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Od redaktora

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników pierwszy numer
Metryki za 2014 r. I tym razem mam nadzieję, że treść tego numeru spełni Państwa oczekiwania. Wiemy, że w zakresie rejestracji stanu cywilnego czekają nas
duże zmiany. Przygotowywane od wielu miesięcy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Departament Spraw Obywatelskich założenia do ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego nabrały ostatecznego kształtu i w dniu 18 lipca br. został
wniesiony do Sejmu rządowy projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
(nr druku 2620). Zasadniczym celem nowej regulacji – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – jest podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego oraz poprawa sprawności procesów administracyjnych, realizowanych przez państwo jako
rejestratora zdarzeń. Projektodawca zwraca uwagę, że „cel ten zostanie osiągnięty
przez zapewnienie wszystkim kierownikom urzędów stanu cywilnego w Polsce
możliwości prowadzenia od dnia 1 stycznia 2015 r. rejestracji stanu cywilnego
w postaci elektronicznej”. Zgodnie więc z projektem ustawy od dnia 1 stycznia
2015 r. wszystkie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego będą prowadzone wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a akty stanu cywilnego sporządzone dotychczas w postaci papierowej będą przenoszone do systemu stopniowo. Zakładane
zmiany pozwolą na odejście od papierowych aktów stanu cywilnego i uzyskanie
przez osoby zainteresowane odpisu aktu stanu cywilnego, w tym również w postaci dokumentu elektronicznego, w dowolnym USC na terenie kraju. Ponadto
elektroniczny system aktów stanu cywilnego pozwoli na zwolnienie z obowiązku
przedkładania w USC odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego, a kierowników urzędu stanu cywilnego od
przekazywania pocztą informacji o zmianach związanych ze stanem cywilnym.
Miejmy nadzieję, że nowa ustawa usprawni i uprości postępowania związane
z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego. Pozytywnie należy przyjąć
propozycję odejścia m.in. przy transkrypcji czy odtworzeniu zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego od decyzji administracyjnych na rzecz czynności
materialno-technicznych zakończonych wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu
cywilnego czy też zastąpienie postępowań sądowych procedurą administracyjną
w sprawach sprostowania aktu stanu cywilnego na podstawie akt zbiorowych

12

Od redaktora

rejestracji stanu cywilnego lub wcześniejszych aktów stanu cywilnego prowadzonych dla osoby albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
Mając na uwadze opracowany przez MSW projekt ustawy zwróciliśmy się
z prośbą o aktywny udział Ministerstwa w przygotowaniu materiału dotyczącego
proponowanych zmian na łamach naszego periodyku. Cieszy nas współpraca
z Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
której efektem jest zamieszczenie listu Pani Karoliny Grendy – Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW do czytelników czasopisma „Metryka”
i uwag Ministerstwa oraz Centralnego Ośrodka Informatyki dotyczących projektowanych zmian w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Materiał ten chcemy traktować jako przyczynek do szerszej dyskusji na temat zmian w prawie
o aktach stanu cywilnego. Ponadto w dziale zatytułowanym „Z praktyki”, do
współredagowania którego w dalszym ciągu zachęcam szczególnie praktyków,
rozpoczynamy kolejne serie z zakresu retoryki dla kierowników USC, umiejętności komunikowania się z klientem w aspekcie psychologicznym a także zagadnień prawa kanonicznego w ramach instytucji określających stan cywilny
i kanoniczny. Nawiązaliśmy także współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości – Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, której
efektem jest zamieszczony pierwszy z kilku materiałów przygotowanych przez
Panią sędzię Joannę Maciejowską. Nawiązując do tematów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego zwracam uwagę na interesujący artykuł Pana Dra
Michała Wojewody dotyczący prawa obcego w praktyce polskich urzędów stanu
cywilnego. Wszystkim autorom, którzy przygotowali materiały do tego numeru,
serdecznie dziękuję za włożony trud w ich przygotowanie, a czytelnikom życzę
owocnej lektury.
Zachęcam w dalszym ciągu do zadawania za pośrednictwem redakcji pytań
oraz zgłaszania propozycji, jakie mają Państwo do MSW i przesyłania ich na
adres mailowy metryka@onet.pl
Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metryka.
info, na której znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące wydawania naszego
czasopisma, w tym także warunków publikacji na naszych łamach.
Piotr Kasprzyk
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Marzena Dyjakowska

Rejestracja stanu cywilnego w zaborze austriackim

Obszar zaboru austriackiego do połowy XIX w. ulegał zmianom. W wyniku
pierwszego rozbioru Polski Austria zagarnęła tereny położone na południe od
górnej Wisły oraz linii Sandomierz–Frampol–Dubienka, a na wschodzie po rzekę
określoną w traktacie rozbiorowym jako Podgorcze (identyfikowaną ze Zbruczem). Były to części województwa krakowskiego z Księstwem Oświęcimskim
i Zatorskim, województwa sandomierskiego, ruskiego, bełskiego, podolskiego
i wołyńskiego. Obszar ten nazwano Królestwem Galicji i Lodomerii, a nazwa ta
związana była z uzasadnianiem przez władze austriackie pierwszego rozbioru prawami monarchii habsburskiej do Rusi Halicko-Włodzimierskiej, która w XIII w.
na krótki czas dostała się pod panowanie węgierskie. W czasie powstania kościuszkowskiego wojska austriackie wkroczyły na terytorium Lubelszczyzny
i Wołynia, a rezultatem trzeciego rozbioru było zajęcie Krakowa oraz pozostałych części województw: krakowskiego, sandomierskiego, lubelskiego i bełskiego,
oraz części województw: podolskiego, mazowieckiego i wołyńskiego; ziemie te
nazwano Galicją Zachodnią1. Dekretem Franciszka II z 13 maja 1803 r. doszło do
połączenia obu Galicji, co likwidowało odrębność administracyjną ziem polskich
ostatniego zaboru austriackiego2. Na mocy traktatu w Schönbrunn z 14 października 1809 r. Galicja Zachodnia została włączona do Księstwa Warszawskiego,
Dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
S. Grodziski, Historia ustroju społeczno-politycznego Galicji 1772–1848, Wrocław 1971,
s. 26–28. Autor zaznacza, iż niektóre ziemie polskie dostały się pod panowanie austriackie jeszcze
przed pierwszym rozbiorem. Po utracie w połowie XVIII w. Śląska na rzecz Prus w granicach
monarchii habsburskiej pozostało Księstwo Cieszyńskie, Opawskie, Korniowskie oraz część
Nyskiego. W roku 1769, korzystając z zamieszek wywołanych przez konfederację barską, wojska
austriackie zajęły Spisz, a w następnym roku – znaczną część starostw: nowotarskiego, czorsztyńskiego i sądeckiego (tamże, s. 25–26). Zob. także: T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795–1809.
Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976, s. 16 i n.; tenże,
Początki organizacji Galicji Zachodniej w latach 1795–1796, „Kwartalnik Historyczny” 77 (1970).
2 Mencel, Galicja Zachodnia…, s. 307.
1
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ponadto z pierwszego zaboru przyłączono do Księstwa okręg zamojski i Podgórze koło Krakowa. Na rzecz Rosji Austria odstąpiła wschodnią część Galicji (tzw.
okręg tarnopolski). Traktat austriacko-rosyjski zawarty 3 maja 1815 r. w Wiedniu
przywrócił Austrii okręg tarnopolski, zaś Kraków wraz z częścią powiatu chrzanowskiego otrzymał status wolnego miasta pod protektoratem trzech państw zaborczych. Po upadku powstania krakowskiego wojska austriackie zajęły Kraków
wraz z okręgiem w marcu 1846 r.; oficjalnie został wcielony do Austrii 6 listopada
1846 r., otrzymując nazwę Wielkiego Księstwa Krakowskiego3.
Rejestracja stanu cywilnego posiadała – podobnie jak na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim – charakter wyznaniowy, księgi stanu cywilnego
prowadzone były przez duchownych. Zarazem jednak w Austrii aż do 1848 r.
panował system absolutystyczny, uznający za jedyne źródło prawa wolę monarchy4 i zakładający daleko posuniętą ingerencję państwa w życie obywateli, a co
za tym idzie – całkowite podporządkowanie Kościoła państwu. Do istotnego
ograniczenia uprawnień Kościoła doszło już za panowania cesarzowej Marii Teresy (1740–1780), ale rozwój tendencji do jego „upaństwowienia” przypadł na
panowanie Józefa II (1780–1790), przybierając postać kierunku zwanego „józefinizmem”5. Przepisy o aktach stanu cywilnego wydawane były zatem nie przez
organy kościołów i związków wyznaniowych, lecz były przepisami państwowymi
o charakterze administracyjnym: zarówno osoby prowadzące ewidencję stanu
cywilnego, jak i akty podlegały kontroli władz administracyjnych. Jednocześnie,
w celu wprowadzenia na terenie monarchii habsburskiej zasad jednakowych dla
wszystkich zamieszkujący ją narodów, stopniowo likwidowano utrzymany początkowo polski system prawny6.
Działania administracyjne i prawodawcze władz zaborczych zmierzały
najpierw do uporządkowania metryk prowadzonych przez Kościół katolicki,
a następnie do rozszerzenia uprawnień i obowiązków duchowieństwa katolickiego o prowadzenie w imieniu państwa metryk dla innych wyznań7. Jednym
z pierwszych zarządzeń w sprawie metryk kościelnych był list gubernium lwowskiego z dnia 10 lipca 1775 r. do biskupów: przemyskiego Józefa Kierskiego
3

Grodziski, Historia ustroju, s 28.
S. Grodziski, Źródła prawa w Galicji w latach 1772–1848, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 16 (1964), z. 2, s. 176.
5 Zob. szerzej: Grodziski, Historia ustroju, s. 110 i n.
6 Narzucenie austriackiego systemu prawnego Królestwu Galicji i Lodomerii, jak nazywano
zagarnięte ziemie polskie, nastąpiło dopiero po trzecim rozbiorze Polski, w latach 1796–1798;
normy prawa polskiego utrzymywały się jeszcze w praktyce sądowej do końca pierwszej połowy
XIX w. Zob. szerzej: Grodziski, Źródła prawa, s. 178 i n.
7 A. Gulczyński, Stan cywilny i jego rejestracja na ziemiach polskich pod zaborem austriackim,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 45 (1993), z. 1–2, s. 116.
4
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i krakowskiego, Kajetana Sołtyka, w którym zobowiązano duchowieństwo parafialne do „rzetelnego i dokładnego prowadzenia ksiąg ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych”. Niedługo później patentem cesarskim z dnia 3 lutego oraz
nowym zarządzeniem gubernium lwowskiego z dnia 10 maja 1776 r. polecono,
aby „metryki zaślubionych, ochrzczonych i zmarłych były prowadzone w dobrym porządku, by w wypadku potrzeby w każdej chwili gdy zajdzie konieczność
wglądnięcia do nich, mogły służyć dokumentacji prawdy. Równocześnie władze
państwowe posłały konsystorzom biskupim wydrukowane formularze metryk,
które należało rozprowadzić wśród duchowieństwa parafialnego8. Dekretem
kancelarii nadwornej z dnia 15 marca 1782 r. przekazano obowiązki urzędników stanu cywilnego proboszczom również w stosunku do wszystkich wyznań
akatolickich. Odtąd księgi metrykalne prowadzone przez gminy protestanckie
i żydowskie miały mieć charakter prywatny9.
Zasadnicza reforma ksiąg metrykalnych przeprowadzona została na mocy
patentu cesarskiego Józefa II z 20 lutego 1784 r.10, stanowiącego w § 1, iż „Każdy
proboszcz powinien w swojej parafii prowadzić trzy odmienne rejestry, tj. księgę
ślubów, księgę urodzonych i księgę umarłych”. Postanowienie to odnosiło się
do ksiąg trzech obrządków katolickich: rzymskiego, greckiego i ormiańskiego.
Nowym rozwiązaniem było wprowadzenie rejestracji urodzin w miejsce stosowanej dotychczas rejestracji chrztów, co tłumaczyć należy obowiązkiem prowadzenia przez proboszczów katolickich metryk również dla wyznawców religii
mojżeszowej11.
Omawiany patent nakładał na biskupów obowiązek kontroli metryk podczas wizytacji parafii (§ 7); podobny obowiązek ciążył na urzędnikach powiatowych (starostach), którzy „powinni od czasu do czasu przekonywać się, czy
te księgi są wszędzie według przepisu prowadzone” (§ 8).
Zgodnie z § 4 powołanego patentu rejestr urodzonych winien zawierać następujące rubryki: rok, miesiąc i dzień urodzenia, numer domu, imię ochrzczonego, jego płeć, informację o jego małżeńskim lub pozamałżeńskim pochodzeniu,
imiona i nazwiska rodziców, ich wyznanie, a także imiona i nazwiska rodziców
8

B. Kumor, Reforma metryk kościelnych w zaborze austriackim (1775–1778), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 70 (1974), s. 349–350.
9 Tenże, Przepisy państwowe i kościelne dotyczące metryk kościelnych w zaborze austriackim
(1800–1914), „Przeszłość Demograficzna Polski” 7 (1975), s. 95.
10 Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych opracowany przez J. Piwockiego, t. 3, Lwów
1911 (dalej cyt.: Piwocki, Zbiór), s. 212–213.
11 Kumor, Przepisy, s. 94. W przepisach patentu autor dopatruje się ponadto istotnego novum,
jakim był nakaz prowadzenia ksiąg metrykalnych osobno dla poszczególnych wsi parafialnych,
ponieważ dotychczas proboszczowie prowadzili w każdej z ksiąg zapisy dla całej parafii. Zdaniem
autorki niniejszego studium, wniosek taki nie wynika z analizy tych przepisów.
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chrzestnych. Odnotowywano zatem nie tylko sam fakt urodzenia, ale i przyjęcie
chrztu.
Dużą wagę, jaką przywiązywano do określenia pochodzenia dziecka, należy
tłumaczyć licznymi ograniczeniami, jakich doznawały w prawie austriackim dzieci nieślubne. W szczególności nie powstawał stosunek prawnego pokrewieństwa
pomiędzy dzieckiem a ojcem, dziecko nie mogło zatem nosić nazwiska ojca oraz
– ewentualnie – rościć sobie prawa do ojcowskiego tytułu szlacheckiego i herbu
(§ 165 ABGB12), nie dziedziczyło po ojcu z ustawy (§ 754 ABGB), zaś ojciec,
pomimo istniejącego obowiązku przyczyniania się do utrzymywania dziecka,
nie był zobowiązany do wypłacenia córce posagu (§ 1220 ABGB)13. W razie
pozamałżeńskiego pochodzenia dziecka patent zastrzegał, iż „nie trzeba zapisywać imienia ojca do księgi urodzonych, ponieważ takie zapisywanie, polegające
na zeznaniu matki, na niepewnych wieściach lub domniemaniu duszpasterstwa,
zawsze jest wątpliwe, domniemanego ojca zawstydza, a wobec prawa niema ani
dla matki, ani dla dziecięcia żadnego znaczenia. Tylko wtenczas przy nieślubnem
dziecku zapisać należy imię ojca, jeżeli ten ostatni sam do tego się przyzna”.
W tym samym paragrafie zastrzeżono, że akt urodzenia powinni podpisać lub
własnoręcznie znakować również rodzice chrzestni.
Do kwestii rejestracji urodzin dzieci pozamałżeńskich władze państwowe
– wobec prawdopodobnych nieprawidłowości w tym zakresie – musiały odnosić
się jeszcze kilkakrotnie. I tak dekret cesarskiej kancelarii nadwornej z 21 października 1813 r., ogłoszony rozporządzeniem gubernialnym z 19 listopada
1815 r., wobec zdarzających się przypadków, że „duszpasterze w błąd wprowadzeni wpisują dzieci nieślubnego pochodzenia jako ślubne, jako też żonatych
mężczyzn jako ojców dzieci nieślubnych”, stanowił, iż nazwisko zarówno matki,
jak i ojca dziecka należy przed wpisaniem do metryki potwierdzić bądź to zeznaniem dwóch pewnych świadków, bądź urzędowym dochodzeniem, a prawe
pochodzenie dziecka winno być udokumentowane aktem zawarcia małżeństwa
jego rodziców. Pod groźbą odpowiedzialności karnej, a nawet utraty prawa wykonywania zawodu akuszerzy i akuszerki mieli obowiązek informowania duszpasterza prowadzącego księgi metrykalne „co im o nazwisku matki dziecięcia i o jej
zaślubieniu lub niezaślubieniu jest znane”14. W dołączonej do dekretu Instrukcji
12

