelt, die Möglichkeit vorsieht, dass die Eheschließung nach dem
Recht dieser Kirche oder der Glaubensgemeinschaft gleiche Folgen, wie
die Eheschließung vor dem Leiter des Standesamtes hervorruft.

§ 4. Ein Mann und eine Frau, die polnische Staatsangehörige sind und
sich im Ausland aufhalten, können eine Ehe auch vor dem polnischen
Konsul oder vor einer anderen Person, die zur Ausübung der Funktionen
des Konsuls beauftragt worden ist, schließen.

Feststellung des Nichtbestehens der Ehe

Art. 2

Zur Eheschließung notwendige Urkunden

Art. 3

Ist eine Heiratsurkunde ausgefertigt worden, obwohl die Vorschriften
des vorangegangenen Artikels nicht beachtet worden sind, kann jeder,
der ein rechtliches Interesse hat, die Klage auf Feststellung des Nichtbestehens der Ehe erheben.
§ 1. Personen, die eine Ehe schließen wollen, sollen dem Leiter des Standesamtes die zur Eheschließung notwendigen Urkunden vorlegen, die
in anderen Rechtsvorschriften genannt werden.

§ 2. Ist die Beschaffung der Urkunden, die zur Eheschließung notwendig
sind, mit schwer zu überwindbaren Schwierigkeiten verbunden, kann das
Gericht den Heiratswilligen von der Pflicht, das Dokument vorzulegen
oder zu überreichen, befreien.
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4 ‒6
Art. 4

Art. 41

Tytuł I. Małżeństwo

§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym
zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków
i o nazwisku ich dzieci.

Okres oczekiwania

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być
zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je
zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego
małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić
na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają
za tym ważne względy.

Zaświadczenie

§ 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób określony
w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie
stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz
treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci.

§ 2. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego
wydania.

Art. 5

Art. 6

§ 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje
strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Odmowa

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do sądu
o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.

Pełnomocnictwo

§ 1. Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2
zostało złożone przez pełnomocnika.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być
zawarte.
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§ 3. Der Leiter des Standesamtes erklärt den Heiratswilligen die Bedeutung der Ehe, erläutert die Vorschriften über die Rechte und Pflichten
der Eheleute und die Vorschriften über den Familiennamen der Eheleute
und ihrer Kinder.

4 ‒6

Zeit der Erklärung

Art. 4

Bescheinigung

Art. 41

Eine Ehe vor dem Leiter des Standesamtes kann nicht vor Ablauf eines
Monats ab dem Tag geschlossen werden, an welchem die Heiratswilligen eine Erklärung vorgelegt haben, dass ihnen keine Umstände bekannt
sind, die der Eheschließung entgegenstehen. Der Leiter des Standesamtes
kann aber die Eheschließung vor Ablauf dieser Frist genehmigen, wenn
hierfür wichtige Gründe vorliegen.
§ 1. Haben die Heiratswilligen die Absicht, die Ehe gemäß Art. 1 § 2
und § 3 zu schließen, stellt der Leiter des Standesamtes eine Bescheinigung aus, die den Inhalt und das Datum ihrer abgegebenen Erklärungen
hinsichtlich der gewählten Nachnamen der Eheleute, sowie ihrer Kinder enthält und in der bestätigt wird, dass der Schließung der Ehe keine
Umstände entgegenstehen.
§ 2. Die Bescheinigung des Standesamtes verliert ihre Gültigkeit nach
sechs Monaten ab dem Datum der Ausstellung.

§ 3. Bei der Ausstellung der Bescheinigung unterrichtet der Leiter des
Standesamtes die Parteien über die weiteren für die Eheschließung notwendigen Handlungen.

Verweigerung

Art. 5

Bevollmächtigung

Art. 6

Erlangt der Leiter des Standesamtes Kenntnis von Umständen, die der
beabsichtigten Eheschließung entgegenstehen, hat er die Entgegennahme
der Erklärungen über den Eintritt in den Ehebund oder die Ausstellung
der in Art. 4 (1) genannten Bescheinigung zu verweigern. Er wendet sich
in Zweifelsfällen an das Gericht, das über die Zulässigkeit der Eheschließung entscheidet.
§ 1. Das Gericht kann aus wichtigen Gründen gestatten, dass die Erklärung über den Eintritt in den Ehebund oder die Erklärung, die in Art. 1
§ 2 vorgesehen ist, durch einen Bevollmächtigen abgegeben wird.
§ 2. Die Vollmacht soll schriftlich erteilt werden, die Unterschrift amtlich beglaubigt sein, und die Person nennen, mit der die Ehe geschlossen
werden soll.
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Art. 7

Tytuł I. Małżeństwo

Forma zawarcia; oświadczenia

§ 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być
złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.

