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Rola i zadania kierownika urzędu stanu cywilnego
– uwagi na tle art. 5 i 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Dominujący w ustawie z dnia z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy1 postulat minimalizacji zakazów zawierania małżeństw oraz trwałości 
małżeństw już zawartych stanowi realizację zasady szczególnej ochrony rodzi-
ny, zawartej w art. 18 i 71 Konstytucji RP2. Prawo do zawarcia małżeństwa jak 
i założenia rodziny jako prawo osobiste każdego człowieka jest zagwarantowane 
w kilku aktach prawnych o randze międzynarodowej. Zgodnie z art.  23 Mię-
dzynarodowego Paktu praw obywatelskich i politycznych – uchwalonego przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 19 grudnia 
1966 r. i ratyfi kowanego przez Polskę w dniu 3 marca 1977 r.3 „Rodzina jest na-
turalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony 
społeczeństwa i  Państwa. Uznaje się prawo mężczyzn i  kobiet w  wieku mał-
żeńskim do zawarcia małżeństwa i  założenia rodziny. Żaden związek małżeń-
ski nie może być zawarty bez swobodnie wyrażonej i  pełnej zgody przyszłych 
małżonków. Państwa-Strony niniejszego Paktu podejmą odpowiednie kroki 
w celu zapewnienia równych praw i obowiązków małżonków w odniesieniu do 
zawarcia małżeństwa, podczas jego trwania i przy jego rozwiązaniu. W przypad-
ku rozwiązania małżeństwa należy podjąć środki w celu zapewnienia dzieciom 
niezbędnej ochrony”. Natomiast art. 12 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i  podstawowych wolności – sporządzonej w  Rzymie dnia 4 listopada 1950  r. 
– w brzmieniu uwzględniającym zmiany dokonane Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 
po uzupełnieniu Protokołem nr  2, ratyfi kowanej ustawą z  dnia 2 października 
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1 Tekst jedn:. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 

poz. 483.
3 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
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1992  r.4 – kobiety i  mężczyźni w  wieku małżeńskim mają prawo do zawarcia 
małżeństwa i  założenia rodziny zgodnie z  krajowym prawem regulującym ko-
rzystanie z tego prawa. Przepis ten zabezpiecza podstawowe prawo mężczyzny 
i kobiety do zawarcia związku małżeńskiego, który rodzi skutki w wymiarze spo-
łecznym, osobistym oraz prawnym, a wykonywanie prawa do zawarcia związku 
małżeńskiego jest przedmiotem krajowych regulacji prawnych Układających się 
Państw, lecz ograniczenia tam wprowadzane nie mogą ograniczać lub redukować 
tego prawa w sposób lub w zakresie naruszającym samą istotę tego prawa5. W tym 
kontekście istotne stają się względne i bezwzględne zakazy zawarcia małżeństwa 
określone w K.r.o. Niezależnie od przesłanek zawarcia małżeństwa, których praw-
na doniosłość polega na tym, że w razie ich niespełnienia małżeństwo w ogóle 
nie zostaje zawarte, poszczególne systemy prawne zakazują zawierania związków 
małżeńskich przy zaistnieniu pewnych stanów faktycznych, które według po-
glądów panujących w danym społeczeństwie wykluczają prawidłowe powstanie 
i właściwe funkcjonowanie małżeństwa. Uznawana powszechnie w ustawodaw-
stwie rodzinnym tendencja do ograniczania zakazów (przeszkód) małżeńskich, 
których istnienie w chwili zawarcia małżeństwa może stanowić podstawę do 
jego unieważnienia, znalazła wyraz także w polskim prawie małżeńskim. Kodeks 
rodzinny z 1950 r.6 usunął znaną w ustawie dnia 7 listopada 1945 r. – Prawo 
małżeńskie7 przeszkodę niektórych chorób (otwarta gruźlica, choroba wene-
ryczna), zaś w przypadkach zakazu zawarcia małżeństwa ze względu na chorobę 
psychiczną lub niedorozwój psychiczny oraz powinowactwo wprowadził zezwo-
lenie na jego zawarcie za zgodą sądu. Taki kierunek legislacji utrzymał się także 
na gruncie K.r.o., zmierzającego do utrzymania w miarę możności małżeństwa, 
jeżeli nie pozostaje to w sprzeczności z jego istotą i celami, oraz do przesunięcia 
punktu ciężkości w ocenie, czy związek małżeński powinien trwać, na zagad-
nienie funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej. Zagadnienie zakazu zawierania 
małżeństw przez osoby dotknięte chorobą psychiczną regulują przepisy art. 12 
K.r.o. Zgodnie z art. 12 § 1 zd. pierwsze K.r.o., nie może zawrzeć małżeństwa 