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) – austriacki kodeks cywilny z 1811 r.
Zob. szerzej: E. Till, Prawo prywatne austryackie, t. 5, Wykład prawa familijnego, cz. 2, Stosunek rodzicielski, opieka i kuratela, Lwów 1902, s. 300 i n.; S. Liebermann, Dzieci nieślubne według
prawa austriackiego, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, 8 (1907), s. 331 i n.; F. Zoll, Prawo
cywilne opracowane głównie na podstawie przepisów obowiązujących w Małopolsce, t. 4, Prawo familijne i spadkowe, Poznań 1933, s. 132 i n.
14 Piwocki, Zbiór, s. 215.
13
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dla duszpasterzy i prowadzących księgi urodzonych szczegółowo uregulowano
sposoby weryfikacji danych dotyczących rodziców dziecka i jego małżeńskiego
pochodzenia. Przykładowo, z uwagi na przyjęte w prawie austriackim domniemanie prawego pochodzenia dziecka urodzonego po upływie szóstego miesiąca
od zawarcia małżeństwa (§ 138 ABGB) i na możliwość zaprzeczenia przed sądem przez męża matki ojcostwa dziecka urodzonego przed tym czasem (§ 156
ABGB) punkt 2 instrukcji zezwalał na wpisanie nazwiska męża jako ojca takiego
dziecka tylko wtedy, gdy złożył on oświadczenie o uznaniu dziecka za swoje.
Z drugiej strony powyższe domniemanie nakazywało w rubryce „ojciec” wpisać
nazwisko męża matki, jeśli z aktu małżeństwa wynikało, „że on z matką dziecięcia
jest poślubiony dłużej, aniżeli sześć miesięcy [...] nawet wtedy, chociażby ojciec
podniósł wątpliwość co do dochowania mu wierności przez matkę dziecięcia i nie
chciał dziecka tego za swoje uważać”15. Austriackie prawo cywilne pozostawiało
natomiast nieuregulowaną kwestię domniemania macierzyństwa, a jego potwierdzenie w księgach metrykalnych następowało, zgodnie z punktem 1 instrukcji,
na podstawie poświadczenia akuszera lub akuszerki, a w drugiej kolejności na
podstawie zeznań dwóch świadków, znanych duszpasterzowi jako ludzie rzetelni. W braku powyższych dowodów duszpasterz winien wpisać nazwisko matki
z dodaniem „rzekomo” i zawiadomić o takim przypadku władzę polityczną, a po
otrzymaniu od niej wyniku ustalenia wpisać go do księgi. Po ustaleniu danych
osobowych matki należało stwierdzić dane ojca, a od weryfikacji tych ostatnich
odstępowano tylko w przypadku, „jeżeli matka dziecka się przyzna, że nie jest
zaślubiona i nie żąda wpisania ojca, natenczas wpisać należy dziecko jako nieślubnie urodzone, a rubrykę, przeznaczona na nazwisko ojca, pozostawić próżną”16.
W takiej sytuacji – na mocy dekretu kancelarii nadwornej z 13 stycznia 1814 r.17
– prowadzący metryki był jednocześnie zwolniony z obowiązku ustalenia danych
osobowych matki, gdyż, jak to ujęto, nie należy zmuszać kobiet upadłych do
ujawnienia prawdziwego nazwiska; wpisywano wówczas nazwisko podane przez
kobietę z adnotacją „rzekomo”.
Zgodnie z § 161 ABGB dziecko pozamałżeńskie mogło zostać legitymowane, tj. uzyskać status dziecka prawego, przez małżeństwo rodziców zawarte
po jego urodzeniu (per subsequens matrimonium), co rodziło pytanie o sposób uwidocznienia tego faktu w akcie urodzenia. Początkowo – w myśl dekretu
kancelarii nadwornej z 27 kwietnia 1820 r. – uznano, że nie można wprowadzać
zmian w metryce chrztu, dlatego w celu wykazania prawego pochodzenia dziecka
należało posłużyć się jednocześnie dwoma dokumentami: świadectwem chrztu
15
16
17

Tamże, s. 218.
Tamże, s. 217.
Tamże, s. 219.
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oraz świadectwem zawarcia małżeństwa przez jego rodziców18. Aby tego uniknąć, dekret kancelarii nadwornej z 18 lipca 1834 r. polecał wystawianie w takich
przypadkach zamiast metryki chrztu świadectwa chrztu, w którym brak było
wzmianki o nieślubnym pochodzeniu19. Dopiero reskrypt Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z 12 września 1868 r. upoważniał organy prowadzące metryki
do uzupełnienia metryk urodzin przez „wpisanie nazwiska nieślubnego ojca
i uwagi o uskutecznionem później zawarciu małżeństwa”. Podkreślono zarazem
konieczność zaznaczenia, że wpisu nazwiska ojca dokonano później20. W przypadku, gdy sami małżonkowie nie mogli złożyć przed duchownym stosownego
oświadczenia, w myśl reskryptu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 7 listopada 1884 r. uzupełnienie aktu urodzenia mogło nastąpić na polecenie organu
politycznej władzy krajowej za pośrednictwem starostwa, które winno zwrócić
uwagę, że deklaracja ojcostwa małżonka wymaga potwierdzenia ze strony matki
dziecka21. Tytułem uzupełnienia powyższych przepisów reskrypt Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych z 21 marca 1892 r. zalecał, by w celu uniknięcia żmudnej niekiedy drogi administracyjnej, koniecznej w przypadku niemożności
uzyskania oświadczenia męża matki w kwestii ojcostwa dziecka urodzonego
przed zawarciem małżeństwa, duchowni zachęcali osoby wstępujące w związek
małżeński, a mające już dzieci, aby niezwłocznie dokonały uzupełnienia w ich
aktach urodzenia22. Reskrypt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 17 czerwca
1907 r. stanowił, iż uznanie ojcostwa przez męża matki połączone z żądaniem
wpisania jego nazwiska do aktu urodzenia dziecka, a także zgoda matki dziecka
musiały zostać złożone prowadzącemu metrykę w obecności dwóch świadków;
małżonkowie winni przedłożyć świadectwo urodzenia dziecka oraz świadectwo
ślubu, a z powyższych czynności sporządzany był protokół. Małżonkowie mogli
także złożyć oświadczenia przed organem władzy politycznej lub przed sądem23.
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 25 września
1868 r. za ślubne zostały uznane także dzieci urodzone w małżeństwach zawartych przed władzą świecką (tzw. małżeństwo cywilne z konieczności – Notzivilehe, zob. niżej), co należało zaznaczyć w akcie urodzenia, a odnotowania
w akcie urodzenia legitymacji dziecka przedmałżeńskiego dokonywał w takich
wypadkach duszpasterz prowadzący metrykę, który mógł też odesłać rodziców
dziecka do organu władzy politycznej.
18
19
20
21
22
23

Provinzialgesetzsammlung, 1820, poz. 79.
Reichsgesetzblatt, 1834, nr 83; zob. także: Zoll, Prawo cywilne, s. 141.
Piwocki, Zbiór, s. 231.
Tamże, s. 231–232.
Tamże, s. 232–234.
Tamże, s. 235–236.
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Warto zaznaczyć, że ze względu na przyjęte w ABGB domniemanie żywego
urodzenia dziecka (§ 23) w metryce rejestrowano fakt narodzin nawet w przypadku, gdy dziecko przyszło na świat martwe. Uwzględniano zarazem stopień
rozwoju noworodka, gdyż w myśl reskryptu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z 2 lipca 1886 r. „do metryki wpisuje się tylko te płody, które przyszły na świat
w stanie rozwiniętym i uzdalniającym je do życia, albo nieżywe. Nie należy więc
wpisywać niedorozwiniętych płodów przedwczesnych”24.
Jak już wspomniano, metryki urodzenia stanowiły zarazem – w odniesieniu
do wyznań chrześcijańskich – dokument poświadczający przyjęcie chrztu, dlatego w przypadku ochrzczenia dziecka przez proboszcza parafii, prowadzącego
zarazem księgi metrykalne, nie istniała obawa, że fakt ten nie zostanie odnotowany. Niebezpieczeństwo takie związane było natomiast z tzw. chrztem z wody
(Nottaufe), którego w wypadkach nagłych i w niebezpieczeństwie śmierci udzielić mógł każdy człowiek, bez względu na wyznanie i płeć, jeżeli miał intencję
ochrzczenia. W późniejszym czasie należało natomiast uzupełnić ceremonię kościelna lub w wypadkach wątpliwych ponowić chrzest warunkowo25, zapewne
jednak nie należały do rzadkości przypadki zaniechania zgłoszenia faktu udzielenia chrztu w tej formie, skoro cesarz Franciszek I dekretem kancelarii nadwornej
z 27 kwietnia 1812 r. zwrócił się do proboszczów, by „nie dawali bez ważnych
powodów, zachodzących szczególne wtedy, jeżeli nowo narodzone dziecię jest
osłabione, na oddzielenie chrztu z wody od chrztu uroczystego”. Chrzest taki
należało odnotować w metryce urodzenia, ale rubryki przeznaczone na wpisanie danych rodziców chrzestnych pozostawić puste, a uzupełnić je dopiero po
chrzcie w uroczystej formie26. Zapewne w powołanym dekrecie chodziło nie
tylko o zezwolenie proboszczów, gdyż możliwość udzielenia chrztu z wody wynikała z przepisów obowiązującego wówczas Corpus Iuris Canonici, co również
o uświadomienie parafian, że tego rodzaju chrzest winien być udzielany tylko
w szczególnych przypadkach. Być może to właśnie brak znajomości przepisów
prawa kanonicznego był powodem, że często decydowano się na tę nie wymagającą uroczystej oprawy formę chrztu, gdyż, zdaniem A. Gulczyńskiego27, nie
należy dopatrywać się tu chęci uniknięcia zwłaszcza przez uboższą ludność opłat
związanych z iura stolae. Opłaty za chrzest zostały bowiem zniesione dekretem
nadwornym z 1 lipca 1785 r.28
24

Tamże, s. 219.
B. Kumor, Przepisy, s. 99.
26 Reichsgesetzblatt, 1812, nr 59; cyt. za: J. Piwocki, Zbiór, s. 214.
27 Gulczyński, Stan cywilny, s. 106.
28 Opłaty za chrzest obowiązywały natomiast w Wolnym Mieście Krakowie, a następnie – po
jego wcieleniu do Galicji – w okręgu krakowskim, również w sytuacji prowadzenia aktów stanu
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W przypadku, gdy dziecko zostało ochrzczone w innej parafii, reskrypt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 10 sierpnia 1886 r. nakładał na duszpasterza
udzielającego chrztu obowiązek wpisania chrztu do ksiąg swojej parafii, ale bez
liczby porządkowej, a w ciągu ośmiu dni winien on przesłać pełny odpis aktu
właściwemu proboszczowi. Ten ostatni powinien wpisać pełny akt do własnych
ksiąg metrykalnych z liczbą porządkową i odpowiednią adnotacją w uwagach29.
Odnośnie do księgi ślubów patent z 20 lutego 1794 r. stanowił w § 1, iż
winny one zawierać następujące metryki: rok, miesiąc i dzień zawarcia małżeństwa, numer domu, imię i nazwisko nupturienta, jego wyznanie, wiek, a także
stan cywilny – „czy jest stanu wolnego, czy wdowcem” (analogiczne rubryki
odnosiły się do kobiety zawierającej małżeństwo), wreszcie imiona, nazwiska
i zawód, czy raczej pozycję społeczną („stan”) świadków. W świetle § 2 i 3 rubryki w akcie małżeństwa miał wypełniać ten, „kto ślub daje”, świadkowie natomiast winni się podpisać lub, jeśli nie umieli pisać, własnoręcznie znakować
akt („kto inny podpisze ich imię, a oni ten podpis stwierdzą znakiem krzyża lub
innym znakiem, położonym własną ręką”). Na każdej kartce księgi swój podpis
powinien złożyć proboszcz, a jeśli sam nie asystował przy zawarciu małżeństwa,
dodatkowo podpisywał się właściwy kapłan, dodając informację o swym charakterze służbowym. § 80 ABGB wprowadzał ponadto wymóg wpisywania imion,
nazwisk i stanu rodziców nupturientów, a wymóg ten potwierdzony został rozporządzeniem gubernialnym z 20 listopada 1840 r. Ponieważ, w myśl § 49 ABGB,
do zawarcia małżeństwa przez osoby małoletnie oraz pełnoletnie, ale niemające
pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana była zgoda ślubnego ojca,
a w dalszej kolejności – opiekuna lub władzy sądowej, przeto dekret kancelarii
nadwornej z 4 lipca 1813 r. określał szczegóły rejestracji takiej zgody w aktach
stanu cywilnego. Przykładowo, zezwolenie ojca „oświadcza osobiście ślubny ojciec u proboszcza w obecności dwóch świadków. Oświadczenie to zapisuje się
do księgi zaślubin i potwierdza własnoręcznym podpisem albo podpisem innej
osoby umiejącej pisać, stwierdzonym przez świadków. Gdyby zaś ślubny ojciec
nie był obecny, pozwolenie jego stwierdzić musi wystawiony przez niego wobec świadków [...] dokument prawny, który należy przechowywać przy aktach
ślubnych”30.
cywilnego przez władze świeckie. Zob. szerzej: H. Karbownik, Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285–1918. Studium historycznoprawne, Lublin 1995, s. 118, 203 i n.; A. Karabowicz, Opłaty związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego jako dodatkowe źródło dochodu państwa
na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno – historyczne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 246–247.
29 Kumor, Przepisy, s. 99.
30 Reichsgetzblatt 1813, nr 2. Cyt. za: Piwocki, Zbiór, s. 220.
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Ustawa z 25 maja 1868 r. dodawała wymóg odnotowania w ramach dotychczasowych rubryk miejsca zamieszkania obojga nupturientów, a także – za
§ 80 ABGB – uwagi, czy pozostawali oni wcześniej w związku małżeńskim. Akt
małżeństwa winien ponadto zostać podpisany przez oboje małżonków31.
Gdyby małżeństwo zawierano poza terenem parafii każdego z nupturientów, § 281 ABGB nakazywał, by duszpasterz udzielający delegacji odnotował
ten fakt w księdze ślubów, wskazując miejsce, w którym małżeństwo zostanie
zawarte, zaś zgodnie z § 82 ABGB duszpasterz delegowany winien sporządzić
akt małżeństwa w księdze swojej parafii wymieniając nazwisko proboszcza delegującego, a tego ostatniego miał obowiązek zawiadomić w ciągu ośmiu dni o zawarciu małżeństwa. Zgodnie z powyższymi przepisami oraz z rozporządzeniem
Ministerstwa spraw Wewnętrznych z 6 sierpnia 1882 r. proboszcz delegowany
wpisywał małżeństwa do księgi ślubów swojej parafii według liczby porządkowej, zaś proboszcz delegujący po otrzymaniu zawiadomienia dokonywał wpisu
do swojej księgi, ale bez liczby porządkowej. Do wydawania świadectwa ślubu
uprawniony był jedynie proboszcz, który asystował przy zawarciu małżeństwa32.
Nowym rozwiązaniem, przewidzianym w art. II powyższej ustawy, była
świecka forma zawarcia małżeństwa, dopuszczalna – w myśl § 1 – tylko w przypadku, gdyby duchowny właściwy dla jednego z nupturientów odmówił ogłoszenia zapowiedzi lub przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
z powodu istnienia przeszkody nie uznanej przez prawo państwowe33. Nupturienci mogli wówczas zwrócić się o dokonanie tych czynności do właściwej
władzy politycznej, którą była władza powiatowa (starostwo), a w miastach
mających własne statuty (na ziemiach polskich – Kraków i Lwów) – władza
gminna (magistrat). Przed tą władzą nupturienci winni udowodnić fakt odmowy duchownego poświadczony jego pismem lub zeznaniem dwóch świadków
mieszkających w danym okręgu, a w razie braku takiego dowodu obowiązkiem
władzy politycznej było wystosowanie do duchownego wezwania do głoszenia
zapowiedzi lub przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Gdyby
duchowny nadesłał odpowiedź odmowną lub zaniechał udzielenia odpowiedzi
31

Reichsgetzblatt 1868, nr 47.
Piwocki, Zbiór, s. 223.
33 Do przeszkód takich należała przykładowo różnica wyznania chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego (§ 64 ABGB). W tym miejscu warto wspomnieć, że powołana ustawa przywracała
moc obowiązującą przepisów ABGB o małżeństwie, zastąpionych wcześniej przepisami patentu
cesarskiego z 8 października 1856 r. (Reichsgesetzblatt 1856, poz. 185). Patent ten, wydany w następstwie zawarcia w 1855 r. konkordatu pomiędzy cesarstwem austriackim a Stolicą Apostolską,
wprowadzał w stosunku do katolików wyznaniową formę zawarcia małżeństwa. Zob. szerzej np.:
U. Heyzmann, Wykład prawa o małżeństwie katolików w państwie austriackim patentem cesarskim
z 8 października ogłoszonego, Kraków 1861, passim.
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w ciągu ośmiu dni, powyższych czynności miała dopełnić władza polityczna.
I tak w myśl art. II § 5 ustawy ogłoszenie zapowiedzi winno nastąpić przez zamieszczenie ich treści na urzędowej tablicy obwieszczeń, wraz z publicznym
ogłoszeniem w urzędzie gminnym miejsca zamieszkania każdego z nupturientów34. Oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński należało złożyć przed
naczelnikiem właściwej władzy politycznej lub przed jego zastępcą w obecności
dwóch świadków i zaprzysiężonego protokolanta (§ 7), a z aktu zawarcia małżeństwa sporządzano protokół, który podpisywali małżonkowie, świadkowie oraz
osoby urzędowe, tj. naczelnik i protokolant (§ 8).
Prowadzenie ksiąg zapowiedzi i rejestrów małżeństw, a także wydawanie
świadectw urzędowych o zawarciu małżeństwa, należało do władzy politycznej.
Świadectwo takie władze miały obowiązek przesłać z urzędu właściwym duchownym (art. II § 10 powołanej ustawy, a na jego podstawie duchowny miał
obowiązek zarejestrować małżeństwo w odpowiedniej księdze. Obowiązek ten
wywoływał niejednokrotnie opór duchownych, niechętnie nastawionych do nowej instytucji postrzeganej przez nich jako konkubinat, co znajdowało wyraz
w zaznaczaniu, iż małżeństwo zostało zawarte cywilnie; również przy określaniu
pochodzenia dzieci urodzonych w takich związkach zamieszczano wzmiankę, iż
chodzi o małżeństwo cywilne. Dlatego reskrypt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 25 września 1869 r. zakazywał posługiwania się w metrykach kościelnych
terminem „małżeństwo cywilne”, „albowiem ustawa tego wyrażenia nie używa,
prawne wyrażenie jest: małżeństwo przed władzą świecką zawarte”. W myśl reskryptu dzieci urodzone w takich małżeństwach należało wyraźnie określić jako
„ślubne”, niedopuszczalne było ponadto zamieszczanie w przypadku legitymacji
dzieci poprzez małżeństwo rodziców przed władzą świecką zastrzeżenia, że legitymacja wywiera skutek tylko na gruncie prawa państwowego (pro foro civili),
a pełna legitymacja nastąpi dopiero po zawarciu małżeństwa kościelnego. Ponowiono także nakaz, by małżeństwa zawarte przed władzą świecką rejestrować
w metrykach kościelnych „nie zaś w osobnym zeszycie lub w odrębnej księdze
zanotować”35. Zarówno przepisy państwowe, jak i kościelne wielokrotnie zwra34