§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę,
czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą
na to pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich dzieci.

§ 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu
cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos: „Świadomy/Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście
oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię i nazwisko drugiej z osób wstępujących w związek małżeński) i przyrzekam, że uczynię
wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”
Osoba niemogąca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński, podpisując protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński.

Art. 8

§ 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie
strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych
oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte.

Obowiązki duchownego

§ 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego,
nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 – bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika
urzędu stanu cywilnego.

§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchowny
sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone
w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego
prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego.
Zaświadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni
świadkowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.
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Form der Erklärung über die Eheschließung

§ 1. Wird eine Ehe vor dem Leiter des Standesamtes geschlossen, ist die
Erklärung über die Eheschließung öffentlich bei Anwesenheit von zwei
volljährigen Zeugen abzugeben.

7 ‒8

Art. 7

§ 2. Der Leiter des Standesamtes fragt den Mann und die Frau, ob sie die
Ehe miteinander eingehen wollen. Wenn beide diese Frage bejaht haben,
fordert er sie zur Abgabe der Erklärungen über die Eheschließung und
Erklärungen hinsichtlich der gewählten Nachnamen der beiden Eheleute
und ihrer Kinder auf.

§ 3. Jede der die Ehe eingehenden Personen gibt ihre Erklärung über die
Eheschließung ab, indem sie dem Leiter des Standesamtes den Wortlaut
der Erklärung nachspricht oder diesen laut vorliest. „Im Bewusstsein meiner ehelichen Rechte und Pflichten erkläre ich feierlich, dass ich die Ehe
mit (Vor- und Nachnahme der zweiten heiratswilligen Person) eingehe
und verspreche, alles zu tun, damit unsere Ehe einträchtig, glücklich und
beständig ist”.
Eine Person, die nicht sprechen kann, gibt die Erklärung über die Eheschließung durch Unterzeichnung der Heiratsurkunde ab.
§ 4. Nach der Abgabe der Erklärungen über die Eheschließung durch
beide Parteien gibt der Leiter des Standesamtes bekannt, dass durch die
übereinstimmende Abgabe der Erklärungen die Ehe geschlossen worden ist.

Pflichten des Priesters

§ 1. Der Priester, vor dem eine Ehe nach den Regeln einer Kirche oder
einer Glaubensgemeinschaft geschlossen wird, darf die in Art. 1 § 2 vorgesehenen Erklärungen nicht entgegennehmen, bevor ihm die vom Leiter
des Standesamtes ausgefertigte Bescheinigung darüber, dass der Eheschließung keine Umstände entgegenstehen, nicht vorgelegt wird.

Art. 8

§ 2. Der Priester stellt nach der Abgabe der in § 1 genannten Erklärungen
unverzüglich eine Bestätigung darüber aus, dass die Erklärungen über die
Eheschließung in seiner Anwesenheit nach dem Recht einer Kirche oder
einer Glaubensgemeinschaft abgegeben worden sind. Die Bestätigung
wird vom Priester, den beiden Ehegatten und zwei volljährigen Zeugen
unterschrieben, die bei der Eheschließung anwesend waren.
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Art. 9

Art. 10

Tytuł I. Małżeństwo

§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporządzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41§ 1,
duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu
dni od dnia zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powodu siły wyższej, bieg terminu
ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu
terminu nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

Wyjątkowe sytuacje

§ 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze
stron, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być złożone
niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia
lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa.
Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że
nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
§ 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze
stron oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed
duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez
kierownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają
przed duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8
§ 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Wiek

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić
na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie
ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu
lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy
z małżonków.

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego
wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął.
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§ 4. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia
małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.
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§ 3. Der Priester übergibt die in § 2 genannte Bestätigung und die vom
Leiter des Standesamtes gem. Art. 41 § 1 ausgefertigte Bescheinigung
innerhalb von fünf Tagen ab der Eheschließung an das zuständige Standesamt; die Aufgabe als Einschreiben bei einer öffentlichen Poststelle
im Sinne des Postgesetzes vom 23. November 2012 – Postgesetz (Dz.U.
Pos 1529) gilt als Übergabe an das zuständige Standesamt. Wird diese
Frist wegen höherer Gewalt nicht eingehalten, ist der Lauf dieser Frist
für die Zeit des Bestehens der höheren Gewalt gehemmt. Bei der Berechnung der Frist werden die gesetzlichen Feiertage nicht berücksichtigt.