4 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
5 Prawo do zawarcia małżeństwa jest gwarantowane także w art. 9 Karty Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. Dz. Urz. UE 2007 r., C Nr 303, s. 1, a także w Amery-
kańskiej Konwencji Praw Człowieka z San Jose z dnia 22 listopada 1969 r. w art. 17, która stanowi, 
że: „1. Rodzina jest naturalną i podstawową, zbiorową komórką społeczeństwa i jest uprawniona 
do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. 2. Uznaje się prawo mężczyzn i kobiet w wieku 
małżeńskim do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, jeżeli odpowiadają oni warunkom wy-
maganym przez prawo krajowe, z zastrzeżeniem, że warunki te nie naruszają zasady niedyskrymi-
nacji, ustanowionej w niniejszej Konwencji”.

6 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308 ze zm.
7 Dz. U. 1945 r. Nr 48, poz. 270.
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osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, a więc 
zarówno dotknięta nią osoba nieubezwłasnowolniona, jak i ubezwłasnowolniona 
częściowo. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby dotkniętej chorobą 
psychiczną nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli 
osoba taka nie została całkowicie ubezwłasnowolniona, sąd może jej zezwolić 
na zawarcie małżeństwa (art.  12 § 1 zdanie drugie K.r.o.). W myśl art. 12 § 3 
K.r.o., konwalidacja małżeństwa zawartego wbrew zakazowi z art. 12 § 1 nastę-
puje z chwilą ustania choroby psychicznej. Zezwolenie sądu, o którym mowa 
w art. 12 § 1 K.r.o., ma szczególny charakter. Opiera się ono na stwierdzeniu, 
że w konkretnym przypadku, pomimo formalnego ustawowego zakazu zawarcia 
małżeństwa przez oznaczoną osobę, brak przeszkód do zawarcia małżeństwa, 
gdyż pomimo choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego stan zdrowia 
lub umysłu takiej osoby (jeżeli nie została ona całkowicie ubezwłasnowolniona) 
nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa.

Społeczna doniosłość aktu zawarcia małżeństwa wymaga jego odpowiednie-
go przygotowania. Z uwagi na szerokie kompetencje kierownika USC, szczególną 
rolę, jaką pełni on w systemie prawnym, a zwłaszcza w zakresie przyjmowania 
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, warto zwrócić uwagę na prze-
pis art. 5 K.r.o. zawierający kategoryczną normę nakazującą kierownikowi USC 
odmowę ich przyjęcia w sytuacji występowania okoliczności wyłączających za-
warcie małżeństwa. Oczywiście jest to jedynie wycinek kompetencji kierownika 
USC przewidziany przepisami K.r.o. i ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego8, przy zawarciu związku małżeńskiego przez nuptu-
rientów. Przepis art. 5 K.r.o. daje jednoznacznie kierownikowi USC prawo do 
odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania 
zaświadczenia, o  którym mowa w  art. 41 K.r.o. w sytuacji, gdy dowiedział się 
o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, a w ra-
zie wątpliwości możliwość zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeń-
stwo może być zawarte. Kierownik USC, przed którym składa się oświadczenie 
o wstąpieniu w związek małżeński, z pewnością ma obowiązek brania pod uwagę 
wszelkich okoliczności wyłączających zawarcie zamierzonego małżeństwa, m.in. 
tych, o których mowa w art. 12 § 1 K.r.o. mimo braku ubezwłasnowolnienia9. 
Ustawodawca ustanawia przeszkodę do zawarcia małżeństwa w postaci choroby 
psychicznej i niedorozwoju umysłowego. Przeszkoda ta jednak nie ma charakteru 
bezwzględnego. Sąd może w określonych wypadkach zezwolić takiej osobie na 