Ten sam artykuł stanowił, że zapowiedzi należy ogłosić także ustnie na rokach urzędowych,
lecz do ważności małżeństwa wystarczy ogłoszenie na piśmie. To ostatnie powinno pozostać na
tablicy przez trzy tygodnie, a z ważnych powodów władza krajowa mogła ten termin skrócić lub
nawet od niego odstąpić.
35 Cyt. za: J.S. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem, Kraków 1890, s. 392–393. Szerzej o małżeństwach cywilnych w prawie austriackim zob. np. J. Roth, Forma zaręczyn i małżeństwa w prawie
kościelnem katolickiem z uwzględnieniem prawa cywilnego austriackiego, Kraków 1908, s. 108–109;
J. Gwiazdomorski, Osobowe prawo małżeńskie obowiązujące w b. dzielnicy austriackiej, Poznań
1932, s. 24 i n.; A. Dziadzio, Osobowe prawo małżeńskie w Austrii na tle stosunków państwo – Kościół
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cały bowiem uwagę na konieczność unikania zaniedbań w prowadzeniu ksiąg.
I tak rozporządzenie pasterskie biskupa Wojciecha Skarszewskiego na diecezję
chełmską i lubelską z 1792 r. akcentowało znaczenie właściwego dokonywania
wpisów, gdyż „jak udający się codziennie do metryk kościelnych po świadectwo urodzenia, albo też śmierci, której osoby często bywają zawiedzeni [...] już
to dla nieporządku plebanów, którzy po kartkach piszą, a po tym zapominają
o wszystkim z krzywdą częstokroć familii, honoru i majątku”36.
Od 1781 r., tj. od czasu wprowadzenia patentu tolerancyjnego (Toleranzpatent) Józefa II, w cesarstwie austriackim małżeństwo mogły zawrzeć jedynie
osoby należące do prawnie uznanych wyznań: katolicy, prawosławni, protestanci
i Żydzi. Ten stan rzeczy zmieniła wspomniana już wyżej ustawa z 9 kwietnia
1870 r. o prowadzeniu metryk stanu osób nie należących do żadnego prawnie
uznanego kościoła. W myśl § 1 w stosunku do takich osób obligatoryjną formą
zawarcia małżeństwa była forma cywilna, zaś co do zapowiedzi i przeszkód małżeńskich zastosowano odesłanie do przepisów ustawy z 25 maja 1868 r. Do prowadzenia metryk małżeństw osób nienależących do prawnie uznanych wyznań
i bezwyznaniowców zobowiązane były starostwa powiatowe lub władze gminne;
w takim wypadku władze nie przesyłały do duchownych świadectw urzędowych
zobowiązujących do zarejestrowania małżeństwa w księdze ślubów37. Również
postanowienie gubernialne z 27 kwietnia 1839 r. surowo podkreślało, że „nie
wolno notować sobie potrzebnych dat tymczasowo na karteczce, którą łatwo
zatracić można, na skutek czego dokonany akt chrztu, lub ślubu nie bywa wciągnięty do księgi”38.
Zgodnie z patentem z 20 lutego 1794 r. księga zmarłych powinna zawierać
następujące rubryki: rok, miesiąc i dzień śmierci, numer domu, imię (i nazwisko), wyznanie, płeć i wiek zmarłego, rodzaj choroby oraz przyczyna śmierci.
Ta ostatnia rubryka winna zostać wypełniona w oparciu o informacje dostarczone przez lekarzy39. Zgodnie z dekretem kancelarii nadwornej z 23 października 1788 r. podstawą zarejestrowania zgonu mogła być tylko karta dostarczona
przez uprawnionego oglądacza zwłok, zaś w myśl dekretu kancelarii nadwornej
katolicki (XVIII–XIX wiek), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, 2004, s. 141 i n.;
A. Karabowicz, Małżeństwo cywilne z konieczności (Notzivilehe) w Galicji w latach 1868–1918,
[w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7–8 marca 2007 r., red. M. Mikuła, Kraków 2008, s. 59 i n.
36 J. Gawrysiakowa, Grupy wyznaniowe ludności w Lubelskiem w XIX wieku w świetle rejestracji
ruchu naturalnego, Lublin 1992, s. 22.
37 Gwiazdomorski, Osobowe prawo małżeńskie, s. 35.
38 Kumor, Przepisy, s. 96.
39 Piwocki, Zbiór, s. 213.
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z 28 lipca 1798 r. w przypadku gwałtownej śmierci – postanowienie sądu40.
Reskrypt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 27 lipca 1870 r. zobowiązywał
ponadto prowadzących metryki do przesyłania w ciągu ośmiu dni metryki zgonu
osób poniżej dwudziestego trzeciego roku życia organom, które sporządziły akt
urodzenia, w celu dokonania odpowiedniej adnotacji w tym akcie41. Odnośnie
do bezwyznaniowców ustawa z 9 kwietnia 1870 r. nakładała obowiązek rejestracji
zgonów na organy prowadzące metryki dla nich; zgon winien zostać zgłoszony
w ciągu ośmiu dni kolejno przez: małżonka, najbliższego krewnego, wreszcie
osobę, w której mieszkaniu lub domu zgon nastąpił, a jeżeli miało to miejsce
w instytucji publicznej – przełożony tej instytucji. Osoba zgłaszająca winna ponadto przedłożyć świadectwo oględzin pośmiertnych.
W myśl powołanego już wyżej reskryptu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z 6 sierpnia 1882 r. zgon należało odnotować w metryce prowadzonej w miejscowości, gdzie zgon nastąpił. Jeśli pogrzeb miał miejsce w miejscowości innej niż
zgon, w akcie zgonu należało odnotować miejsce pogrzebu i dokonać odpowiedniej adnotacji w rejestrze cmentarza ewentualnie w metryce zgonów prowadzonej
w miejscowości, gdzie znajdował się cmentarz, bez liczby porządkowej42.
Odrębnie uregulowano rejestrację stanu cywilnego Żydów. Zgodnie z § 6
uniwersału z 20 lutego 1784 r. Żydzi mieli prowadzić, podobnie jak proboszczowie katoliccy, trojakie rejestry, ze zmianami wynikającymi z ich wyznania43.
Zadanie to spoczywało – jak stanowił patent z 1794 r. – na osobach wyznaczonych przez gminę wyznaniową, zaś sposób prowadzenia rejestrów regulowało
szczegółowo rozporządzenie Ministerstwa spraw Wewnętrznych z 15 marca
1875 r.44 Prowadzący metryki musieli być wyznania mojżeszowego, posiadać
obywatelstwo austriackie, mieszkać w miejscu pełnienia swej funkcji, być osobami godnymi zaufania o pełnej zdolności do czynności prawnych. Prowadzących
oraz ich zastępców mianował starosta (we Lwowie i w Krakowie – prezydent
miasta) na podstawie wyniku konkursu; w razie jednakowych kompetencji kandydatów pierwszeństwo przysługiwało rabinowi względnie nauczycielowi religii
(tzw. szkolnikowi). Nowo mianowani winni zaprzysiąc swój urząd wobec starosty (prezydenta miasta).
Przepisy powołanego rozporządzenia uzupełnione zostały Instrukcją o prowadzeniu izraelickich metryk urodzin, zaślubin i śmierci. W świetle powyższych
aktów prawnych metryki każdego rodzaju miały być prowadzone w dwóch
40
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egzemplarzach z wykorzystaniem oprawionych ksiąg dostarczonych przez polityczną władzę powiatową; na ostatniej stronie księgi umieszczona była liczba
kart, podpis urzędowy i pieczęć, a prowadzący metrykę nie mógł dokonywać
jakichkolwiek zmian w układzie księgi. W styczniu każdego roku jeden z egzemplarzy należało przesłać władzy powiatowej (§§ 1, 5 i 14 instrukcji). Do władzy
tej należała także kontrola nad właściwym prowadzeniem ksiąg i nad zgodnością
obu egzemplarzy (§ 6 rozporządzenia, § 14 instrukcji). Prowadzący metryki dokonywał wpisów na podstawie zgłoszeń, które winny nastąpić w ciągu ośmiu dni
od zdarzenia (§ 7 rozporządzenia, § 2 instrukcji)45. Zgłoszenie urodzenia winno
być połączone ze wskazaniem nadanego dziecku imienia, a zgonu – z okazaniem
karty oględzin zwłok. Powołane osoby miały także obowiązek informowania
o obrzezaniu chłopców, nadaniu imienia (jeśli nie uczyniono tego przy zgłoszeniu urodzenia) oraz o pogrzebach (§ 7 i 12 rozporządzenia). Odnośnie do prowadzenia metryk urodzin instrukcja nakazywała rejestrowanie także urodzeń dzieci
zmarłych przed obrzezaniem lub nadaniem imienia (§ 16 instrukcji). Należało
określić także pochodzenie dziecka przy użyciu terminów „ślubne”, „nieślubne”
lub „rzekomo ślubne” – ten ostatni przypadek zachodził w szczególności, gdy
małżeństwa rodziców dowodzono nie za pomocą dokumentu urzędowego, ale
zeznań świadków (§ 18 instrukcji). Podobnie jak w przypadku metryk katolickich, do aktu urodzenia dziecka nieślubnego nazwisko ojca mogło zostać wpisane tylko wtedy, gdy mężczyzna wskazany przez matkę dziecka wyraził na to
zgodę; tożsamość mężczyzny winno w razie wątpliwości potwierdzić dwóch wiarygodnych świadków (§ 27 instrukcji). Znana była ponadto legitymacja dziecka
per subsequens matrimonium; fakt zawarcia przez rodziców dziecka związku małżeńskiego należało odnotować w akcie urodzenia, jednak tylko wówczas, gdy mąż
matki dziecka uznał ojcostwo i jego nazwisko było uprzednio wpisane do metryki urodzenia (§ 31 instrukcji). Spośród przepisów instrukcji odnoszących się do
prowadzenia metryk ślubów warto wymienić § 14, regulujący sposób rejestracji
małżeństwa zawartego przed innym zwierzchnikiem religijnym niż uprawniony
przez daną gminę wyznaniową albo w okręgu, do którego nie należało żadne
45

Katalog osób zobowiązanych do dokonania zgłoszenia był analogiczny jak w przypadku
metryk prowadzonych przez duchownych katolickich. I tak do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani byli kolejno ślubny ojciec, akuszer lub akuszerka, właściciel mieszkania, gdzie odbył
się poród, matka dziecka. Zgon winien zgłosić małżonek zmarłego, następnie najbliższy krewny,
wreszcie właściciel mieszkania lub domu, w którym nastąpił zgon. Jeśli powyższe zdarzenia miały
miejsce w instytucjach publicznych, informował o tym przełożony instytucji. Zawarcie małżeństwa odnotowywał w księdze sam prowadzący, jeśli był przełożonym religijnym (rabinem lub
szkolnikiem) i jeżeli sam asystował przy tym akcie; w innym przypadku przełożony religijny lub
władza świecka, przed którymi małżeństwo zostało zawarte, zgłaszały ten fakt właściwemu miejscowo prowadzącemu (§ 7 i 11 rozporządzenia).
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z nupturientów lub – w myśl ustawy z 25 maja 1868 r. – przed władzą świecką,
a także § 35–36 dotyczące przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz rejestracji
konwalidacji małżeństwa nieważnego, zawartego przy istnieniu przeszkody46.
Odnośnie do metryk zgonu § 39 instrukcji nakazywał dokładnie oznaczyć czas
zgonu, a w razie niemożności jego ustalenia czas, gdy zgon stwierdzono. W razie
wątpliwości czas ten winna zbadać władza polityczna, do której należało także
ustalenie nieznanych personaliów zmarłego oraz wydanie polecenia zarejestrowania zgonu w przypadkach zaginięcia, po sądowym stwierdzeniu zgonu (§ 40
i 45 instrukcji). Przepisy instrukcji regulowały ponadto sposób składania podpisu
(§ 7) oraz dokonywania poprawek (§ 8) i sprostowań (§ 9).
Ewolucja przepisów dotyczących rejestracji stanu cywilnego zmierzała
w kierunku nadania mocy urzędowej także rejestracji prowadzonej przez duszpasterzy wyznań akatolickich. Początkowo – o czym była już mowa – metryki
osób należących do innego niż katolickie wyznań prawnie uznanych prowadzili
proboszczowie katoliccy. Zmianę w tym względzie wprowadził dekret kancelarii
nadwornej z 26 listopada 1829 r., nakładając na duszpasterzy akatolickich obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów, które miały miejsce w ich
okręgach, zaś księgi metrykalne miały odpowiadać ustawowym wymogom przewidzianym dla ksiąg katolickich47. Duplikaty metryk powinny następnie zostać
przesłane proboszczom katolickim, którzy winni dokonać rejestracji także w swoich księgach. Księgi prowadzone przez pastorów protestanckich uzyskały pełną
moc urzędową na mocy rozporządzenia z 30 maja 1849 r. Przepisy odnoszące
się do rejestracji stanu cywilnego zawarte były ponadto w szczegółowych regulacjach dotyczących poszczególnych wyznań, jak choćby w postanowieniu
Ministerstwa Stanu z 23 stycznia 1866 r. zatwierdzającym zasady organizacyjne Kościoła ewangelickiego (evangelische Kirchenverfassung), uchwalone przez
ewangelicki synod wyznania augsburskiego i helweckiego48, w dotyczącym tegoż wyznania rozporządzeniu Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego
z 15 grudnia 1891 r.49 czy też w rozporządzeniu Ministerstwa Wyznań z 18 października 1879 r.50 uznającym na podstawie ustawy z 20 maja 1874 r.51 organizację Kościoła starokatolickiego.
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Do przeszkód należał brak zgody na zawarcie małżeństwa: ojca ślubnego lub władzy opiekuńczej w stosunku do małoletnich, właściwej władzy w stosunku do poborowych, władzy wojskowej w odniesieniu do osób wojskowych, a także brak poświadczenia ustania poprzedniego
małżeństwa.
47 Reichsgesetzblatt 1829, nr 57.
48 Reichsgesetzblatt 1866, nr 15.
49 Reichsgesetzblatt 1892, nr 4.
50 Reichsgesetzblatt 1877, nr 100.
51 Reichsgesetzblatt 1874, nr 68.
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Jak zauważa B. Kumor, na przestrzeni stu trzydziestu lat nie dokonano
zmian dotyczących formularza metryk. Dopiero reskrypt Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z 5 stycznia 1907 r. wprowadził nową rubrykę „uwagi” jako ostatnią do wszystkich ksiąg metrykalnych, a ponadto łączył w jedną rubrykę w księgach urodzonych i ochrzczonych „imię i nazwisko rodziców chrzestnych” i „ich
stan”, a w formularzach zaślubionych „imię i nazwisko świadków” i „ich stan”52.
Na mocy patentu cesarskiego z 20 lutego 1784 r. językiem urzędowym
ksiąg metrykalnych obrządków katolickich w Galicji był język łaciński. Wobec
postulatów duchownych unickich, wysuwanych w drugiej połowie XIX w. na
skutek rozwoju ruchu narodowego wśród Ukraińców, by księgi metrykalne przez
nich prowadzone były spisywane w języku ukraińskim, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych reskryptem z 16 września 1875 r. wyjaśniło, że używanie języka
łacińskiego winno zostać zachowane ze względu na zabezpieczanie przez metryki ważnych interesów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Dopuszczono natomiast posługiwanie się przez strony, wpisujące do ksiąg własnoręcznie
swoje imię, nazwisko i stan, do posługiwania się także językiem polskim, ruskim
i niemieckim53. W odniesieniu do metryk żydowskich instrukcja dołączona do
rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 15 marca 1875 r. stanowiła, że nagłówki rubryk w księgach metrykalnych będą sformułowane w języku
niemieckim i polskim lub ruskim (§ 6). Już na podstawie dekretu kancelarii
nadwornej z 22 października 1816 r. niedopuszczalne było posługiwanie się
w dokumentach publicznych, a więc także w metrykach, językiem hebrajskim,
pod sankcją nieważności dokumentu54.
Odnośnie do mocy dowodowej aktów stanu cywilnego należy stwierdzić,
że metryki kościelne uzyskały moc dokumentu publicznego na podstawie dekretu kancelarii nadwornej z 13 stycznia 1878 r., ale tylko co do okoliczności,
dla których zostały sporządzone, a nie dla okoliczności ubocznych55. Metrykom żydowskim przyznawała taką moc ustawa z 10 lipca 1868 r., a metrykom
ewangelickim – obwieszczenia Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego
z 15 grudnia 1891 r.56 Pełną moc dowodową posiadały także – na podstawie § 3
ustawy z 10 kwietnia 1870 r. – metryki prowadzone przez władze polityczne dla
osób nie należących do żadnego z prawnie uznanych wyznań57.
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Kwestie sprostowania metryk i dokonywania dodatkowych wpisów regulowane były dekretem gubernialnym z 27 października 1836 r.58 i z 8 maja
1844 r.59, a także rozporządzeniem namiestnictwa z 10 stycznia 1876 r.60 W myśl
pierwszego z wymienionych aktów, jeśli w metrykach nie został zapisany akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu, nie można było z oczywistych względów wydać
poświadczenia takiego aktu, a poświadczenie mogło dotyczyć tylko faktu braku
wpisu stosownego aktu w metryce. Jeśli natomiast akt został zapisany, lecz miała
miejsce pomyłka co do imienia, nazwiska, cyfry oznaczającej rok lub innej istotnej okoliczności, wówczas mogło nastąpić sprostowanie. Nie wolno było jednak
dokonywać w metryce przekreśleń lub wyskrobań, ale obok błędnego wpisu
należało dokonać wzmianki o sprostowaniu z podaniem prawdziwych danych,
z powołaniem się na rozporządzenie władz upoważniające do sprostowania.
Dekret z 8 maja 1844 r. stanowił, iż w razie zaniechania wpisu do metryki lub jej całkowitego bądź częściowego zniszczenia może zostać dokonany na
polecenie władzy krajowej dodatkowy wpis; na podstawie takiego wpisu wolno
było wydawać poświadczenia parafialne i wyciągi z metryk. Odnośnie do metryk żydowskich rozporządzenie namiestnictwa z 10 stycznia 1876 r. regulowało
m. in. okoliczność dodatkowego wpisu urodzenia, kiedy to należało „naprzód
dokładnie przesłuchać rodziców, będących przy życiu, zbadać, dlaczego mający
być dodatkowo immatrykulowany nie był dotąd wpisany do ksiąg metrykalnych,
następnie sprawdzić, czy osoba mająca być immatrykulowana pochodzi ze związku małżeńskiego [...] oraz stwierdzić tożsamość osoby, o której immatrykulację
chodzi [...]”. W celu ustalenia powyższych informacji osoba dokonująca rejestracji winna posłużyć się zeznaniami świadków, a po weryfikacji ich wiarygodności
i stopnia pokrewieństwa ze stronami oraz po ich zaprzysiężeniu „każdy świadek
winien być osobno w nieobecności innych świadków przesłuchany”.
Jak słusznie zauważa A. Gulczyński, system rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich zaboru austriackiego był – z niewielkimi wyjątkami
– systemem rejestracji wyznaniowej, w którym istniał ścisły związek między
dopełnieniem obrzędu religijnego a rejestracją61. Należy jednak pamiętać o podporządkowaniu Kościoła państwu, a rejestrację regulowały w pierwszym rzędzie
przepisy państwowe, a dopiero na ich podstawie metryki prowadzone przez duchownych katolickich, a z czasem także przez uprawnionych z innych wyznań,
posiadały charakter dokumentów publicznych. Ingerencja państwa przejawiała
się także w stworzeniu w 1868 r. możliwości zawierania małżeństw cywilnych
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Metryka urodzenia i chrztu z Diecezji Przemyskiej z 1900 r.
(udostępniona przez dr hab. Elżbietę Szczot, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