Ausnahmefälle

§ 1. Droht einer der Parteien unmittelbare Lebensgefahr, kann die Ehe
unverzüglich vor dem Leiter des Standesamtes geschlossen werden, ohne
dass die erforderlichen Urkunden vorgelegt werden. In diesem Fall sind
aber die Parteien auch verpflichtet, eine Versicherung darüber abzugeben,
dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die der Eheschließung entgegenstehen.
§ 2. Droht einer der Parteien unmittelbare Lebensgefahr, kann die Ehe
unverzüglich vor dem Priester geschlossen werden, ohne dass die vom Leiter des Standesamts ausgefertigte Bescheinigung vorliegt. Die Parteien
geben die Erklärung ab, dass ihnen keine Umstände bekannt sind, die der
Eheschließung entgegenstehen. In diesem Fall sind die Parteien verpflichtet, eine Versicherung darüber abzugeben, dass ihnen keine Umstände
bekannt sind, die der Eheschließung entgegenstehen. Die Vorschriften der
Art. 1 § 3, Art. 2 und Art. 8 §§ 2 und 3 werden entsprechend angewendet.

Alter

§ 1. Eine Person kann vor ihrem 18. Geburtstag keine Ehe schließen.
Einer Frau, die das 16. Lebensjahr beendet hat, kann das Vormundschaftsgericht aus wichtigen Gründen die Eheschließung erlauben, wenn
die Umstände dafür sprechen, dass die Eheschließung dem Wohl der
begründeten Familie dienen wird.
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Art. 9

Art. 10

§ 2. Jeder Ehegatte kann die Nichtigerklärung einer Ehe verlangen, die ein
Mann vor seinem 18. Geburtstag oder eine Frau vor ihrem 16. Geburtstag oder nach ihrem 16. Geburtstag und vor ihrem 18. Geburtstag ohne
die Erlaubnis des Gerichts geschlossen hat.
§ 3. Erreicht der Ehegatte vor der Klageerhebung dieses Alter, ist die
Nichtigerklärung der Ehe wegen des Mangels des vorgeschriebenen Alters
ausgeschlossen.
§ 4. Ist die Frau schwanger, kann der Ehegatte die Nichtigerklärung der
Ehe wegen des Mangels des vorgeschriebenen Alters nicht verlangen.
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Art. 11

Tytuł I. Małżeństwo

Ubezwłasnowolnienie całkowite

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może
żądać każdy z małżonków.

Art. 12

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia,
jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.

Choroba psychiczna

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną
albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu
takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa
i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej
zezwolić na zawarcie małżeństwa.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków.

Art. 13

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej
jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

Bigamia

§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego
z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać
każdy, kto ma w tym interes prawny.

Art. 14

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli
poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że ustanie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponowne
małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim.

Pokrewieństwo i powinowactwo

§ 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów sąd
może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżonkami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.
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§ 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

Titel I. Die Ehe

Volle Entmündigung

§ 1. Ist eine Person voll entmündigt, kann sie keine Ehe schließen.

11 ‒14

Art. 11

§ 2. Jeder der Ehegatten kann die Nichtigerklärung der Ehe wegen voller
Entmündigung verlangen.

§ 3. Ist die Entmündigung aufgehoben, ist die Nichtigerklärung der Ehe
wegen voller Entmündigung unzulässig.

Gesundheits- oder Geisteszustand, Psychopathien, Geisteskrankheit
§ 1. Eine geisteskranke oder geistig unterentwickelte Person kann keine
Ehe schließen. Das Gericht bewilligt die Ehe, wenn der Gesundheits- oder
Geisteszustand einer solchen Person weder die Ehe noch die Gesundheit
der Nachkommenschaft gefährdet, und die betroffene Partei nicht (voll)
entmündigt ist.

Art. 12

§ 2. Jeder der Ehegatten kann die Nichtigerklärung der Ehe wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche eines der Ehegatten verlangen.
§ 3. Ist die Genesung eingetreten, ist die Nichtigerklärung der Ehe wegen
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche nicht zulässig.

Doppelehe

§ 1. Steht jemand im Ehebund, so kann er keine Ehe mehr schließen.

Art. 13

§ 2. Jeder, der berechtigtes Interesse daran hat, kann die Nichtigerklärung der Ehe wegen der Bindung eines der Ehegatten durch eine vorher
geschlossene Ehe verlangen.