8 Tekst jedn:. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
9 Szerzej na temat zakazu zawierania małżeństw przez osoby dotknięte chorobą psychicz-

ną lub niedorozwojem umysłowym, zob. M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 
2013, s. 210 i n.
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zawarcie małżeństwa. Jedynie całkowite ubezwłasnowolnienie wyłącza zezwole-
nie sądu. Przepis art. 12 K.r.o. obejmuje dwie sytuacje, a mianowicie: wypadek 
ubezwłasnowolnienia częściowego danej osoby i wypadek, gdy osoba chora psy-
chicznie lub niedorozwinięta umysłowo nie została w ogóle ubezwłasnowolnio-
na. Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy zagrażają małżeństwu, jeżeli 
wyłączają spełnianie przez małżonków ról i  funkcji społecznych charakteryzu-
jących przeciętne małżeństwa. Wspomniane stany chorobowe mogą wyłączać 
powstanie trwałej więzi duchowej, fi zycznej i  gospodarczej. W  każdym razie 
szczególnej wnikliwości wymaga ocena sytuacji, gdy oboje partnerzy są chorzy 
psychicznie lub dotknięci niedorozwojem umysłowym. Drugim kumulatywnie 
występującym kryterium oceny jest zdrowie przyszłego potomstwa. Pojęcie to 
należy rozumieć w tym sensie, że chodzi o zdrowie fi zyczne i psychiczne. Istotne 
znaczenie ma prawidłowy rozwój osobowy potomstwa w atmosferze rodzinnej 
nieskażonej dewiacjami. Doniosłe znaczenie ma ustalenie, jak kształtować się 
będzie stosunek osoby ubiegającej się o zezwolenie na zawarcie małżeństwa do 
dzieci. Jak to wyjaśnił SN, zawarte w art. 12 § 1 K.r.o. pojęcie „zagrożenie zdrowia 
przyszłego potomstwa” należy ujmować w tym sensie, że dotyczy ono nie tylko 
kwestii możliwości przekazania choroby psychicznej ewentualnemu potomstwu, 
ale także zagadnienia, czy stan psychiczny określonej osoby nie wyłącza pra-
widłowego, zgodnego z  przyjętymi zasadami wychowywania dzieci i  w ogóle 
wykonywania władzy rodzicielskiej10.

W literaturze przedmiotu powstają wątpliwości, w jaki sposób kierownik 
USC powinien w praktyce zrealizować normę art. 5 K.r.o. Należy się zgodzić 
z poglądem wyrażonym przez R. Bednarza, że rzadkością jest, aby kierownik 
USC, który ma powody, by podejrzewać, iż jedno z nupturientów (lub oboje) 
dotknięte jest chorobą psychiczną bądź niedorozwojem umysłowym, dyspono-
wał dokumentami, które potwierdzałyby tego rodzaju dysfunkcję11. Najczęściej 
– zdaniem tego autora – wątpliwości rodzą się na podstawie własnych obserwacji 
lub w wyniku informacji dostarczonych przez rodzinę, ale bywa i tak, że rodzina 
dostarcza stosowny dokument potwierdzający stan zdrowia nupturienta, gdyż 
mało prawdopodobne jest przekazanie zaświadczenia lekarskiego przez nuptu-
rientów z ich inicjatywy12. Rodzi się w tym miejscu pytanie, czy kierownik USC 
powinien prowadzić w tym kierunku postępowanie wyjaśniające lub wzywać do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających stan zdrowia? W doktrynie zdania 

10 Zob. wyrok SN z dnia 29 grudnia 1978 r., sygn. akt. I CR 475/78 (OSPiKA  1980, nr 7–8, 
poz. 141 z glosą T. Smyczyńskiego).

11 Tenże, Kompetencje kierownika USC w zakresie oceny przeszkody małżeńskiej wynikającej 
z art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Metryka” 2013, nr 1, s. 156.