i wreszcie we wprowadzeniu w 1870 r. metryk świeckich dla osób nie należących
do prawnie uznanych wyznań. W Austrii nie doszło do przekształcenia wyznaniowego systemu rejestracji na świecki, ale pozostawiono rejestrację w gestii
uznanych przez państwo wyznań, pod reglamentacją i kontrolą państwa62.
Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, zabór austriacki.
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Registration of the marital status in the Austrian Partition
Summary
Marital status registration in the Austrian Partition had a denominational character, in
which there was a strong relation between carring out the religious ceremony and the registration, vital records books were carried out by the churchmen. In Austria up to the year 1848
predominated absolutistic system, that acknowledged the will of monarch as the only source
of law as well as postulated a far-reaching interference of the state in the life of citizens, what is
followed by total subordination of the church towards the state. In the area of registration the
state regulations were were binding before other laws, only on the basis of these regulations the
vital records carried out by catholical churchmen, later also by the entitled from other confessions. Vital records had a character of public documents. In Austria there was no transformation
of the confessional registration system into secular one, but the registration was left within the
competences of the confessions acknowledged by the state, under its control.
Key words: marital status, marital status registration, Austrian Patrtition.
Familienstandregistrierung im österreichischen Teilungsgebiet
Zusammenfassung
Familienstandregistrierung in dem österreichischen Teilungsgebiet hatte einen konfessionellen Charakter, in dem es bestand einen engen Zusammenhang zwischen Erledigung der
Zeremonie und der Registrierung, Familienstandsbücher wurden von Geistlichen geführt. In
Österreich bis zum Jahr 1848 herrschte das absolutistische System, das für die einzige Rechtsquelle
den Wille des Monarchs anerkannte und weit fortgeschrittenen staatlichen Eingriff ins Leben
der Bürger annahm – und was folgt daraus – völlige Unterstellung der Kirche dem Staat. In der
Bereich der Registrierung galten in der ersten Linie staatliche Vorschriften, und erst auf deren
Grund die Familienstandakten geführt von katolischen Geistlichen, mit der Zeit auch von berechtigten aus den anderen Konfessionen. Familienstandakten galten als öffentliche Unterlagen.
In Österreich kam es nicht zur Umwandlung des konfessionellen Registrierungssystems in dem
säkuleren, die Registrierung wurde aber in der Geschäftsbereich der durch den Staat anerkannten
Konfessionen, unter staatlicher Reglamentierung und Kontrolle überlassen.
Schlüsselwörter: Familienstand, Personenstandregistrierung, österreichisches Teilungsgebiet.

Michał Wojewoda

Prawo obce w praktyce polskich urzędów stanu cywilnego

Wstęp

Intensyfikacja międzynarodowego obrotu cywilnego jest dzisiaj widoczna
właściwie we wszystkich sferach stosunków prywatnoprawnych. Chodzi już nie
tylko o coraz powszechniejsze kontakty gospodarcze o charakterze transgranicznym, ale także o relacje osobiste, rodzinne, czy spadkowe. W efekcie, również
w praktyce polskich urzędów stanu cywilnego coraz częściej pojawiają się sprawy
z elementem międzynarodowym. Łączy się to z zadaniami wypełnianymi przez
te urzędy, a w szczególności z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego, w których
dokonuje się rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz odnotowuje się inne
zdarzenia wpływające na stan cywilny osób fizycznych. Jeżeli zdarzenia te stają
się udziałem przebywających w Polsce cudzoziemców sprawa nabiera charakteru międzynarodowego, co rodzi szereg problemów praktycznych, z którymi już
niemal na co dzień muszą sobie radzić kierownicy USC. Z jednej strony chodzi
o problemy językowe, w tym o potrzebę sprawnej komunikacji z interesantami,
którzy nie posługują się biegle językiem polskim. Często powstaje też potrzeba
oceny dokumentów wystawionych w języku obcym – niezbędne stają się tłumaczenia, czasami konieczna jest tzw. legalizacja1. Z drugiej zaś strony, w sprawach załatwianych w polskich urzędach stanu cywilnego coraz częściej pojawia
się konieczność odnalezienia i zastosowania odpowiedniego prawa krajowego,
właściwego dla poszczególnych kwestii cywilnoprawnych, podlegających ocenie
kierownika USC. Prawem tym nie musi być wcale prawo polskie.
Dr Michał Wojewoda – Uniwersytet Łódzki
Na temat ułatwień, jakie są planowane w Unii Europejskiej w odniesieniu do transgranicznego obiegu dokumentów urzędowych, zob. P. Mostowik, Między zniesieniem legalizacji zagranicznych dokumentów a uznawaniem skutków obcej rejestracji i rozumienia stanu cywilnego, [w:]
Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, red. M. Krzymuski, M. Margoński, Warszawa 2014, s. 187 i n.
1
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Problemem rozgraniczenia sfer zastosowania różnych systemów prawnych
zajmują się normy prawa prywatnego międzynarodowego, zwane normami kolizyjnymi. Trudności rodzi już sam rozbudowany katalog źródeł prawa w tej dziedzinie2.
Obejmuje on ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe (wielostronne lub bilateralne), kilka rozporządzeń unijnych, a wreszcie czysto krajowe przepisy
kolizyjne, zebrane przede wszystkim w ustawie z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne
międzynarodowe3. Należy przy tym pamiętać o pierwszeństwie aktów międzynarodowych przed przepisami ustawy krajowej (zob. art. 91 ust. 2 Konstytucji RP)4.
Regulacje wynikające z powołanych wyżej źródeł podlegają zastosowaniu
przy rozstrzyganiu rozmaitych problemów z zakresu prawa prywatnego, w których pojawia się tzw. element obcy. Nie przynoszą one bezpośrednio merytorycznego rozwiązania danej kwestii prawnej, będącej przedmiotem oceny, ale
służą znalezieniu prawa merytorycznego dla tej kwestii właściwego. Adresatem
norm kolizyjnych są przy tym nie tylko sądy rozstrzygające sprawy cywilne, ale
także organy pozasądowe (kierownicy USC, notariusze), a wreszcie sami uczestnicy obrotu, którzy wchodzą w różnego rodzaju transgraniczne relacje prawne
(nawet bez związku z jakimkolwiek toczącym się postępowaniem5).
Gdy chodzi o sprawy z elementem międzynarodowym, z którymi stykają się
urzędnicy stanu cywilnego, to właściwość obcego porządku prawnego jest w nich
zupełnie prawdopodobna. Jak bowiem wiadomo, tradycyjnym powiązaniem kolizyjnym w sprawach osobowych oraz rodzinnych dotyczących osób fizycznych
jest łącznik obywatelstwa, który przesądza o właściwości prawa ojczystego6. Obce
obywatelstwo interesanta bardzo często będzie zatem oznaczać konieczność od2

Odnośnie do źródeł prawa prywatnego międzynarodowego w Polsce, zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 36 i n.
3 Dz. U. Nr 80, poz. 432 [dalej cyt.: P.p.m.].
4 W praktyce urzędów stanu cywilnego najczęściej znajdzie zastosowanie ustawa P.p.m.
z 2011 r. i dlatego w dalszych rozważaniach, przy analizie poszczególnych problemów, są powoływane przepisy kolizyjne ustawy. Trzeba jednak pamiętać, że możliwe są również wyjątki. W szczególności, każdorazowo należy sprawdzić, czy w danej sprawie ze względu na obywatelstwo osób
zainteresowanych nie wchodzi w grę któraś z konwencji bilateralnych podpisanych przez Polskę.
Wykaz takich konwencji przedstawiają A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2009, s. 467 i n. Zob. też
Pazdan, Prawo, s. 41–42.
5 Potrzeba sięgnięcia do odpowiednich przepisów kolizyjnych przez samych zainteresowanych może się na przykład pojawić w przypadku umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy
obywatelami różnych państw, jeżeli nie wybrali oni prawa właściwego dla kontraktu, a zachodzi
konieczność ustalenia, jakie przepisy krajowe stosuje się w sprawach nieuregulowanych w umowie.
6 Na temat łącznika obywatelstwa w polskiej ustawie kolizyjnej, zob. M. Wojewoda, Stosowanie norm kolizyjnych w praktyce urzędów stanu cywilnego. Uwagi na tle nowej polskiej ustawy Prawo
prywatne międzynarodowe, „Metryka” 2011, nr 1, s. 44–46; zob. też Pazdan, Prawo, s. 52–53.
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wołania się do prawa obowiązującego w jego państwie pochodzenia. Konieczność
taka może stanowić zaskoczenie dla polskiego kierownika USC. Już sam obowiązek zastosowania norm kolizyjnych jest zadaniem trudnym, a co dopiero posłużenie się prawem obcym wskazanym przez te normy. Rodzi się pytanie o właściwy
sposób postępowania w takiej sytuacji. Jak powinno wyglądać stwierdzenie treści
prawa obcego? Jakie są zasady jego stosowania? Co w przypadku, gdy dostęp do
zagranicznych przepisów jest niemożliwy lub utrudniony? Odpowiedź na postawione pytania jest tym trudniejsza, że przepisy krajowe regulujące zadania oraz
procedurę działania kierownika USC – takie jak Prawo o aktach stanu cywilnego7, Kodeks rodzinny i opiekuńczy8, czy Kodeks postępowania administracyjnego9 – nie poświęcają tym kwestiom właściwie żadnej uwagi. Ustawodawca nie
wyposażył kierownika USC w jakiekolwiek instrumenty ułatwiające dotarcie do
obcych porządków prawnych i posłużenie się nimi w praktyce. Co więcej, należy
pamiętać, że obowiązujące przepisy nie wymagają, by każdy kierownik USC posiadał wykształcenie prawnicze10. Mimo to, nieraz stanie on przed szczególnym
wyzwaniem, jakim jest zastosowanie przepisów prawa innego państwa.
Także w literaturze, problem stwierdzenia treści i stosowania prawa obcego
w związku z czynnościami dokonywanymi w urzędach stanu cywilnego nie doczekał się szerszego opracowania11. Tymczasem w innych państwach, na przykład
w Niemczech, bardzo dużo mówi się i pisze o problemach tej właśnie grupy
zawodowej. Nie powinno to zresztą dziwić. Urzędy stanu cywilnego znajdują
się niejako „na pierwszej linii frontu”. Ich zadaniem jest załatwianie zwykłych
życiowych spraw obywateli, w tym także obywateli państw obcych. Statystycznie,
przeciętny uczestnik obrotu (osoba fizyczna) ma więcej do czynienia z kierownikiem USC niż z sądem czy prokuratorem. Okazję, przy której zetkniemy się
z systemem rejestracji stanu cywilnego stanowić będą takie typowe zdarzenia jak
zawarcie związku małżeńskiego czy urodzenie dziecka. Mobilność społeczeństw
powoduje przy tym, że coraz częściej „klientem” polskiego urzędu stanu cywilnego jest obywatel innego państwa.
7

Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
9 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. [dalej cyt.: K.p.a.].
10 Por. art. 6 oraz art. 6a P.a.s.c.
11 Istnieje natomiast bogata literatura dotycząca prawa obcego w postępowaniu sądowym, są
także wypowiedzi poświęcone pozycji notariusza w sprawach z elementem obcym; zamiast wielu
– zob. P. Rylski, Stwierdzenie treści prawa obcego i obcej praktyki sądowej w polskim postępowaniu cywilnym, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego,
red. J. Gudowski, K. Weitz, t. I, Warszawa 2011, s. 1305; M. Pazdan, Cudzoziemiec klientem polskiego notariusza, „Rejent” 2001, nr 7–8, s. 172; R. Sztyk, Czynności notarialne w obrocie prywatnym
międzynarodowym, „Rejent” 2001, nr 7–8, s. 297.
8
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Niniejsza wypowiedź ma stanowić próbę pewnego uporządkowania problematyki spraw z elementem międzynarodowym, załatwianych w polskich
urzędach stanu cywilnego. Na wstępie konieczne będzie wyróżnienie szeregu
różnych sytuacji, w których pojawia się wątek transgraniczny. Należy z góry powiedzieć, że nie w każdej takiej sprawie będzie potrzebne sięganie do przepisów
kolizyjnych. W licznych przypadkach zadanie kierownika USC nie będzie zatem
związane ze stosowaniem prawa obcego. Następnie jednak uwaga Czytelnika
zostanie skierowana na te sprawy, w których można oczekiwać właściwości obcego porządku prawnego. W tym też kontekście będą omówione ogólne reguły
postępowania kierownika USC, a także zostaną sformułowane pewne wskazówki
dotyczące konkretnych sposobów ustalenia treści prawa obcego i rozstrzygnięcia
sprawy na jego podstawie.
1. Typy spraw z elementem obcym w praktyce urzędów stanu cywilnego

Zastanawiając się nad różnymi rodzajami spraw załatwianych w polskich
urzędach stanu cywilnego, w których odpowiednio wyraźny jest kontekst międzynarodowy, należy rozróżnić kilka grup sytuacji12.
a) Po pierwsze, nieustannie rośnie liczba wniosków dotyczących wpisania do polskich ksiąg zagranicznych aktów stanu cywilnego13. W wyniku tzw.
transkrypcji (umiejscowienia), dokonywanej na podstawie art. 73 ust. 1 P.a.s.c.,
powstaje polski akt stanu cywilnego, który jest odwzorowaniem aktu powstałego
wcześniej w innym państwie. Czynność kierownika urzędu stanu cywilnego nie
ma tu charakteru typowo rejestracyjnego. Rejestracja nastąpiła bowiem w innym państwie, a w Polsce następuje tylko „reprodukcja” zagranicznego aktu14.
W związku z powyższym, kontrola aktu, który podlega umiejscowieniu jest bardzo ograniczona i zasadniczo nie dotyczy jego treści. W szczególności nie bada
się ani podstaw, ani też prawidłowości wpisania w zagranicznym akcie poszczególnych elementów stanu cywilnego osoby fizycznej (np. pochodzenia dziecka,
imienia i nazwiska itp.). Transkrypcja opiera się na zaufaniu do zagranicznego
12

Zaprezentowany poniżej katalog różnych przypadków jest przy okazji dowodem na ogromną różnorodność czynności podejmowanych w ramach systemu rejestracji stanu cywilnego. Por.
Mostowik, Między zniesieniem, s. 188–189.
13 Zob. dane prezentowane przez I. Basior, Stosowanie norm kolizyjnych przy rejestracji stanu
cywilnego, „Metryka” 2012, nr 1, s. 215.
14 Po pewnych wahaniach pogląd taki ugruntował się w polskim orzecznictwie, zob. uchwałę
7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 listopada 2012 r., III CZP 58/12, LEX nr 1227013. Stanowisko
to znajduje także poparcie doktryny, zob. M. Wojewoda, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, s. 1091–1092 oraz powołana tam
literatura.
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aktu. W ramach procedury umiejscowienia nie podlegają sprawdzeniu, a tym
bardziej ponownemu ustaleniu dane ujawnione w akcie. Nie pojawia się tu potrzeba stosowania materialnego prawa cywilnego, bo nie rozstrzyga się żadnej
kwestii prawnej dotyczącej stanu cywilnego. Dlatego też – mimo że sprawa ma
niewątpliwie charakter międzynarodowy – na etapie transkrypcji w ogóle nie
uruchamia się rozumowania kolizyjnego15. Kontrola treści zagranicznego aktu
(a w konsekwencji odmowa transkrypcji) jest możliwa w bardzo ograniczonym
zakresie i tylko w wyjątkowych przypadkach. Jej formalnej podstawy upatruje
się w klauzuli porządku publicznego, gdzie punktem odniesienia są podstawowe
zasady polskiego porządku prawnego16.
Należy mieć jednak na względzie, że krajowy akt stanu cywilnego powstały
w wyniku umiejscowienia może podlegać uzupełnieniu, sprostowaniu, czy nawet
unieważnieniu w odpowiedniej procedurze (zob. art. 30–33 P.a.s.c.). W toku
powołanych postępowań możliwe jest, że będą badane określone zagadnienia
materialnoprawne dotyczące stanu cywilnego i dopiero wtedy pojawi się problem odnalezienia i zastosowania właściwego porządku prawnego (patrz uwagi
w punkcie g poniżej).
b) Drugą ważną grupę spraw z wyraźnym akcentem transgranicznym stanowią przypadki, gdy w polskim akcie stanu cywilnego należy ujawnić skutki
w zakresie stanu cywilnego, wynikające:
– z orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu,
podlegających uznaniu w Polsce (art. 73 ust. 2 P.a.s.c.);
– ze sporządzonego za granicą odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli odpis
ten przesłano w wykonaniu umowy międzynarodowej przewidującej wzajemną
wymianę aktów stanu cywilnego (art. 73 ust. 3 P.a.s.c.); lub
– z innego dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, który nie
wymaga uznania w Polsce (art. 73 ust. 4 P.a.s.c.); dotyczy to także informacji