§ 3. Wurde die vorher geschlossene Ehe beendet oder für nichtig erklärt,
so ist die Nichtigerklärung der Ehe wegen der Bindung eines der Ehegatten durch eine vorher geschlossene Ehe nicht zulässig, es sei denn, die
vorher geschlossene Ehe wurde durch den Tod derjenigen beendet, die
die Ehe eingegangen ist.

Verwandte und Verschwägerte

§ 1. Eine Ehe zwischen Verwandten in gerader Linie, zwischen Geschwistern sowie zwischen Verschwägerten in gerader Linie darf nicht geschlossen werden. Das Gericht kann aus wichtigen Gründen die Eheschließung
zwischen Verschwägerten erlauben.

Art. 14

§ 2. Jeder, der daran ein rechtliches Interesse hat, kann die Nichtigerklärung einer Ehe wegen Verwandtschaft der Ehegatten verlangen.
§ 3. Jeder der Ehegatten kann die Nichtigerklärung einer Ehe verlangen,
die zwischen den Verschwägerten geschlossen worden ist.
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Art. 15

Tytuł I. Małżeństwo

Przysposobienie

§ 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami może żądać każdy z małżonków.

Art. 151

§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.

Wady oświadczenia

§ 1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 1 § 2
zostało złożone:
1) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie
wyłączającym świadome wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony;
3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli
z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać,
że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo
osobiste.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu okoliczności wymienionych
w § 1 może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.

§ 3. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku
po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Art. 16

Wadliwe pełnomocnictwo

Art. 17

Unieważnienie małżeństwa
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W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika mocodawca może żądać
unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu na złożenie
oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo
jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Jednakże
nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie.
Małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewidzianych
w przepisach działu niniejszego.

Titel I. Die Ehe

Annahme

§ 1. Eine Ehe zwischen dem Adoptierenden und Adoptivkind darf nicht
geschlossen werden.
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Art. 15

§ 2. Jeder der Ehegatten kann die Nichtigerklärung der Ehe wegen des
Adoptionsverhältnisses verlangen.
§ 3. Ist das Adoptionsverhältnis aufgehoben, ist die Nichtigerklärung der
Ehe wegen des Adoptionsverhältnisses nicht möglich.

Fehlerhafte Erklärung

§ 1. Eine Ehe kann für nichtig erklärt werden, wenn die Erklärung über
die Eheschließung oder die in Art. 1 § 2 vorgesehene Erklärung abgegeben worden ist:
1) durch Person, die aus irgendwelchen Gründen sich in einem Zustand
befand, die bewusste Willensbildung ausschloss,
2) unter dem Einfluss eines Irrtums über die Identität der anderen Partei,
3) unter dem Einfluss einer Drohung mit einem empfindlichen Übel
durch die andere Partei oder einen Dritten, sofern den Umständen
zu entnehmen ist, dass derjenige, der die Erklärung abgegeben hat,
ernsthaft befürchten könnte, dass ihm oder einem Dritten eine
ernsthafte Gefahr droht.

Art. 151

§ 2. Derjenige Ehegatte, der eine mit Mangel gem. § 1 behaftete Erklärung abgegeben hat, kann die Nichtigerklärung der Ehe verlangen.

§ 3. Nach Ablauf von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt der Abgabe der
Erklärung, im Zustand, der bewusste Willensbildung ausschloss, ab dem
Zeitpunkt der Entdeckung des Irrtums oder ab dem Zeitpunkt der Aufhebung der durch Drohung hervorgerufenen Befürchtung – jedoch in jedem
Fall nach Ablauf von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Eheschließung
kann die Nichtigerklärung der Ehe nicht mehr verlangt werden.

Fehlerhafte Bevollmächtigung

Art. 16

Nichtigerklärung einer Ehe

Art. 17

Der Vollmachtgeber kann die Nichtigerklärung der Ehe verlangen, wenn
die Ehe durch einen Bevollmächtigen geschlossen wurde und die gerichtliche Entscheidung über die Vollmacht für die Eheschließung fehlt oder
die Vollmacht ungültig ist oder die Vollmacht gültig ist, aber wirksam
widerrufen wurde. Die Nichtigerklärung der Ehe kann aus diesem Grund
nicht verlangt werden, wenn die Ehegatten das eheliche Zusammenleben vollzogen haben.
Eine Ehe kann nur aus Gründen für nichtig erklärt werden, die in diesem Teil vorgesehen sind.
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