12 Tamże.
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są podzielone. Jedni uważają, że w takim wypadku kierownik USC może zażądać 
przedstawienia przez zainteresowaną osobę świadectwa lekarzy psychiatrów13. 
Podobny pogląd wyraził ostatnio SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 lutego 
2012 r.14, wskazując, że: „Jeżeli zatem kierownik urzędu stanu cywilnego poweź-
mie uzasadnioną wątpliwość co do stanu zdrowia nupturienta i jego zdolności 
do zawarcia związku małżeńskiego lub złożenia oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński, może żądać stosownego zaświadczenia lekarskiego. Po-
dobnie, jeżeli poweźmie wiadomości mogące wyłączyć możliwość zawarcia 
związku małżeńskiego przez nupturienta, powinien odmówić przyjęcia oświad-
czenia o wstąpieniu w związek małżeński.” Aby uzasadnić wyżej wymienioną 
tezę, SN podkreślił, że takie żądanie kierownika USC, niewskazane w żadnym 
przepisie, wynikać powinno z „ogólnych zasad starannego i rozsądnego działania 
przy wykonywaniu obowiązków urzędnika państwowego”. Jeżeli zachodzą oko-
liczności wyłączające zawarcie małżeństwa, kierownik USC odmawia odebrania 
oświadczeń o  wstąpieniu w  związek małżeński i na piśmie powiadamia osobę 
zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 
14 dni od dnia doręczenia jej pisma może wystąpić z wnioskiem do sądu rejo-
nowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy przyczy-
ny, dla których kierownik USC odmówił dokonania czynności, są uzasadnione. 
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC (art. 7 ust. 2 pkt 1 
 P.a.s.c.)15. Pogląd przeciwny wyraził M. Domański, jednoznacznie dowodząc, 

13 Zob. K. Piasecki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki Warsza-
wa 2000, s. 56.

14 Syg. akt. IV CSK 240/11, LEX 1217052
15 Postanowienie rozstrzygające o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika USC 

wyłącza zawarcie małżeństwa, sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy (art. 564 K.p.c.). Przed-
miotem postanowienia sądu jest rozstrzygnięcie kwestii możności zawarcia związku małżeńskie-
go w  sensie pozytywnym lub negatywnym. Po uprawomocnieniu się postanowienia nie może 
być ono ani zmienione, ani uchylone (art. 521 § 1 i art. 523 K.p.c.), z tym jednak zastrzeżeniem, 
że prawomocne postanowienie wyłączające możność zawarcia małżeństwa może być zmienione 
w razie zmiany okoliczności, np. wskutek stwierdzenia, że dana osoba nie jest już chora psychicz-
nie. Postanowienie sądu – zarówno pozytywne, jak i negatywne – wiąże kierownika USC. Błędnie 
K. Piasecki, [w:] Kodeks, s. 56, podaje, że odmowa ta powinna być sformułowana na piśmie w for-
mie decyzji administracyjnej a osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie według zasad prze-
widzianych w K.p.a. Podobnie odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
i odmowa wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa nie są decyzjami administracyjnymi, a sprawa podlega kognicji sądu powszechnego, 
tak zob. E. Pachniewska, [w:] A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. 
Komentarz, Orzecznictwo, Wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002., s. 28; T. Smyczyński, Pra-
wo rodzinne, Warszawa 2001, s. 48; K. Pietrzykowski, [w:], Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red., 
K. Pietrzykowski, Warszawa 2003, s. 169; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
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iż kierownik USC nie ma możliwości prowadzenia nieograniczonego postępo-
wania dowodowego, w tym żądania przedstawienia opinii lekarskiej dotyczącej 
stanu zdrowia psychicznego nupturienta, gdyż nie może samodzielnie ponad 
wszelką wątpliwość ustalić charakteru ewentualnych zaburzeń ani nie jest kom-
petentny do oceny, czy mieszczą się one w hipotezie art. 12 K.r.o.16 Zdaniem 
tego autora: „W toku rozważań dotyczących zakresu czynności i funkcji kierow-
nika USC przesądzone zostało, że podmiot ten nie może prowadzić postępowa-
nia dowodowego zmuszającego nupturientów do przedstawienia dokumentów 
innych niż określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Konsekwent-
nie należy uznać, że kierownik USC nie ma prawa żądania przedstawienia przez 
nupturientów zaświadczeń lekarskich czy też opinii psychiatrycznej wyklucza-
jącej występowanie stanu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego”17. 
Nie negując powyższych twierdzeń trzeba wyraźnie stwierdzić, że w odniesieniu 
do osób dotkniętych chorobą psychiczną, niedorozwojem umysłowym lub in-
nego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, a nieubezwłasnowolnionych częścio-
wo, kierownik USC, do którego dojdzie wiadomość z dowolnego źródła, zarówno 
prywatnego, jak i urzędowego, czy też osób trzecich, powinien odmówić ode-
brania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński i zażądać przedstawienia 
zezwolenia sądu. J. Winiarz podkreślił ponadto, że szczególna ostrożność powin-
na cechować działanie kierownika USC w przypadku innego zaburzenia psy-
chicznego jednego lub obojga nupturientów, tj. nałogowego pijaństwa lub 
narkomanii i w tym przypadku także powinien odmówić odebrania oświadczeń 
o wstąpieniu w związek małżeński, dopóki nie uzyska rozstrzygnięcia sądu, czy 
małżeństwo może zostać zawarte (art. 5 zd. drugie K.r.o.)18. W praktyce trudno 
będzie kierownikowi USC jednoznacznie wskazać, że nupturient lub oboje nup-
turienci dotknięci są chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. Na-
wet gdyby takie informację o dokładnej dysfunkcji osoby zamierzającej zawrzeć 
związek małżeński uzyskał i tak nie jest kompetentny do dokonania subsumpcji 
i rozstrzygnięcia, czy mieści się ona w zakresie pojęcia „choroba psychiczna” lub 
„niedorozwój umysłowy”. W sytuacji, gdy kierownik USC uzyskał informację, 
że nupturient leczył się w poradni zdrowia psychicznego lub szpitalu psychia-
trycznym, czyli jedynie o możliwym występowaniu zaburzeń psychicznych lub 