15

Wojewoda, Transkrypcja, s. 1099.
W grę wchodzi tu, jak się wydaje, zastosowanie przez analogię art. 1146 § 1 pkt 7 K.p.c.,
który wśród negatywnych przesłanek uznania w Polsce zagranicznego orzeczenia sądowego wymienia sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP (klauzula porządku publicznego), transkrypcja zaś nosi cechy swoistego „uznania” zagranicznego aktu stanu cywilnego,
zob. M. Wojewoda, Transkrypcja, s. 1111 i n. Wątpliwości co do możliwości powoływania się na
klauzulę ordre public – w kontekście transkrypcji aktu małżeństwa homoseksualnego zawartego
za granicą – wyraża M. A. Zachariasiewicz, Nowa ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym
a małżeństwa i związki osób tej samej płci, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”,
t. 11, Katowice 2012, s. 94–95.
16
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pochodzących z zagranicznych aktów stanu cywilnego przedstawionych przez
samego zainteresowanego np. w celu odnotowania zmiany nazwiska17.
W powołanych przypadkach, w polskim akcie stanu cywilnego wpisywana
jest odpowiednia wzmianka dodatkowa lub przypisek. Dotyczy to np. odnotowania rozwodu lub przysposobienia, które miały miejsce za granicą. Także tutaj
nie dochodzi do stosowania materialnego prawa cywilnego (krajowego lub obcego). Zagraniczne dokumenty co do zasady podlegają uznaniu z mocy prawa
i nie podlegają dodatkowej weryfikacji merytorycznej (poza oceną z punktu
widzenia klauzuli porządku publicznego)18.
c) Po trzecie, wyjątkowo może się pojawić potrzeba odtworzenia aktu stanu
cywilnego sporządzonego zagranicą (art. 35 P.a.s.c.). Dotyczy to przypadków,
gdy samo zdarzenie miało miejsce poza terytorium RP, jego rejestracja także
nastąpiła zagranicą, nigdy nie doszło do transkrypcji w Polsce, a uzyskanie odpisu
aktu jest obecnie niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami19. W tym
przypadku starania kierownika USC muszą się koncentrować na prawidłowym
odtworzeniu poszczególnych elementów treści aktu zagranicznego, tak jak się
one przedstawiały w pierwowzorze. Ponownie zatem nie ma tu podstaw do samodzielnego ustalania danych z zakresu stanu cywilnego w oparciu o przepisy
prawa cywilnego jakiegokolwiek państwa.
d) Po czwarte, należy wspomnieć o możliwości pierwotnego zarejestrowania zdarzeń mających miejsce zagranicą w polskich księgach stanu cywilnego, w sytuacji, gdy rejestracja nie nastąpiła w kraju zdarzenia (art. 70 i 72
P.a.s.c.). W tym przypadku ocena jest dwustopniowa. Po pierwsze konieczne
17

Zob. wyrok NSA z 24 stycznia 2014 r., II OSK 2033/12, LEX nr 1452842. Należy pamiętać,
że także zagraniczne akty stanu cywilnego korzystają w Polsce ze swoistego „domniemania” prawdziwości, wynikającego z art. 4 P.a.s.c. Są one traktowane jako wyłączny dowód zdarzeń w nich
stwierdzonych także wtedy, gdy nie doszło do ich umiejscowienia w Polsce, zob. uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 listopada 2012 r., III CZP 58/12, OSNC 2013, nr 5, poz. 55.
18 Gdy chodzi o dokumenty będące podstawą dokonywania wzmianek dodatkowych lub
przypisków, istotna zmiana nastąpiła od 1 lipca 2009 r., kiedy to weszła w życie nowelizacja
kodeksu postępowania cywilnego. Odnośnie do dokumentów wydanych po tej dacie uznanie
następuje z mocy prawa. Kierownik urzędu stanu cywilnego może zatem, co do zasady, działać
w zaufaniu do dokumentów zagranicznych. Do odmowy uznania dojdzie wyłącznie w przypadku istnienia przesłanek negatywnych z art. 1146 K.p.c. Wątpliwości budzi przy tym, jaki organ
i w jakim trybie powinien o takiej odmowie zadecydować, zob. J. Gajda, Jeszcze o braku spójności
unormowań zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Prawie o aktach stanu cywilnego,
„Metryka” 2012, nr 2, s. 56–57. Gdy chodzi natomiast o dokumenty sprzed 1 lipca 2009 r., to
nadal obowiązuje procedura sądowego uznawania obcych orzeczeń sądowych, co oznacza, że dla
dokonania na ich podstawie wzmianki dodatkowej lub przypisku kierownik USC powinien uzyskać „przyzwolenie” polskiego sądu, wynikające z odpowiedniego orzeczenia.
19 Zob. Czajkowska, Pachniewska, Prawo, s. 82.
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jest sprawdzenie występowania szczegółowych przesłanek dokonania rejestracji
w Polsce, zgodnie z wymaganiami powołanych wyżej przepisów prawa o aktach
stanu cywilnego20. Jeżeli przesłanki te będą spełnione, na drugim etapie, w ramach czynności rejestracyjnej konieczne już będzie ustalanie wszystkich niezbędnych elementów stanu cywilnego podlegających zarejestrowaniu. Powinno
się ono dokonać na podstawie określonego prawa materialnego, a zatem wtedy
przyjdzie już uruchomić rozumowanie kolizyjne, by sprawdzić, jakie prawo jest
właściwe dla oceny poszczególnych zagadnień.
e) Po piąte, można wspomnieć o unormowaniu przewidzianym w art. 71
P.a.s.c., dotyczącym wydawania przez kierownika USC zaświadczeń stwierdzających, że dana osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.
Dotyczy to przypadków, gdy obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierza zawrzeć małżeństwo
zagranicą. Znamienne jest jednak – co wyraźnie wynika z powołanego przepisu
– że ocena możności zawarcia małżeństwa zawsze opiera się tu na przepisach
prawa polskiego.
f) Po szóste, wychodząc na chwilę poza regulację Prawa o aktach stanu
cywilnego, zasygnalizować trzeba problem administracyjnej zmiany imion lub
nazwisk cudzoziemców przebywających w Polsce. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia
17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska21, przepisy ustawy stosuje
się także do bezpaństwowców posiadających stałe miejsce pobytu w Polsce lub
– wyjątkowo – do osób, które uzyskały w naszym kraju status uchodźcy. Należy
przy tym uwzględnić okoliczność, że chodzi tu o konstrukcję publicznoprawną,
do której nie znajdują zastosowania przepisy prawa prywatnego międzynarodowego. W tych przypadkach bezpośrednią podstawę dla podejmowania odpowiednich decyzji przez kierownika urzędu stanu cywilnego stanowią przepisy
powołanej ustawy z 2008 r., oraz – ewentualnie – regulacja P.a.s.c., jeżeli zmiana imienia lub nazwiska ma podlegać odnotowaniu w polskich księgach stanu
cywilnego22.
20

Każdy z powołanych przepisów dotyczy nieco innej sytuacji. Art. 70 P.a.s.c. ma charakter
przepisu ogólnego i pozwala na pierwotną rejestrację w Polsce, w przypadku gdy urodzenie, zgon
lub zawarcie małżeństwa nastąpiły zagranicą i nie zostały zarejestrowane w obcych księgach stanu
cywilnego. Z kolei art. 72 P.a.s.c. należy traktować jako przepis szczególny, który wchodzi w grę
wyłącznie w razie istnienia przeszkód do rejestracji urodzenia lub zgonu obywatela polskiego
w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego. W takim przypadku można dokonać zgłoszenia takiego faktu w Polsce, działając za pośrednictwem pełnomocnika lub konsula.
21 Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414.
22 Mimo, że – jak wynika z art. 15 P.p.m. – samo brzmienie imienia i nazwiska powinno być
zgodne z prawem ojczystym zainteresowanego, to w praktyce także w tym zakresie w grę wejdzie
prawo polskie. Biorąc bowiem pod uwagę, że zmiana imienia lub nazwiska cudzoziemca może
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g) Wreszcie, na zakończenie przeglądu spraw z elementem obcym, należy
przejść do właściwego przedmiotu rozważań, któremu jest poświęcone niniejsze
opracowanie. Chodzi o zasygnalizowanie, a następnie dokładniejsze omówienie
przypadków, w których kierownik USC będzie musiał poszukać merytorycznego
rozwiązania danej kwestii prawnej i gdzie – ze względu na transgraniczny charakter problemu – przepisy Prawa prywatnego międzynarodowego mogą wymagać
zastosowania prawa obcego. Wśród najważniejszych przykładów spraw należących do tej kategorii należy wymienić:
– zawarcie w Polsce małżeństwa z udziałem cudzoziemca;
– ustalenie pochodzenia dziecka, gdzie samo dziecko lub jego rodzice nie
są obywatelami polskimi;
– określenie prawidłowego brzmienia imienia lub nazwiska osoby fizycznej
nieposiadającej polskiego obywatelstwa (np. nadania imienia i nazwiska dziecku,
problem nazwisk małżonków noszonych po zawarciu związku małżeńskiego, czy
kwestia powrotu do nazwiska po ustaniu małżeństwa);
– sporządzenie przez cudzoziemca testamentu publicznego (allograficznego) przed kierownikiem USC.
Powołane w tym podpunkcie przypadki nie mają charakteru jednorodnego,
co będzie jeszcze przedmiotem osobnych uwag. Ich cechą wspólną pozostaje
jednak to, że dla rozstrzygnięcia jednej lub kilku szczegółowych kwestii prawnych
właściwe może się tu okazać prawo obce. Oznacza to poważne wyzwanie dla
kierownika USC, który najpierw będzie musiał stwierdzić treść prawa obcego,
a następnie je zastosować.
2. Ustalenie prawa właściwego

Jak już powiedziano, poszukiwanie prawa właściwego dla danej kwestii
prawnej wymaga posłużenia się odpowiednią regulacją kolizyjną. Odnalezienie i zastosowanie takiej regulacji jest obowiązkiem kierownika USC – ilekroć
w sprawie pojawia się element obcy. Prezentacja unormowań Prawa prywatnego międzynarodowego, które znajdą zastosowanie w poszczególnych typach
spraw załatwianych w urzędach stanu cywilnego wykracza poza ramy niniejszego opracowania23. W tym miejscu wystarczy powtórzyć, że najpopularniejszym łącznikiem przesądzającym o właściwości prawa będzie zasadniczo łącznik

dotyczyć tylko bezpaństwowców oraz uchodźców, art. 3 ust. 1 i 2 P.p.m. przesądzają, że właściwe
będzie tu prawo polskie jako prawo miejsca zamieszkania lub prawo miejsca zwykłego pobytu.
23 Odnośnie do wspomnianej problematyki, zob. Wojewoda, Stosowanie norm kolizyjnych,
s. 39 i n., Basior, Stosowanie norm kolizyjnych, s. 215 i n.
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obywatelstwa, który – zgodnie z ustawą P.p.m. z 2011 r.24 – ma pierwszoplanowe
znaczenie gdy chodzi np. o możność zawarcia małżeństwa (art. 48 P.p.m.), ustalenie pochodzenia dziecka (art. 55 P.p.m.), imię i nazwisko osoby fizycznej (art.
15 P.p.m.), czy ważność testamentu (art. 65 P.p.m.).
Należy przy tym zauważyć, że wśród rozmaitych spraw z elementem obcym, w których należy poszukiwać prawa właściwego, szczególne miejsce zajmują
czynności cywilnoprawne dokonywane przed kierownikiem USC, takie jak zawarcie małżeństwa, uznanie dziecka25, czy sporządzenie testamentu. Za swoistą
czynność prawną należy także uznać decyzję małżonków co do nazwiska noszonego przez nich po ślubie, decyzję odnośnie do nazwiska dzieci pochodzących z małżeństwa, wybór rodziców dotyczący imienia lub imion narodzonego
dziecka, a także oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do swego
poprzedniego nazwiska.
Wyjątkowość sytuacji, w których dokonywana jest czynność prawna polega na tym, że każdorazowo potrzebna będzie złożona ocena kolizyjnoprawna.
Oprócz prawa rządzącego daną czynnością od strony merytorycznej, ustalanego
w oparciu o stosowne normy kolizyjne (np. art. 55 ust. 3 i 4 P.p.m. przy uznaniu
dziecka, art. 51 P.p.m. przy wyborze nazwiska dla dzieci urodzonych w małżeństwie26), dodatkowo niezbędne będzie uwzględnienie wskazania dotyczącego
zdolności danej osoby oraz przepisów regulujących ważność formalną czynności.
Każde ze wspomnianych zagadnień podlega osobnemu statutowi27, wyznaczanemu przez odrębne normy kolizyjne.
Gdy chodzi o zdolność osoby fizycznej, to będzie ona oceniana na podstawie prawa ojczystego strony (art. 11 P.p.m.), choć trzeba pamiętać, że jeżeli
24

Analogiczne rozwiązania znajdziemy też, co do zasady, w konwencjach bilateralnych łączących Polskę z poszczególnymi państwami. Konwencje te, jak była już o tym mowa, korzystają
z pierwszeństwa zastosowania przed ustawą krajową.
25 Biorąc pod uwagę międzynarodowy kontekst rozważań, w całym niniejszym opracowaniu
używane będzie określenie „uznanie dziecka”, które jest zgodne z nomenklaturą ustawy P.p.m.
(zob. art. 55 ust. 3 i ust. 4). W polskim prawie rodzinnym (materialnym), po nowelizacji K.r.o.
z 2008 r. powołana instytucja występuje natomiast pod nazwą „uznanie ojcostwa” (zob. art. 72 i n.
K.r.o.).
26 Przyjmuje się, że decyzja dotycząca nazwiska, jakie mają nosić dzieci pochodzące z małżeństwa, podejmowana przy zawieraniu związku małżeńskiego, jest elementem stosunków osobistych pomiędzy małżonkami, a zatem prawo dla tej kwestii właściwe wskazuje właśnie art. 51
P.p.m.
27 Statutem nazywamy prawo właściwe dla danego zakresu, wskazane przez miarodajną dla
tego zakresu normę kolizyjną – por. Pazdan, Prawo, s. 51. W analizowanej tu sytuacji, gdy dokonywana jest czynność prawna, mamy do czynienia – odpowiednio – ze statutem samej czynności,
statutem zdolności oraz statutem formy.
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w prawie właściwym dla samej czynności przewidziano określone wymagania
w zakresie zdolności, dotyczące możliwości dokonywania czynności tego rodzaju, to należy takie wymagania uwzględnić (zob. art. 11 ust. 3 P.p.m.).
Jeżeli zaś chodzi o formę czynności, to na podkreślenie zasługuje okoliczność, że mimo pewnych różnic w treści norm kolizyjnych poświęconych ważności formalnej poszczególnych czynności dokonywanych przed kierownikiem
USC28, w każdym przypadku przynajmniej alternatywnie w grę wchodzi właściwość legis loci actus, czyli prawa miejsca dokonania czynności. Zasada ta przesądza, że czynność prawna, która czyni zadość wymaganiom prawa polskiego
w zakresie formy, z punktu widzenia formalnego na pewno będzie ważna. Dlatego
też pierwszym i podstawowym zadaniem kierownika USC musi być zawsze dopełnienie wszystkich wymagań przewidzianych przez polskie przepisy, tak aby
forma dokonanych przed nim czynności nie była kwestionowana.
Zasygnalizowany tu problem złożonej oceny kolizyjnej czynności prawnych, to przykład tak zwanego kolizyjnego rozszczepienia sytuacji życiowej29.
Należy mieć przy tym świadomość, że oparcie się na wskazaniach różnych norm
kolizyjnych dla poszczególnych zakresów może oznaczać konieczność zastosowania w sprawie więcej niż jednego prawa merytorycznego, w tym być może
więcej niż jednego prawa obcego (np. jeden system dla oceny zdolności strony,
a inny dla oceny meritum czynności).
W sprawach z elementem obcym, załatwianych w polskich urzędach stanu cywilnego nie zawsze jednak chodzi o dokonanie czynności prawnej. W grę
wchodzą również działania rejestracyjne. W tym przypadku, problem kolizyjny
ujawnia się zazwyczaj przy ustalaniu elementów stanu cywilnego, podlegających
wpisaniu do aktu. Należy wówczas zidentyfikować, jaka konkretnie kwestia ma
być rozstrzygnięta i na podstawie stosownej normy kolizyjnej ustalić prawo
dla niej właściwe. Jednak także tutaj bardzo prawdopodobne jest, że w sprawie
ujawni się więcej niż jeden problem. Przykładowo, sporządzając akt urodzenia
dziecka kobiety nieposiadającej polskiego obywatelstwa kierownik USC będzie
musiał prawidłowo ocenić nie tylko kwestię ojcostwa, ale też imienia i nazwiska
dziecka30. Zagadnienia te podlegają zbadaniu w świetle prawa dla nich właści28

Poza przypadkami uregulowanymi w konwencjach bilateralnych, gdy chodzi o formę
zawarcia małżeństwa zastosowanie znajdzie art. 49 P.p.m. Z kolei w sprawie formy testamentu
art. 66 P.p.m. kieruje nas do Konwencji haskiej z 1961 r. dotyczącej kolizji praw w przedmiocie
formy rozporządzeń testamentowych (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284). Gdy chodzi natomiast
o formę uznania dziecka oraz różnych czynności dotyczących imienia lub nazwiska – zastosowanie znajdzie ogólny przepis poświęcony statutowi formy, czyli art. 25 P.p.m.
29 Por. Pazdan, Prawo, s. 65.
30 Potencjalnie może się także pojawić kwestia ustalenia macierzyństwa, jeżeli są wątpliwości,
którą kobietę należy uznać za matkę dziecka.
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wego, ustalanego odrębnie dla każdego z nich. Ocena musi być skrupulatna, aby
poszczególne dane znalazły prawidłowe odbicie w księgach stanu cywilnego.
Należy pamiętać, że dane z zakresu stanu cywilnego muszą nie tylko znajdować
oparcie w stanie faktycznym, ale powinny też być zgodne z właściwym prawem.
Kwestia ta jest istotna w kontekście art. 4 P.a.s.c., który przesądza o tym, że
akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych,
a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu
sądowym.
Po krótkim przypomnieniu zasad związanych z samym ustalaniem prawa
właściwego dla poszczególnych kwestii prawnych, pora skoncentrować się na
problemach, przed jakimi staje kierownik USC, gdy okazuje się, że ma rozstrzygnąć sprawę na podstawie prawa obcego.
3. Stwierdzenie treści właściwego prawa obcego
3.1. Obowiązek działania z urzędu

Jeżeli obowiązująca w Polsce norma kolizyjna wskazuje na właściwość
prawa obcego, trzeba się zmierzyć z zadaniem odnalezienia i ustalenia treści
stosownych przepisów, a następnie prawidłowego ich zastosowania. Prawo o aktach stanu cywilnego niemal całkowicie pomija ten problem, gdyż poza analizowanym dalej art. 56 P.a.s.c., dotyczącym małżeństwa z udziałem cudzoziemca,
nie daje żadnych wskazówek odnośnie do postępowania w takim przypadku.
Milczy w tym względzie także Kodeks postępowania administracyjnego, regulujący procedurę działania kierownika USC w dużej części załatwianych przez
niego spraw31. Co znamienne, K.p.a. nie zawiera odpowiednika art. 1143 K.p.c.,
który w postępowaniu przed sądem powszechnym jednoznacznie rozstrzyga
najważniejsze kwestie związane z właściwością prawa obcego. Po pierwsze, powołany przepis nakazuje ustalać i stosować to prawo z urzędu (art. 1143 § 1
zd. 1 K.p.c.). Po drugie, celem stwierdzenia treści właściwego prawa obcego lub
obcej praktyki sądowej pozwala on zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości
lub zasięgnąć opinii biegłych (art. 1143 § 1 zd. 2 oraz § 3 K.p.c.). Po trzecie
wreszcie, art. 1143 § 3 K.p.c. wyraźnie wskazuje, że sąd cywilny może stosować
także inne środki, których katalog – jak się zgodnie przyjmuje w judykaturze32
31

W praktyce szczegółowy zakres zastosowania przepisów K.p.a. w poszczególnych sprawach
załatwianych w urzędach stanu cywilnego budzi wątpliwości – zob. P. Sobotko, Zakres zastosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących rejestracji stanu
cywilnego, „Metryka” 2011, nr 2, s. 35 i n.
32 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 5 października 2012 r., IV CSK 68/12, LEX nr 1232241;
podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2008 r., V CSK 372/07, LEX nr 621787.
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i w doktrynie33 – nie jest zamknięty. Tylko część tych środków ma charakter
sformalizowany. Chodzi na przykład o korzystanie z pewnych szczególnych
mechanizmów przewidzianych w aktach międzynarodowych. Najważniejsze
z nich to Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych powołana przez organy Unii Europejskiej34 oraz system wymiany informacji o prawie
obcym przewidziany w Konwencji londyńskiej z 1968 r.35 Podkreśla się jednak
powszechnie, że w grę wchodzą także inne, w tym zupełnie nieformalne źródła
wiedzy o prawie obcym (internetowe bazy danych, rozmaite publikacje itp.).
Należy zapytać, czy brak analogicznej regulacji, która dotyczyłaby postępowań prowadzonych w urzędach stanu cywilnego może być odczytywany jako
wyraz świadomej woli ustawodawcy? W szczególności, czy dopuszczalny jest
wniosek – wyprowadzany a contrario z art. 1143 K.p.c. – zgodnie z którym tylko
sąd ma obowiązek działania z urzędu w sprawach z elementem obcym? Czy kierownik USC, tam gdzie norma kolizyjna wskazuje na właściwość prawa obcego,
mógłby poprzestać na poinformowaniu zainteresowanych o wynikach przeprowadzonej analizy kolizyjnej, uzależniając rozstrzygnięcie sprawy według prawa
obcego od przedstawienia mu tekstu właściwych regulacji wraz z objaśnieniami
co do zasad ich stosowania? I czy wobec bierności stron, kierownik USC mógłby
po prostu zastosować prawo polskie?
Zasugerowane podejście – nawet jeżeli „kuszące” z oportunistycznego punktu widzenia – nie może być jednak zaakceptowane. Ustalanie prawa właściwego
w oparciu o normy kolizyjne okazałoby się tu „sztuką dla sztuki”, a stosowanie
prawa obcego w urzędach stanu cywilnego byłoby wyjątkiem, jeśli nie całkowitą
fikcją. Mimo że żaden przepis expressis verbis nie nakłada na kierownika USC
obowiązku działania z urzędu, to obowiązek taki da się wyprowadzić z zasad
ogólnych. Leżące u podstaw prawa prywatnego międzynarodowego przekonanie,
że nie w każdej sprawie rozstrzyganej w Polsce muszą znaleźć zastosowanie merytoryczne przepisy naszego porządku prawnego, zaś ewentualne wskazanie prawa
obcego musi prowadzić do jego realnego zastosowania, pozostaje aktualne we
wszystkich postępowaniach, nie tylko tych sądowych. Brak jest wystarczających
33

Zamiast wielu, zob. Rylski, Stwierdzenie, s. 1320 i n. oraz powołana tam literatura.
Sieć została ustanowiona decyzją Rady Unii Europejskiej nr 2001/470/WE z 28 maja
2001 r. (Dz. Urz. UE L 174 z 27 czerwca 2001 r., s. 25). Wzajemne udzielanie informacji w ramach sieci stało się jednak możliwe dopiero od 1 stycznia 2011 r. po wejściu w życie decyzji zmieniającej nr 568/2009/WE podjętej przez Parlament Europejski i Radę w dniu 18 czerwca 2009 r.
(Dz. Urz. UE L 168 z 30 czerwca 2009 r., s. 35) – zob. M. Cichomska, Metody ustalania treści
prawa obcego a Europejska Sieć Sądownicza, „Polski Proces Cywilny” 2012, nr 2, s. 292 i n.
35 Konwencja europejska o informacji o prawie obcym podpisana w Londynie 7 czerwca
1968 r. W stosunku do Polski konwencja weszła w życie 15 grudnia 1992 r., przy czym ogłoszona
została dopiero w Dz. U. z 1994 r. Nr 64, poz. 272.
34
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podstaw, by różnicować pozycję prawa obcego w procesie sądowym oraz w innych przypadkach. Polski ustawodawca przyjął założenie o równości wszystkich
systemów prawnych. O ich właściwości w konkretnej sprawie decydują neutralne
w swym nastawieniu przepisy kolizyjne. Nie ma normatywnej zasady stosowania
w każdym przypadku prawa lokalnego. W konsekwencji właściwość prawa obcego nie może być traktowana jako wyjątek. Wskazanie obcego porządku prawnego należy zawsze potraktować realnie, wykorzystując wszelkie dostępne środki
w celu dotarcia do odpowiednich przepisów i ich prawidłowego zastosowania.
Dodatkowo należy zauważyć, że odmienne traktowanie urzędów stanu cywilnego groziłoby bardzo niebezpieczną dysharmonią rozstrzygnięć. Dotyczy to
zwłaszcza spraw, w których istnieje alternatywna kompetencja sądu i kierownika
USC (np. uznanie dziecka36). Zakładając właściwość prawa obcego, w tym samym stanie faktycznym – w zależności od organu, przed którym miałyby zostać
złożone oświadczenia konieczne do uznania – mogłyby się pojawić odmienne
rozstrzygnięcia, oparte na przepisach różnych porządków krajowych. Sąd, wypełniając dyspozycję art. 1143 K.p.c., z urzędu ustaliłby treść prawa właściwego
i ocenił sprawę na jego podstawie. Natomiast kierownik USC, w razie nieprzedstawienia mu stosownych regulacji obcych przez zainteresowanych, w praktyce
najczęściej sięgnąłby do przepisów krajowych. Rozbieżność taka nie może być
zaakceptowana.
W konkluzji należy przyjąć, że – mimo milczenia ustawy – obowiązki kierownika USC są analogiczne do tych, jakie art. 1143 § 1 zd. 1 K.p.c. nakłada
na sąd cywilny. Ma on z urzędu ustalić i zastosować właściwe prawo obce37.
Zadanie kierownika USC jest jednak w praktyce trudniejsze, co wynika z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze – o czym była już mowa – urzędnicy
stanu cywilnego nie zawsze mają wykształcenie prawnicze i już samo stosowanie
norm kolizyjnych oraz posługiwanie się konstrukcjami ogólnymi prawa prywatnego międzynarodowego (np. klauzula porządku publicznego, odesłanie) może
36

Zgodnie z art. 73 § 1 i § 4 K.r.o. w kraju uznanie może się dokonać – zasadniczo według
wyboru zainteresowanych – przed kierownikiem USC lub przed sądem opiekuńczym. Wyjątek
wynika z art. 77 § 2 K.r.o., zgodnie z którym mężczyzna, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem
opiekuńczym. Dla porządku należy dodać, że za granicą ustawa przewiduje właściwość polskiego
konsula lub osoby wyznaczonej do wykonywania jego funkcji. Z kolei art. 74 § 1 K.r.o. przewiduje, że w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny,
od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy.
37 Zob. W. Popiołek, M. Zachariasiewicz, Poland, [w:] Application of Foreign Law, red.
C. Esplugues, J.L. Iglesias, G. Palao, Munich 2011, s. 293.
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stanowić tu zrozumiały problem. Po drugie, gdy chodzi o ustalenie treści prawa
obcego, to – inaczej niż w przypadku sądów – kierownika USC nie wyposażono w żadne specjalne instrumenty czy narzędzia, z których mógłby skorzystać.
W szczególności, brak jest podstawy prawnej, aby skierować zapytanie do Ministra Sprawiedliwości. Również powołane wcześniej międzynarodowe mechanizmy uzyskiwania informacji o prawie obcym zostały zastrzeżone wyłącznie dla
sądów38. Jak ma się zatem w praktyce zachować kierownik USC? W jaki sposób
ma dotrzeć do przepisów właściwego porządku prawnego i jak je zastosować?
W ramach próby odpowiedzi na postawione pytania, najpierw zostaną
przedstawione pewne ogólne wskazania i dyrektywy działania kierownika USC
w sprawach, w których pojawia właściwość prawa innego państwa. Następnie
jednak, w punkcie 7 rozważań, zostaną bliżej przeanalizowane przypadki szczególne, które przekonują, że w wielu sytuacjach ciężar prowadzenia stosownych
ustaleń oraz samego rozstrzygnięcia sprawy na podstawie prawa obcego może
być ostatecznie „przeniesiony” na sąd powszechny.
3.2. Obce prawo kolizyjne – problem odesłania

Podejmując próbę wytyczenia pewnych kierunków działania kierownika
USC, który staje przed zadaniem załatwienia sprawy na podstawie przepisów
obcego porządku prawnego, na wstępie należy zaznaczyć, że ustalenie treści
prawa obcego należy rozpocząć od zbadania stanowiska jego norm kolizyjnych
odnośnie do danej kwestii prawnej. Może się tu bowiem pojawić tzw. odesłanie
zwrotne. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 P.p.m., jeżeli wskazane prawo obce
każe stosować do danego stosunku prawnego prawo polskie, stosuje się prawo
polskie. A zatem właściwość obcego systemu prawnego może się zakończyć na
poziomie jego norm kolizyjnych. Jeśli wskażą one zwrotnie na polski porządek
prawny, to merytoryczne rozstrzygnięcie powinno się dokonać na podstawie
prawa polskiego39. W praktyce wcale nie jest to wykluczone, gdyż w sprawach
osobistych, w których polska ustawa posługuje się łącznikiem obywatelstwa,
w niektórych państwach stosowany jest łącznik miejsca zamieszkania40. Jeżeli
38

Zarówno Konwencja londyńska, jak i konwencje bilateralne podpisane przez Polskę nie
przewidują możliwości zwracania się o informację o prawie obcym na potrzeby postępowań
pozasądowych. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku Europejskiej Sieci Sądowej, por.
Cichomska, Metody, s. 306–308.
39 Więcej o konstrukcji odesłania, zob. Pazdan, Prawo, s. 65–69.
40 Zob. Pazdan, Prawo, s. 90 (statut personalny), s. 219 (możność zawarcia małżeństwa). Przykłady systemów prawnych, które dla wskazania prawa właściwego dla materialnych przesłanek
ważności małżeństwa posługują się innym łącznikiem niż obywatelstwo podaje także E. Kamarad, Tryb zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca w Polsce, [w:] Znad granicy ponad granicami.
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osoba fizyczna, której sprawa jest załatwiana w polskim urzędzie stanu cywilnego jest obywatelem jednego z takich państw, ale ma swój domicyl w Polsce, to
w następstwie „gry” odesłania ostatecznie znajdzie zastosowanie polskie prawo
materialne.
Zagadnienie to warto zilustrować prostym przykładem. W urzędzie stanu
cywilnego pojawiają się kobieta i mężczyzna, obywatele państwa X niebędący
małżeństwem, od kilku lat stale zamieszkali w Polsce. Kobieta jest matką kilkuletniego dziecka, które ma również obywatelstwo państwa X. Mężczyzna chce
uznać dziecko. Zgodnie z przepisami polskiej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, prawem właściwym dla uznania dziecka jest jego prawo ojczyste
z chwili uznania (art. 55 ust. 1 P.p.m.). Zgodnie z art. 11 P.p.m., prawu ojczystemu podlega również zdolność mężczyzny do złożenia stosownego oświadczenia woli, a także zdolność kobiety do wyrażenia zgody lub do potwierdzenia
uznania (jeśli oświadczenia takie okażą się potrzebne według właściwego prawa)41. W okolicznościach sprawy okazuje się zatem, że wszystkie istotne kwestie
materialnoprawne podlegają prawu państwa X. Pamiętając jednak o instytucji
odesłania należy w pierwszej kolejności zapoznać się z przepisami kolizyjnymi
tego państwa, by sprawdzić, jakie prawo uznają one za właściwe odpowiednio
dla problematyki uznania oraz dla zdolności. Jeśli będzie to prawo miejsca zamieszkania, to – wobec domicylu zainteresowanych w Polsce – dopuszczalność
oraz przesłanki uznania, jak również zdolność do jego dokonania lub potwierdzenia będziemy ustalać w świetle przepisów polskiego Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego42.
Konstrukcja odesłania niewątpliwie komplikuje rozumowanie kolizyjne, ale
ostatecznie może ułatwić rozstrzygnięcie sprawy, przesądzając o zastosowaniu
prawa polskiego, które jest najlepiej znane kierownikowi USC. Warto zatem podjąć trud sprawdzenia stanowiska obcych regulacji kolizyjnych. Niestety, samo
stwierdzenie treści obcego prawa prywatnego międzynarodowego zazwyczaj
Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, red. M. Krzymuski, M. Margoński, Warszawa
2014, s. 106, przyp. 19.
41 Była już mowa o tym, że sama forma uznania dziecka – zgodnie z art. 25 ust. 1 zd. 2 P.p.m.
– będzie oceniania według prawa polskiego jako prawa miejsca dokonania czynności. Możliwość
uznania w polskim urzędzie stanu cywilnego pozostaje zatem aktualna nawet wtedy, gdy dotyczy
dziecka posiadającego obce obywatelstwo i/lub gdy uznającym mężczyzną jest obcokrajowiec.
42 Należy natomiast pamiętać, że w przypadku, gdy obce normy kolizyjne (państwa X) przewidują w danej sprawie właściwość prawa państwa trzeciego (państwa Y), nie podążamy za takim wskazaniem, bo obecnie obowiązująca regulacja ustawy P.p.m. nie przewiduje tzw. odesłania
dalszego. W takiej sytuacji, przy braku odesłania zwrotnego prowadzącego do prawa polskiego,
należy od razu przejść do zastosowania regulacji merytorycznych państwa X i zbadać określoną
kwestię prawną (przesłanki uznania lub zdolność stron) według prawa państwa X.
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nie będzie prostsze niż dotarcie do przepisów materialnych regulujących daną
kwestię prawną. Z przyczyn praktycznych warto zatem, by poszukiwania od razu
prowadzić równolegle, starając się jednocześnie ustalić treść obcego prawa kolizyjnego i materialnego, na wypadek, gdyby odesłanie zwrotne w danej sprawie
nie występowało43.
3.3. Metody poszukiwania przepisów właściwego prawa obcego

Zastanawiając się nad czynnościami podejmowanymi przez kierownika
USC w celu stwierdzenia treści właściwego prawa obcego, z góry można powiedzieć, że będą to zabiegi o charakterze zbliżonym do postępowania dowodowego44. W tym zakresie można się zatem odwołać do regulacji Prawa o aktach
stanu cywilnego. Zgodnie z art. 22 zd. 2 P.a.s.c. możliwe jest przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego
sprawy. W sprawach z elementem międzynarodowym przepis ten należałoby
odpowiednio stosować w kontekście ustalania treści przepisów obcego porządku
prawnego. Przyjmując, że w ramach postępowania wyjaśniającego znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego45, należy przywołać art. 75 § 1 K.p.a., z którego wynika, że jako dowód w postępowaniu należy
dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest
sprzeczne z prawem.
Owszem, trzeba zastrzec, że nie wszystkie środki dowodowe przewidziane
przez K.p.a. będą mogły być wykorzystane. W ramach zabiegów zmierzających
do stwierdzenia treści prawa obcego z pewnością nie wchodzą w grę zeznania
świadków (art. 82–83 K.p.a.), oględziny (art. 85 K.p.a.), czy oświadczenia stron
złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 75 §2 K.p.a.).
W przypadku powołanych tu środków, ich zastosowanie z pewnością ogranicza

43

W razie niemożności ustalenia treści przepisów kolizyjnych danego państwa trzeba przyjąć,
jak się zdaje, że kwestia ewentualnego odesłania staje się nieaktualna. Należy się wtedy skoncentrować na zastosowaniu przepisów merytorycznych prawa wskazanego przez polską normę kolizyjną, o ile do ich treści udało się dotrzeć, zob. P. Mostowik, O postępowaniu w razie nieustalenia
łączników kolizyjnych lub treści prawa obcego [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa
2013, s. 717.
44 Kwestię tę, w kontekście ustalania treści prawa obcego w postępowaniu sądowym, rozważa
Rylski, Stwierdzenie, s. 1317–1319.
45 Zob. Czajkowska, Pachniewska, Prawo, s. 55; pogląd taki, jeszcze pod rządami dekretu
z 1955 r., konsekwentnie głosił także J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 53.
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się do ustaleń o charakterze czysto faktycznym. Poza tym jednak pozostaje szerokie pole możliwych do podjęcia działań.
W pierwszej kolejności mogą być wykorzystane rozmaite teksty i dokumenty, jak np. zagraniczne dzienniki promulgacyjne, wyciągi z aktów prawnych,
wyroki sądowe, komentarze do przepisów, czy inne publikacje prawnicze46. Materiały takie mogą być zarówno przedstawiane przez strony, jak i uzyskiwane
staraniem kierownika USC. Uwzględniając okoliczność, że są to zazwyczaj teksty
w języku obcym, powinny być one składane wraz z tłumaczeniami.
Nie należy również lekceważyć możliwości odnalezienia określonych informacji w Internecie, w tym w ramach różnych prawniczych baz danych. Gdy
chodzi o Unię Europejską, to podstawowe informacje o porządkach prawnych
państw członkowskich, można odnaleźć, po polsku, na stronach utworzonego
przez Komisję Europejską portalu „e-sprawiedliwość”47. Tam też znajdują się
odnośniki do bardziej szczegółowych źródeł, wyszukiwarek przepisów oraz baz
danych dotyczących poszczególnych systemów prawnych. Strony krajowe, do
których odsyła portal są jednak z zasady dostępne tylko w języku urzędowym
danego państwa.
Gdy zaś chodzi o materiały w języku polskim, warto pamiętać, że staraniem
Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP48 ukazał się zbiór wybranych
norm prawnych z zakresu prawa rodzinnego i osobowego państw obcych, stanowiący tłumaczenie regularnie aktualizowanej publikacji niemieckiej49. Oprócz
tego, w praktyce urzędów stanu cywilnego powszechnie docenianie jest także
opracowanie J. Ciszewskiego, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych
i karnych50.
Teksty pisane nie wyczerpują naturalnie wszystkich możliwości dotarcia
do prawa obcego. W ramach postępowania wyjaśniającego nie można wykluczyć dowodu z opinii biegłego. Art. 84 § 1 K.p.a. przewiduje, że w sprawie,
w której wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej
46