Warszawa 2009, s. 48; A. Zieliński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, Komentarz do art. 
506-1217, red. A. Zieliński, Warszawa 2006, s. 151.

16 Tenże, Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa, prowadzone przez kierownika USC. 
Zagadnienia konstrukcyjne, „Metryka” 2012, nr 1, s. 67.

17 M. Domański, Względne, s. 233.
18 J. Winiarz, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. St. Piątowski, cz. 1, Wrocław 

1985, s. 180.
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umysłowych, ustalił, z różnych źródeł, że nupturient cierpi na zaburzenia psy-
chiczne, nawet jeżeli nie jest w stanie ustalić, czy mieszczą się one w zakresie 
pojęcia choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, jak również gdy ma 
niesprecyzowane wątpliwości co do występowania dysfunkcji psychicznych lub 
umysłowych, to – moim zdaniem – ma obowiązek zwrócenia się do sądu o roz-
strzygnięcie w myśl art. 5 K.r.o. Wydaje się, że przedłożenie zaświadczenia lub 
opinii lekarza, najlepiej psychiatry, byłoby pomocne w ocenie dokonanej przez 
kierownika USC na gruncie art. 5 K.r.o. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę 
na interesujące wyniki badań, jakie przeprowadził M. Domański, w których pod-
jęto próbę ustalenia, w jaki sposób kierownicy USC dowiedzieli się o chorobie 
nupturientów, czy też nabrali podejrzeń co do ich stanu zdrowia. I tak „W siedmiu 
przypadkach informacja o problemach psychicznych bądź umysłowych nuptu-
rienta pochodziła od jego rodziny. Najczęściej osoba bliska (np. rodzice, rodzeń-
stwo lub dzieci), dowiedziawszy się o planowanym ślubie, stawiała się przed 
kierownikiem USC lub w formie pisemnej informowała o stanie zdrowia nup-
turienta. W kolejnych sześciu sprawach informacja pochodziła od samych nup-
turientów. W dwóch sprawach kierownicy USC wskazali, że ich wątpliwości 
wynikały z własnej obserwacji. W jednym przypadku do kierownika USC wpły-
nęło pismo od kierownika warsztatów terapii zajęciowej dla osób upośledzonych 
umysłowo, informujące o upośledzeniu nupturientów. W kolejnej sprawie było 
to pismo pracownika ośrodka pomocy społecznej, w którym nupturient prze-
bywał. W jednym przypadku kierownik USC został poinformowany o proble-
mach zdrowotnych nupturienta przez nieustaloną osobę. W jedenastu sprawach 
nie zostało ustalone źródło wiedzy kierownika USC na temat problemów psy-
chicznych czy umysłowych nupturienta. Badanie potwierdziło hipotezę, że naj-
częściej źródłem takich informacji były osoby bliskie, często przeciwne 
planowanemu małżeństwu. [...] W wielu sprawach ujawnienie choroby psychicz-
nej lub niedorozwoju umysłowego następowało przypadkowo [...]”19. Zdaniem 
M. Domańskiego „analiza wniosków złożonych przez kierowników USC wyka-
zała ponadto, że interpretowali oni w większości zakaz z art. 12 K.r.o. zgodnie 
z wytycznymi uchwały III CZP 7/0220. W co najmniej dwunastu sprawach 
w rzeczywistości kierownik nie mógł mieć żadnych wątpliwości co do stanu 
zdrowia nupturienta (nupturientów). Przykładowo w sprawie III RNs 132/08, 
rozpoznanej przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu, kierownik USC sam we wniosku 
stwierdził, że dysponował dokumentacją medyczną leczenia psychiatrycznego 
nupturientki. Wynikało z niej, że chorowała na schizofrenię paranoidalną. 

19 M. Domański, Względne, s. 255-256.
20 Zob. uchwała SN (7) z dnia 9 maja 2002 r. sygn. akt. III CZP 7/02 (OSNC 2003, z. 1 

poz. 1).
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Pomimo to nie odmówił wydania zaświadczenia na podstawie art. 41 K.r.o., ale 
zwrócił się do sądu o rozstrzygnięcie. W treści wniosku znalazło się charaktery-
styczne dla większości takich dokumentów stwierdzenie: „zgodnie z art. 5 K.r.o. 
jedynie sąd jest władny rozstrzygnąć, czy choroba psychiczna Pani [...] stanowi 
przeszkodę zawarcia małżeństwa”. Cytowane stwierdzenie skłania do przypusz-
czenia, że w przekonaniu większości kierowników USC w zbadanych sprawach 
zakazem małżeńskim nie jest występowanie choroby psychicznej lub niedoro-
zwoju umysłowego, ale tylko kwalifi kowany stan chorobowy. Jego potwierdzenie 
lub wykluczenie możliwe jest wyłącznie w postępowaniu sądowym i nie stanowi 
różnicy, czy dzieje się to w postępowaniu o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, 
czy o rozstrzygnięcie wątpliwości kierownika USC. Stanowisko takie wskazuje, 
że w praktyce realizowany był model, zgodnie z którym kierownik USC nie 
prowadził samodzielnie postępowania administracyjnego, mającego wyjaśnić 
występowanie okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, ale zwracał się 
o ustalenie tego do sądu21.

Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 5 K.r.o. dotyczy zarówno małżeństw 
zawieranych przed kierownikiem USC, jak i w obecności duchownego22. Róż-
nica polega jedynie na tym, że w przypadku zawarcia małżeństwa cywilnego 
kierownik USC, jeżeli dojdzie do przekonania lub w inny sposób uzyska wiado-
mość, że jeden z nupturientów lub oboje są dotknięci chorobą psychiczną lub 
niedorozwojem umysłowym, powinien odmówić przyjęcia oświadczeń o wstą-
pieniu w związek małżeński, natomiast w przypadku małżeństwa zawieranego 
w formie wyznaniowej kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia o braku 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i zażąda złożenia zezwolenia 
sądu na zawarcie małżeństwa23. Zdaniem A. Szadok-Bratuń, w sytuacji gdy mamy 
do czynienia z prawomocnym postanowieniem sądu o ubezwłasnowolnieniu 
częściowym, kierownik USC „taką osobę musi traktować jako chorą psychicznie 

21 Tamże.
22 Tak A. Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście pol-

skiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013, s. 210-211. Zdaniem T.  Smyczyńskiego, należy 
dokonać łącznej i racjonalnej wykładni przepisów art. 5 K.r.o. oraz art. 61a P.a.s.c. Wykładnia ta 
prowadzi do wniosku, że wiedza kierownika USC o okoliczności wyłączającej zawarcie małżeń-
stwa również po zawarciu małżeństwa wyznaniowego daje podstawę do odmowy sporządzenia 
aktu małżeństwa. Sporządzenie tego aktu jest bowiem przesłanką konstytutywną zawarcia mał-
żeństwa, nie powinno się go sporządzać wbrew zakazom zawierania małżeństw, tenże, Glosa do 
wyroku SN z dnia 3 marca 2004 r. sygn. akt. III CK 346/02, OSP 2005, z. 2, poz. 23. Odmienny 
pogląd reprezentuje A. Mączyński, Znaczenie prawne aktu małżeństwa w świetle kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, [w:] Valeat aequitas. Księga pamiątkowa 
ofi arowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000, s. 315.