Można się przy tym zastanawiać, czy w przypadku gdy dokumenty takie zostały sporządzone w przepisanej formie w zakresie działania powołanych do tego organów danego państwa,
przynajmniej niektórych z nich nie powinno się traktować jako dokumentów urzędowych w rozumieniu art. 76 K.p.a.
47 https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-pl.do
48 Stowarzyszenie powstało w 1993 r., informacje na temat jego historii, celów statutowych
oraz bieżącej aktywności można znaleźć na stronie http://www.susc.pl.
49 Zob. R. Brandhuber, W. Zeyringer, USC i obcokrajowcy. Zbiór wybranych norm prawnych
z zakresu prawa rodzinnego i osobowego państw obcych, tłum. J. Bielerzewski, R. Buczek, Frankfurt
nad Menem – Berlin 2001 (wyd. 2).
50 Opracowanie było wielokrotnie wznawiane, aktualne wyd. IX pochodzi z 2012 r. (wyd.
LexisNexis).
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może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Przeprowadzenie
takiego dowodu będzie jednak raczej należało do wyjątków. Czas, koszty, a także
problemy praktyczne ze znalezieniem specjalisty z zakresu prawa obcego w naturalny sposób przesądzają o nieprzydatności tego dowodu w większości spraw
załatwianych w urzędach stanu cywilnego. Nie jest natomiast wykluczone, że
kierownikowi USC uda się dotrzeć do stosownych informacji poprzez własne,
także nieformalne kontakty z osobami, które posiadają odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Potencjalnym źródłem wiadomości o prawie obcym mogą być
przedstawiciele doktryny lub praktykujący prawnicy (krajowi lub zagraniczni)
czy nawet urzędnicy stanu cywilnego innych państw. Okazją do nawiązywania
kontaktów w tym zakresie są różnego rodzaju szkolenia (także międzynarodowe), jak również rozmaite działania podejmowane w ramach współpracy transgranicznej na różnych szczeblach51.
W niektórych sprawach oczekiwany skutek – w postaci wiarygodnej informacji na temat prawa obcego – mogą przynieść także zapytania do działających
w Polsce placówek dyplomatycznych i konsularnych innych państw. Należy jednak pamiętać, że placówki te nie mają obowiązku udzielania informacji o treści
swojego prawa. Czynią to wyłącznie ze względów kurtuazji międzynarodowej,
mając na uwadze interes własnych obywateli, których sprawy są załatwiane
w polskich urzędach stanu cywilnego. Inaczej natomiast przedstawia się kwestia
ewentualnych zapytań kierowanych do polskich przedstawicielstw konsularnych
za granicą. Zgodnie z art. 10 pkt 6 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach
konsulów52, jednym z zadań polskiego konsula jest zapoznawanie się z problematyką państwa przyjmującego, w tym z ustawodawstwem tego państwa oraz umowami zawieranymi przez nie z państwami trzecimi i udzielanie odpowiednich
informacji w tym zakresie właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz
zainteresowanym obywatelom polskim. Obejmuje to – jak się wydaje – obowiązek udzielania odpowiedzi na pytania o treść prawa obcego, kierowane z krajowych urzędów stanu cywilnego.
W tym miejscu warto rozważyć możliwość zaangażowania innych jeszcze
organów państwowych w proces ustalania treści właściwego prawa obcego na
potrzeby spraw załatwianych przez kierownika USC. Pamiętając o sygnalizowanym wyżej braku podstaw do zwrócenia się do Ministra Sprawiedliwości, nie
należy wykluczać skierowania stosownego zapytania do właściwego wojewody

51

Również w tym zakresie ważną rolę pełni Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego
RP, które jest członkiem Europejskiego Stowarzyszania Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego (EVS).
52 Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823.
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lub bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych53. W ramach
poruczonego tym organom nadzoru nad działalnością urzędów stanu cywilnego54 należałoby bowiem oczekiwać także konkretnej pomocy w załatwianiu
spraw z elementem międzynarodowym.
Na zakończenie przeglądu różnych środków, jakie mogą służyć ustaleniu
treści właściwego prawa obcego, akcentując raz jeszcze obowiązek działania
z urzędu, mimo wszystko nie powinno się lekceważyć roli samych zainteresowanych, których sprawy są załatwiane w urzędzie stanu cywilnego. Z jednej strony,
w pełni dopuszczalne jest pobudzenie inicjatywy stron poprzez odpowiednią
zachętę do przedstawienia treści prawa obcego. Obywatele innych państw, mając
świadomość, że ich pomoc przyspieszy postępowanie, mogą sami dostarczyć
kierownikowi USC odpowiednie materiały i dokumenty dotyczące prawa właściwego. Z drugiej jednak strony bezwzględną zasadą pozostaje to, że zainteresowanych nie można obarczać jakimikolwiek negatywnymi skutkami niepodjęcia
przez nich aktywności w rozważanym zakresie. Ustalenie treści prawa obcego
pozostaje bowiem obowiązkiem organu rozstrzygającego55.
4. Stosowanie prawa obcego i ograniczenia w jego stosowaniu

Ustalenie treści właściwego prawa obcego – a niekiedy kilku praw, jeżeli
mamy do czynienia z kolizyjnym rozszczepieniem sytuacji życiowej – nie kończy
niestety problemów przed jakimi staje kierownik USC. Dysponowanie tekstem
odpowiedniego aktu prawnego stanowi tylko wstęp do właściwego zadania, jakim
jest samo rozstrzygnięcie określonego problemu cywilnoprawnego w oparciu
o prawo obce. Pojawia się zatem pytanie o sposób zastosowania odpowiednich
regulacji obcego porządku prawnego.
53

Obecnie: Minister Spraw Wewnętrznych – zob. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491). Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 4 września 1997
r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.), dział sprawy
wewnętrzne obejmuje m.in. sprawy rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.
54 Zob. art. 8 P.a.s.c. dotyczący nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego oraz nad działaniami
urzędów stanu cywilnego.
55 W sprawach rozstrzyganych w sądach cywilnych, zgodnie z konsekwentnym orzecznictwem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że obowiązkiem sądu, a nie strony jest podejmowanie
wszystkich czynności – w tym uzyskanie dostępu do tekstu i przyjętej interpretacji prawa zagranicznego – umożliwiających należyte zorientowanie się w stanie normatywnym stanowiącym
podstawę orzekania. Aktywność stron w tym zakresie może być oczywiście pomocna, ale jej braku nie można negatywnie sankcjonować, zob. wyrok SN z 3 marca 2011 r., II PK 268/10, Mon.
P. Pr. 2012, nr 2 s. 87–91; tak samo w wyroku z 14 lipca 2010 r., V CSK 7/10, LEX nr 599792.
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Zastanawiając się nad algorytmem działania kierownika USC, który ma się
posłużyć prawem obcym, punktem wyjścia musi być założenie – przyjmowane
także w innych postępowaniach – zgodnie z którym obcy porządek prawny należy traktować na równi z prawem własnym i postrzegać jako system normatywny,
a nie tylko zbiór faktów56. Podejście takie niesie ze sobą określone konsekwencje
praktyczne. Po pierwsze oznacza ono konieczność uwzględnienia całego systemu
źródeł prawa obcego oraz ustalenia ich właściwej hierarchii. Jeśli zatem w danym
państwie uwzględnia się reguły prawa precedensowego lub zwyczajowego, to nie
można okoliczności tej pominąć bazując tylko na tekstach aktów normatywnych.
Po wtóre, przy ocenie danego zagadnienia należy przyjąć postawę organu, który
rozstrzygałby tę samą kwestię prawną w państwie, którego prawo jest stosowane.
Należy zatem uwzględnić praktykę stosowania prawa, w tym ewentualne reguły orzecznicze, zasady wykładni przepisów, metody wypełniania luk w prawie
itp. Co istotne, należy o tym wszystkim pamiętać już na etapie ustalania treści
prawa obcego. Poszukując niezbędnych materiałów, w tym zwłaszcza zwracając
się o informacje do odpowiednich podmiotów, należy także ustalić – w miarę
możności – zasady obcej praktyki sądowej (urzędowej) w danej kategorii spraw.
Niezależnie od powyższego, nie przekreślając zasady równości różnych
porządków prawnych, nie wolno zapominać o ograniczeniach w stosowaniu
prawa obcego. W szczególności chodzi o sygnalizowaną już wcześniej klauzulę
porządku publicznego. Zgodnie z art. 7 P.p.m., prawa obcego nie stosuje się,
jeżeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Klauzula ordre public jest instrumentem wyjątkowym, stanowiącym swoisty wentyl bezpieczeństwa. Ma ona
chronić lokalny porządek prawny przez nienadającymi się do zaakceptowania
skutkami zastosowania prawa obcego. Prawem właściwym może być bowiem
system oparty na zupełnie innych założeniach aksjologicznych, co ma szczególne znaczenie w sferze prawa personalnego i rodzinnego. Mechanizm odwołania
się do klauzuli porządku publicznego sprowadza się do trzech podstawowych
kroków. Po pierwsze, należy się upewnić, że w sprawie rzeczywiście właściwe
jest prawo obce57, którego treść jest dostępna dla organu rozstrzygającego. Drugim krokiem jest dokonanie subsumpcji danej kwestii prawnej pod odpowied56

Zob. Pazdan, Prawo, s. 81–82; o potrzebie stosowania tych samych reguł w przypadku
spraw załatwianych w urzędach stanu cywilnego przekonują Popiołek, Zachariasiewicz, Poland,
s. 292. Por. także M. Wojewoda, Proof and information about foreign law, [w:] Rapports Polonais,
XIXe Congrès International de Droit Comaparé (Vienne, 20–26 VII 2014), Łódź 2014, s. 99.
57 Przede wszystkim należy prawidłowo przeprowadzić analizę kolizyjnoprawną posługując
się w tym celu odpowiednią normą prawa prywatnego międzynarodowego. Następnie trzeba
ustalić, do jakiego prawa kieruje łącznik normy kolizyjnej. W razie wskazania prawa obcego należy jeszcze sprawdzić, czy w grę nie wchodzi odesłanie zwrotne (art. 5 P.p.m.).
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nie regulacje prawa obcego w celu sprawdzenia, jakie byłyby w danej sprawie
konkretne konsekwencje jego zastosowania. Na trzecim zaś etapie musimy się
upewnić, czy danych skutków wynikających z prawa obcego rzeczywiście nie
da się pogodzić z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP. Nie chodzi
przy tym o sprzeczność z dowolnymi przepisami prawa polskiego, ale właśnie
z zasadami porządku prawnego, a do tego zasadami podstawowymi. Dopiero
wtedy możemy odmówić zastosowania prawa danego państwa58.
Do najbardziej oczywistych przykładów, gdy w grę wejdzie klauzula ordre
public należą przypadki, w których małżeństwo w Polsce chce zawrzeć obcokrajowiec pozostający już w ważnym związku małżeńskim59. Być może osoba także
przedstawi nawet zaświadczenie potwierdzające możność zawarcia małżeństwa
(zob. art. 56 ust. 1 P.a.s.c.), bo w państwie jej pochodzenia dopuszcza się wielożeństwo60. O konieczności odwołania się do klauzuli porządku publicznego
przesądza tu jednak zasada monogamii wynikająca z art. 1 K.r.o. Cały problem
winien być dostrzeżony przy odbieraniu od nupturientów pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (por. art. 4 K.r.o.). Przy tej
właśnie okazji kierownik USC powinien szczegółowo dopytać, czy żadna ze stron
nie pozostaje w związku małżeńskim61.
Innym przykładem może być próba zawarcia w Polsce związku małżeńskiego przez obcokrajowców tej samej płci. Zakładając, że ich prawo ojczyste
pozwala na zawieranie takich związków, co może być nawet poparte stosownym dokumentem, kierownik USC również w tym przypadku odmówi przyjęcia
oświadczeń o zawarciu małżeństwa. Jest to związane z podstawową zasadą prawa
58

Więcej na temat klauzuli porządku publicznego zob. Pazdan, Prawo, s. 76 oraz powołana
tam literatura.
59 Odnośnie do stosowania klauzuli ordre public w sprawach małżeńskich zob. A. Mączyński,
Działanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących zawarcia małżeństwa, [w:] Proces
i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław
1989, s. 157 i n.; E. Kamarad, Zastosowanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących
zawarcia małżeństwa – wybrane zagadnienia, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2011, vol. 10, s. 106 i n.
60 Sam fakt, że prawo ojczyste cudzoziemca dopuszcza poligamię nie stanowi przeszkody do
zawarcia związku w Polsce, jeżeli mężczyzna jest kawalerem. W takim przypadku zawarte małżeństwo nie będzie miało charakteru bigamicznego, a zatem zastosowanie prawa obcego nie przynosi skutków sprzecznych z polskim porządkiem prawnym. Okoliczność, że mężczyzna taki może
w przyszłości – zgodnie z przepisami swego prawa personalnego – zawrzeć kolejny związek małżeński pozostaje w tym przypadku bez istotnego znaczenia, zob. Mączyński, Działanie klauzuli
porządku publicznego, s. 161–162 oraz powołane tam literatura i orzecznictwo.
61 Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy drugi z nupturientów jest obywatelem polskim czy
obcym, a w tym drugim przypadku irrelewantne jest także to, czy prawo ojczyste drugiej strony
pozwala na małżeństwo poligamiczne, czy też nie.
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polskiego, zgodnie z którą małżeństwo to związek osób różnej płci (zob. art. 18
konstytucji RP oraz art. 1 K.r.o.). Potrzeba odwołania się do klauzuli porządku
publicznego powinna się tu ujawnić już przy okazji pierwszego kontaktu z zainteresowanymi. Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od wyglądu fizycznego
nupturientów, zawsze konieczna jest dokładna analiza przedstawionych przez
nich dokumentów, a w szczególności odpisów aktów urodzenia wskazujących
na płeć metrykalną.
Działanie klauzuli ordre public można sobie wyobrazić – przynajmniej hipotetycznie – także w kontekście uznania dziecka. Gdyby się okazało, że zgodnie
z regulacją właściwego prawa obcego – ustalonego w oparciu o art. 55 ust. 3 lub
4 P.p.m. – możliwe jest złożenie oświadczenia o uznaniu przez kobietę, w sytuacji gdy macierzyństwo dziecka zostało już ustalone, to związane z tym skutki
z pewnością godziłyby w polski porządek publiczny. Wynikiem uznania byłoby
bowiem istnienie dwóch rodziców tej samej płci, czego nie da się pogodzić z zasadą polskiego prawa rodzinnego, zgodnie z którą w stosunku do danego dziecka
w grę wchodzi macierzyństwo jednej tylko kobiety (zob. art. 619 i n. K.r.o.) oraz
ojcostwo jednego mężczyzny (zob. art. 62 i n. K.r.o.).
5. Problematyka tzw. statutu zastępczego

Oprócz wskazanych wyżej ograniczeń w stosowaniu prawa obcego, w konkretnej sprawie może się ujawnić zupełnie inny problem, polegający na niemożności ustalenia treści właściwego prawa obcego. Wprawdzie, jak zaznaczono, katalog
środków zmierzających do odnalezienia stosownych regulacji obcego porządku
prawnego jest w praktyce szeroki, to jednak nie ma gwarancji, że starania kierownika USC w każdej sprawie zakończą się powodzeniem. Szczególnie kłopotliwe
może być dotarcie do różnych egzotycznych systemów normatywnych albo do
przepisów tych państw, z którymi Polska nie utrzymuje relacji dyplomatycznych.
Trudności mogą się też ujawnić w przypadku, gdy na danym obszarze prowadzone
są działania zbrojne, doszło do przewrotu lub też z określonych względów kwestionowane jest obowiązywanie dotychczasowego prawodawstwa.
Polski ustawodawca dostrzega poruszony wyżej problem, a ogólnym przepisem dotyczącym przedmiotowej materii jest art. 10 ust. 2 P.p.m. Wynika z niego,
że jeżeli nie można stwierdzić w rozsądnym terminie treści właściwego prawa
obcego, stosuje się prawo polskie jako tzw. statut zastępczy.
W ramach krótkiego komentarza do powołanej regulacji, w pierwszej kolejności podkreślenia wymaga posłużenie się przez ustawę kryterium czasowym.
Wzmianka o rozsądnym terminie, w jakim nie udaje się dotrzeć do właściwych
regulacji prawa obcego może być oceniana z dwóch punktów widzenia. Z jednej
strony oczywiste staje się, że nie chodzi o absolutną niemożność stwierdzenia
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treści obcego prawa. Wystarczą takie trudności, które powodowałyby nieusprawiedliwione przedłużenie postępowania. Trzeba przy tym pamiętać, że rozstrzygnięcie sprawy z elementem obcym z założenia może być trudniejsze i bardziej
czasochłonne niż załatwienie sprawy czysto krajowej62. Rozsądny termin, do
którego odwołuje się art. 10 ust. 2 P.p.m. nie może być zatem terminem zbyt
krótkim. Ocena powinna się dokonywać odrębnie dla poszczególnych przypadków, przy uwzględnieniu wszystkich możliwości ustalenia treści prawa obcego,
jakie istnieją w danej sprawie. Z drugiej strony wzmianka o rozsądnym terminie
przynajmniej pośrednio wskazuje, że organ rozstrzygający – w tym przypadku
kierownik USC – zanim powoła się na art. 10 ust. 2 P.p.m. powinien podjąć
konkretne starania w celu odnalezienia odpowiednich regulacji. Dopiero obiektywny brak rezultatów w ramach podjętych zabiegów może uzasadniać decyzję
o przejściu na statut zastępczy.
Co jednak istotne, w większości spraw załatwianych w polskich urzędach
stanu cywilnego podstawą sięgnięcia do statutu zastępczego nie będzie – wbrew
pozorom – cytowany przed chwilą art. 10 ust. 2 P.p.m. Stosowanym subsydiarnie
systemem nie zawsze będzie też prawo polskie. Trzeba bowiem pamiętać o regulacji szczególnej zawartej w art. 3 ust. 1 P.p.m. Jest ona poświęcona specyficznym
problemom z ustaleniem lub zastosowaniem prawa ojczystego, które – jak był
już mowa – pozostaje właściwe w większości spraw rodzinnych i personalnych
załatwianych przez kierownika USC. Zgodnie z powołanym przepisem, w razie niemożności ustalenia treści prawa wskazanego łącznikiem obywatelstwa,
w pierwszej kolejności przejść należy na zastępczą właściwość prawa miejsca
zamieszkania lub ewentualnie prawa miejsca zwykłego pobytu osoby fizycznej63.
W praktyce, zwłaszcza w przypadku obywateli egzotycznych krajów żyjących
poza ojczyzną, ustalenie treści prawa obowiązującego w ich miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu może się okazać prostsze niż poszukiwanie przepisów
legis patriae. Co więcej, w niektórych przypadkach może się pojawić właściwość
prawa polskiego. To właśnie posiadanie domicylu w Polsce bardzo często tłumaczy przecież, dlaczego sprawa danego cudzoziemca pojawia się w lokalnym
urzędzie stanu cywilnego.
Dopiero gdyby wskazanie z art. 3 ust. 1 P.p.m. także nie pomogło w stwierdzeniu treści właściwego (zastępczo) prawa obcego, w ostateczności w grę
62

Zwraca się na to uwagę także w przypadku postępowania sądowego, zob. Rylski, Stwierdzenie, s. 1321.
63 Zob. J. Poczobut, Statut zastępczy w nowej ustawie z 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe – zagadnienia podstawowe, [w:] Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy.
Księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego, red. K. Myszona-Kostrzewa, E. Mikos-Skuza,
J. Poczobut, Warszawa 2013, s. 639–640.