23 A. Szadok-Bratuń, Procedura zawierania, s. 211.
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lub niedorozwiniętą umysłowo i nie może wydać wspomnianego zaświadczenia 
celem zawarcia małżeństwa przed duchownym katolickim, dopóki nie zostanie 
złożony w USC odpis postanowienia sądu zezwalającego na jego zawarcie”24. 
W literaturze przedmiotu pojawiło się pytanie, czy przepis art. 5 K.r.o. powi-
nien mieć zastosowanie także na etapie sporządzania aktu małżeństwa przez 
kierownika USC na podstawie zaświadczenia duchownego o zawarciu małżeń-
stwa wyznaniowego. Zdaniem A. Zielonackiego: „Pogląd o możliwości odmo-
wy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 
i 3 K.r.o. przez kierownika USC na podstawie informacji o istnieniu okoliczności 
wyłączającej zawarcie małżeństwa uzyskanej przez kierownika już po złożeniu 
stosownych oświadczeń przez nupturientów, można traktować tylko jako postu-
lat de lege ferenda. Wykładnia przepisów art. 5 K.r.o. oraz art. 61a ust. 5 P.a.s.c. 
prowadzi bowiem do wniosku, że w przypadku zawarcia małżeństwa w sposób 
określony w art. 1 § 2 i 3 K.r.o. kierownik USC może jedynie odmówić wydania 
zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, jeżeli 
dowiedział się o istnieniu takiej okoliczności (art. 5 K.r.o.). Ustawodawca nie 
wyposażył kierownika USC w kompetencję badania okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa na etapie sporządzania w tym trybie aktu małżeństwa. 
Dodać należy, że w przypadku przepisów regulujących zawarcie małżeństwa, 
stosować należy regułę in favor matrimonii, małżeństwo zawarte z naruszeniem 
przepisów o przeszkodach małżeńskich w wielu przypadkach może zostać kon-
walidowane”25. Małżeństwo zawarte wbrew zakazowi z  powodu choroby psy-
chicznej podlega konwalidacji w wypadku ustania tej choroby. Istotny dla oceny 
jest moment orzekania w procesie o unieważnienie małżeństwa. Konwalidacja 
nie ma zastosowania w  wypadku niedorozwoju umysłowego, natomiast może 
ona wchodzić w grę w razie wyleczenia z pijaństwa i narkomanii.

Mając powyższe na uwadze należy postulować jednoznaczne zakreślenie 
przez ustawodawcę obowiązków i kompetencji kierownika USC w zakresie do-
konywanych przez niego czynności w oparciu o przepisy art. 5 K.r.o., np. moż-
liwość swobodnego żądania opinii dotyczących stanu zdrowia psychicznego 
nupturientów, co dawałoby lepszy instrument pozwalający de facto na wyelimi-
nowanie małżeństw „wadliwych”. Ponadto biorąc pod uwagę różnice w skutkach 

24 Tamże. Zob. także wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1967 r. syg. akt. ICR 559/66 LEX nr 6135, 
zdaniem SN z dyspozycji zdania drugiego art. 12 § 1 K.r.o. wynika (a contrario), że ubezwłasno-
wolnienie częściowe z powodu choroby psychicznej, wzgl. niedorozwoju umysłowego (inaczej 
niż ubezwłasnowolnienie całkowite por. art. 11 § 1 K.r.o.) nie jest żadnym kryterium ustawowym 
do oceny zdolności do zawarcia małżeństwa, lecz jest nim choroba psychiczna, wzgl. niedorozwój 
umysłowy.

25 A. Zielonacki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 
2010, s. 33.
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wydania orzeczenia zezwalającego na zawarcie małżeństwa oraz rozstrzygające-
go, że małżeństwo może zostać zawarte, należałoby postulować, aby kierownicy 
USC w sytuacji, w której mają podstawy do stwierdzenia występowania choroby 
psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, nakłaniali raczej nupturienta do 
złożenia wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, a nie sami zwracali 
się do sądu o rozstrzygnięcie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez 
M. Domańskiego niepokojące w działalności kierowników USC jest powszech-
ne przyjmowanie od osób dotkniętych chorobą psychiczną lub niedorozwojem 
umysłowym (lub podejrzewanych o taki stan) zapewnień, w których stwierdzały 
one, że nie wiedziały o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeń-
stwa (art. 54 ust.  1 pkt  2 P.a.s.c.)26. Można więc stwierdzić, że instytucja ta 
nie jest skutecznym instrumentem zapobiegającym zawieraniu małżeństw wa-
dliwych i wymaga ponownego przemyślenia zarówno przez ustawodawcę jak 
i samych kierowników USC.
Słowa kluczowe: rejestracja stanu cywilnego, kierownik USC, zawarcie małżeństwa, choroba 
psychiczna

Th e role and tasks of Superintendant Registrar – remarks in the light of Art. 5 and 12 
of the Polish Family and Guardianship Code

Summary

Th e right to marry and found a family as an individual right of every human being is 
guaranteed in several acts of international importance. In practice, it oft en appears that the 
Superintendant Registrar doubts whether the marriage between specifi c individuals can be con-
cluded. In practice, however, the greatest diffi  culty is the interpretation of art. 12 of the Polish 
Family and Guardianship Code, that stipulates that he can not marry the person aff ected by 
mental illness or mental retardation. Mental illness or mental retardation is one of the obstacles 
to marriage as defi ned in Art. 10-16 Polish Family and Guardianship Code. In the case when 
the Superintendant Registrar learned of the existence of circumstances excluding marriage, he 
may exercise the power under Art. 5 Polish Family and Guardianship Code, and refuse to accept 
the statements of gett ing married or to issue the certifi cate referred to in art. 41 Polish Family 
and Guardianship Code If in doubt, ask the court to decide whether the marriage can be made.

Key words: marital status registration, Superintendant Registrar, marriage, mental illness

26 M. Domański, Względne, s. 256.
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Die Rolle und Aufgaben des leitenden Standesbeamten – Bemerkungen zu Art. 5 
und 12 des polnischen Familien- und Vormundschaft gesetzbuches

Zusammenfassung

Das Recht zur Eheschließung und zum Gründen einer Familie ist in mehreren Rechtsakten 
vom internationalen Rang als das persönliche Recht jedes Menschen garantiert. In der Praxis 
stellt es sich heraus, dass der leitende Standesbeamte daran zweifeln kann, dass die Ehe zwischen 
bestimmten Personen geschlossen werden kann. In der Praxis bereitet die größten Schwierigkeiten 
die Auslegung des Art. 12 des polnischen Familien- und Vormundschaft sgesetzbuches, nach dem 
die durch eine psychische Krankheit oder Geistesschwäche betroff ene Person die Ehe nicht 
schließen kann. Eine psychische Krankheit oder Geistesschwäche stellt eins der Ehehindernisse, 
die in Art. 10-16 des polnischen Familien- und Vormundschaft sgesetzbuches erwähnt sind. 
Falls der Standesbeamte über den Fall, der die Eheschließung ausschließt, erfahren hat, kann 
er die Berechtigung gemäß Art. 5 des polnischen Familien- und Vormundschaft sgesetzbuches 
in Anspruch nehmen und die Annahme von Erklärungen über das Eintreten in den 
Ehestand oder die Ausgabe der Bescheinigung gemäß Art. 41 des polnischen Familien- und 
Vormundschaft sgesetzbuches verweigern. In Zweifelfällen kann er sich ans Gericht wenden, das 
darüber die Entscheidung trifft  , ob die Ehe geschlossen werden kann.

Schlüßelwörter: Standesamtswesen, der leitende Standesbeamter, Eheschließung, psychische 
Krankheit.

Роль і завдання начальника органу реєстрації цивільного стану
– зауваження на тлі ст. 5 i 12 Сімейного кодексу

Резюме

Право укладати шлюб, як і створювати сім’ю як індивідуальне право кожної людини 
гарантується кількома правовими актами міжнародного значення. На практиці виявляється, 
що начальник органу реєстрації цивільного стану неодноразово має сумніви щодо того, чи 
шлюб між конкретними особами може бути укладений. Найбільшу складність викликає 
інтерпретація ст. 12 Сімейного кодексу, яка говорить, що не може укласти шлюбу особа, яка 
страждає від психічного захворювання або розумової відсталості. Психічне захворювання 
або розумова відсталість становлять одну з перешкод для укладення шлюбу, визначенні 
в ст. 10-16 Сімейного кодексу. У разі, якщо начальник органу реєстрації цивільного стану 
довідається про існування обставини, що виключає укладення шлюбу, він може скориста-
тися повноваженнями, що виникають зі ст. 5 Сімейного кодексу й відмовити у прийнятті 
заяви про укладення шлюбу або видачі свідоцтва, про яке говориться у ст. 41 Сімейного 
кодексу, а в разі сумнівів звернеться до суду про рішення, чи шлюб може бути укладений.

Ключові слова: реєстрація цивільного стану, начальник органу реєстрації цивільного стану, 
укладення шлюбу, психічне захворювання.