56

Michał Wojewoda

wchodzi dyspozycja art. 10 ust. 2 P.p.m., pozwalająca na rozstrzygnięcie problemu według prawa polskiego.
6. Szczególne przypadki właściwości prawa obcego

Niezależnie od analizowanych wyżej przypadków niemożności ustalenia treści właściwego prawa obcego, rozwiązywanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo
prywatne międzynarodowe, w praktyce urzędów stanu cywilnego mogą wystąpić
przypadki, w których rola kierownika USC, co do poszukiwania i stosowania
prawa obcego, przedstawia się nieco inaczej, niż by to wynikało z zasad ogólnych.
Można tu wskazać trzy szczególne sytuacje związane z czynnościami cywilnoprawnymi z elementem obcym, dokonywanymi w urzędzie stanu cywilnego.
W kolejności zostaną omówione – problematyka małżeństwa zawieranego w Polsce przez cudzoziemca, problem uznania dziecka, gdzie pojawia się właściwość
prawa obcego, a wreszcie testament allograficzny sporządzany przez obcokrajowca przed kierownikiem USC. Jak się okazuje, obowiązujące przepisy dają
podstawę do twierdzeń, że w tych przypadkach obowiązki kierownika USC są
istotnie ograniczone, a jego kognicja dość wąska, co dotyczy zresztą nie tylko
spraw z elementem międzynarodowym, ale również tych które pojawiają się
w kontekście czysto krajowym.
6.1. Związek małżeński zawierany przez cudzoziemca

Gdy chodzi o celebrowane w Polsce małżeństwo cywilne z udziałem cudzoziemca, to regulacja art. 56 P.a.s.c. przekonuje, że w takich sprawach w praktyce
ustawodawca zwolnił kierownika USC z obowiązku poszukiwania i stosowania
prawa obcego.
Sama ceremonia zawarcia małżeństwa będzie podlegać przepisom prawa
polskiego, a to zgodnie z zasadą właściwości legis loci celebrationis matrimonii
(art. 49 P.p.m.). Gdy chodzi natomiast o możność zawarcia małżeństwa, to art. 48
P.p.m. przewiduje, że prawem właściwym jest w tym zakresie prawo ojczyste
każdego z nupturientów. Występowanie wspomnianej możności po stronie
cudzoziemca nie jest jednak samodzielnie ustalane w polskim urzędzie stanu
cywilnego. Ocenia się ją na podstawie odpowiedniego dokumentu (zaświadczenia) dostarczanego kierownikowi USC przez samego zainteresowanego (art. 56
ust. 1 P.a.s.c.). Jeżeli cudzoziemiec nie jest w stanie przedstawić dokumentu
(np. dlatego, że jego państwo ojczyste ich nie wystawia64) może on wystąpić
64

Przesłankę trudnych do przezwyciężenia przeszkód w otrzymaniu dokumentu, przewidzianą w art. 56 ust. 2 P.a.s.c. szczegółowo analizuje M. Domański, Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku
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do sądu rodzinnego z wnioskiem o zwolnienie go z tego obowiązku. W takim
przypadku, zwalniając cudzoziemca sąd sam ustali, czy zainteresowany posiada
możność zawarcia małżeństwa, a decyzja sądu wiąże kierownika USC (art. 56
ust. 2 i 3 P.a.s.c.).
W typowych sprawach, tam gdzie cudzoziemiec dostarcza zaświadczenie
stwierdzające możność zawarcia małżeństwa potrzebna jest tylko formalna jego
ocena. Będzie ona ograniczona do ustalenia, czy dokument pochodzi od właściwego organu i czy rzeczywiście poświadcza zdolność zawarcia małżeństwa
według prawa ojczystego cudzoziemca.
Należy przy tym zaznaczyć, że w pewnych przypadkach kierownik USC
powinien – na podstawie art. 5 K.r.o. – odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości. Powodem odmowy będzie najczęściej brak zdolności danej strony
lub analizowana już wcześniej klauzula ordre public (art. 7 P.p.m.). Jednak
wątpliwości kierownika USC mogą dotyczyć także samego zaświadczenia
przedstawionego przez cudzoziemca. Po pierwsze może się okazać, że dokument wskazuje na pewne warunki lub ograniczenia zdolności do zawarcia
małżeństwa, których ocena nie wypada jednoznacznie65. Po wtóre, problem
może być natury formalnej. Nie zawsze oczywiste będzie na przykład, czy
dokument przedstawiony przez cudzoziemca pochodzi od właściwego organu.
Do rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości potrzebna może być wiedza
z zakresu prawa obcego. W powołanych tu przypadkach uzasadnione wydaje
się, aby ustalenie treści prawa obcego i wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości pozostawić sądowi powszechnemu, który jest do tego znacznie lepiej
przygotowany. Była już mowa o możliwościach, jakie daje w tym zakresie art.
1143 K.p.c. Wzmiankowane były też inne mechanizmy – dostępne tylko dla
sądu – służące uzyskaniu informacji o prawie obcym (np. Europejska Sieć
Sądownicza czy Konwencja londyńska).
Powołana argumentacja, wskazująca na ograniczony zakres kognicji kierownika USC w sprawach małżeństw z udziałem cudzoziemca, dobrze koresponduje
ze stanowiskiem M. Domańskiego, który zauważa, że także wtedy, gdy chodzi
o ocenę możności zawarcia małżeństwa według prawa polskiego, w urzędzie
stanu cywilnego nie ma miejsca na prowadzenie szczegółowych ustaleń. Autor
podnosi, że kierownik USC może się ograniczyć do zbadania przewidzianych
prawem dokumentów oraz do odebrania od małżonków zapewnień, że nie

złożenia dokumentu stwierdzającego możność zawarcia małżeństwa, „Prawo w Działaniu”, nr 6, Warszawa 2008, s. 121 oraz s. 129–134.
65 Por. Kamarad, Tryb, s. 109.
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istnieją przeszkody do zawarcia małżeństwa66. Nie powinien on natomiast samodzielnie rozstrzygać pojawiających się wątpliwości, czy to natury faktycznej,
czy prawnej. Stanowisko to opiera się na założeniu, że kierownik USC nie posiada ani odpowiednich środków (w tym np. instrumentów dowodowych67),
ani też porównywalnych z sądem kompetencji merytorycznych, pozwalających
rozwikłać dane zagadnienie.
W konkluzji należy stwierdzić, że ilekroć przed kierownikiem USC pojawi
się rzeczywisty problem dotyczący możliwości zawarcia małżeństwa, jego rozstrzygnięcie powinno być pozostawione kognicji sądu powszechnego. Dotyczy
to zarówno spraw czysto krajowych, jak i posiadających element obcy. Sąd może
zostać włączony do oceny sytuacji czy to przez kierownika USC, działającego
na podstawie art. 5 K.r.o., czy przez samych zainteresowanych, którzy w razie
odmowy przyjęcia od nich oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński mogą
się zwrócić o rozstrzygnięcie sądowe na podstawie art. 7 ust. 2 P.a.s.c. To właśnie
sąd, w oparciu o wyniki postępowania dowodowego, po przeanalizowaniu sprawy
w świetle posiadanej wiedzy prawniczej, a w sprawach dotyczących cudzoziemców także po wykorzystaniu różnych formalnych instrumentów służących ustaleniu treści i zasad stosowania prawa obcego, może dokonać pełnej merytorycznej
oceny możności zawarcia małżeństwa.
6.2. Element transgraniczny przy uznaniu dziecka

Drugi szczególny przypadek dotyczy uznania dziecka. Jak już wcześniej sygnalizowano, kierownik USC jest tylko jednym z organów potencjalnie właściwych do przyjęcia oświadczeń w tym przedmiocie68. W praktyce jednak, uznanie
najczęściej dokonuje się właśnie przed nim69.
66

M. Domański, Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa, prowadzone przez kierownika USC, „Metryka” 2012, nr 1, s. 71; podobnie, jak się wydaje, P. Kasprzyk, Rola i zadania kierownika urzędu stanu cywilnego – uwagi na tle art. 5 i 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Metryka”
2013, nr 2, s. 40.
67 M. Domański wywodzi, że postępowanie przed kierownikiem USC poprzedzające zawarcie małżeństwa ma charakter swoisty i dotyczą go wyłącznie przepisy P.a.s.c. oraz K.r.o., a na etapie sądowym także regulacja K.p.c. Nie znajdzie tu natomiast zastosowania unormowanie K.p.a.
W konsekwencji kierownik USC nie dysponuje prawną możliwością przeprowadzania dodatkowych dowodów dla wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do możności zawarcia małżeństwa,
zob. M. Domański, Postępowanie, s. 66–67 oraz s. 71.
68 Zob. uwagi w pkt 4.1 powyżej.
69 Więcej o uznaniu ojcostwa w prawie polskim, w kształcie przewidzianym przez ustawodawcę po nowelizacji K.r.o. dokonanej w 2008 r., zob. A. Sylwestrzak, Uznanie ojcostwa w polskim
prawie rodzinnym, „Metryka” 2012, nr 1, s. 43 i n.
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Specyfika rozważanego przypadku wiąże się z dyspozycją art. 73 § 3 K.r.o.,
który stanowi o odmowie przyjęcia oświadczenia o uznaniu przez kierownika
USC, gdy jest ono niedopuszczalne lub gdy istnieją wątpliwości co do pochodzenia dziecka. Co ciekawe, w razie takiej odmowy, wciąż możliwe pozostaje uznanie
dziecka przed sądem opiekuńczym, który raz jeszcze (niezależnie) oceniał będzie
dopuszczalność uznania (art. 7 ust. 3a P.a.s.c.). W sprawach z elementem obcym
powołane przepisy prawa polskiego znajdą zastosowanie – zgodnie z art. 25 ust. 1
zd. 2 P.p.m. – jako część statutu formy uznania. Warto zauważyć, że w rozważanej
sytuacji, jeśli prawem właściwym dla samego uznania albo dla zdolności uznającego mężczyzny lub zdolności matki70 jest prawo obce, pojawia się dodatkowy powód dla ewentualnych wątpliwości kierownika USC. Mogą one wynikać
właśnie z konieczności zastosowania nieznanego prawa obcego. Chodzi przede
wszystkim o te przypadki, gdy prawo obce nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o możliwość uznania, czy to ze względu na określone przesłanki
materialne (np. potrzebę zgody dodatkowych osób), czy wobec wątpliwości co
do zdolności zgłaszających się podmiotów71. Podobnie, jeżeli w danej sprawie
– mimo podjęcia stosownych wysiłków – z różnych względów nie można dotrzeć
do treści właściwego prawa obcego, okoliczność ta sama przez się oznacza, że
brak jest jasności co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności jego uznania.
W moim przekonaniu, w każdym z powołanych przypadków kierownik USC jest
upoważniony do odmowy uznania na podstawie art. 73 § 3 K.r.o.
Rozważając zasadność zaprezentowanego wyżej poglądu, warto zrekonstruować ratio legis analizowanego tu przepisu. W doktrynie polskiego prawa
rodzinnego zgodnie podnosi się, że – w stosunkach krajowych – art. 73 § 3 K.r.o.
znajdzie zastosowanie przede wszystkim w przypadku wątpliwości natury faktycznej, dotyczących pochodzenia dziecka. Przykładem może być sytuacja, gdy
uznający mężczyzna nie jest jednoznacznie przekonany o swoim ojcostwie lub
70

W wielu systemach dla skuteczności uznania wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia woli także przez matkę dziecka. Chodzi o zgodę na uznanie (por. art. 77 polskiego K.r.o.
sprzed nowelizacji z 2008 r.) lub o potwierdzenie uznania dokonanego przez danego mężczyznę
(zob. art. 73 § 1 K.r.o. w aktualnym brzmieniu).
71 Na marginesie należy przypomnieć, że przy ocenie zdolności danej osoby ogólna właściwość prawa ojczystego (art. 11 ust. 1 P.p.m.) nie wyłącza zastosowania prawa, któremu czynność
prawna podlega, jeżeli z tego prawa wynikają szczególne wymagania w zakresie zdolności w odniesieniu do danego typu czynności prawnej (art. 11 ust. 3 P.p.m.). Przykładowo oznacza to, że
jeżeli cudzoziemiec chce uznać dziecko, które ma polskie obywatelstwo – co prowadzi do właściwości prawa polskiego dla samego uznania (art. 55 ust. 3 P.p.m.) – to do oceny możliwości złożenia przez mężczyznę stosownego oświadczenia woli zastosujemy – oprócz jego prawa ojczystego
– także art. 77 § 1 polskiego K.r.o. Oświadczenie będzie zatem mogła złożyć tylko osoba, która
ukończyła lat 16 i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia.
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gdy matka dziecka wyraża brak pewności w tym zakresie. Podobnie należy potraktować przypadki wyjątkowo małej (lub dużej) różnicy wieku między dzieckiem a uznającym mężczyzną72. Jak się podkreśla, w takiej sytuacji nie powinno
dojść do uznania, gdyż w toku postępowania przez kierownikiem USC nie są
dostępne środki pozwalające na rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości73.
Możliwość dokonania weryfikacji, poprzez przeprowadzenie odpowiednich dowodów, będzie miał dopiero sąd, do którego zainteresowany może się zwrócić
w razie odmowy przyjęcia jego oświadczenia w urzędzie stanu cywilnego74.
Ta sama argumentacja pozostaje aktualna przy uznaniu z elementem międzynarodowym, w tym także w zakresie spraw, w których kierownik USC doświadcza problemów z ustaleniem treści lub z zastosowaniem właściwego prawa
obcego. Także tutaj to sąd jest zdecydowanie lepiej przygotowany do wszechstronnego zbadania i rozstrzygnięcia sprawy. Jak już podkreślano, ustawodawca
wyposażył sędziego w specjalne środki pozwalające na uzyskanie odpowiednich
informacji i to nie tylko o treści przepisów, ale także o obcej praktyce sądowej.
Mając tego świadomość, w sprawach wątpliwych lub tam gdzie treści prawa
właściwego nie udało się ustalić, kierownik USC powinien odmówić przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania. Można oczekiwać, że w razie potrzeby
wszelkie istniejące kontrowersje zostaną rozstrzygnięte przez sąd.
Zauważmy, że art. 73 § 3 K.r.o. ma tu charakter przepisu szczególnego (merytorycznego), który wyprzedza regulację ustawy Prawo prywatne międzynarodowe dotyczącą poszukiwania statutu zastępczego. Znajduje on zastosowanie
jako element statutu formy (chodzi o ustalenie organu, przed którym ma nastąpić
uznanie), ale pośrednio może wpływać na ocenę dokonywaną na gruncie głównego statutu uznania oraz statutu zdolności osoby składającej oświadczenie woli.
Przesądza on bowiem, że w razie kłopotów z ustaleniem treści właściwego prawa
obcego (najczęściej ojczystego), kierownik USC nie powinien sięgać do art. 3
ust. 1 lub art. 10 ust. 2 P.p.m., ale po prostu odmówić uznania. W takim bowiem
przypadku według prawa polskiego tylko sąd posiada formalną kompetencję do
ewentualnego przyjęcia oświadczeń niezbędnych do uznania dziecka.
Zaprezentowane tu stanowisko można dodatkowo wesprzeć silnym argumentem o charakterze systemowym. Było już sygnalizowane, że przepisy K.r.o.
72

Zob. A. Sylwestrzak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, LEX 2013, uwagi do art. 73
K.r.o., pkt 11; por. T. Smyczyński, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011, § 14, Nb 12, s. 130.
73 Sylwestrzak, Kodeks, uwagi do art. 73 K.r.o., pkt 11.
74 Por. uzasadnienie poselskiego projektu zmiany ustawy K.r.o., druk sejmowy nr 629 z dnia
7 grudnia 2007 r., s. 4–5, Druki Sejmowe, VI kadencja, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/
wgdruku/629 [dostęp: dnia 10 czerwca 2014 r.]
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pozwalają dokonać uznania przed różnymi organami, w tym także bezpośrednio
przed sądem opiekuńczym (zob. art. 73 § 4 K.r.o.). Uprzednia wizyta w urzędzie
stanu cywilnego w ogóle nie jest potrzebna. Mając to na względzie należy tak
interpretować obowiązujące przepisy, aby uniknąć sytuacji, w której rozstrzygnięcie w przedmiocie uznania dokonywałoby się w oparciu o przepisy różnych
systemów prawnych w zależności od tego, przed jakim organem stawią się zainteresowani. Jest bowiem prawdopodobne, że tam gdzie w związku z niemożnością
ustalenia treści prawa obcego kierownik USC sięgnąłby (na zasadach ogólnych)
do statutu zastępczego, tam sąd – wykorzystując dodatkowe środki dostępne
wyłącznie w postępowaniu sądowym – mimo wszystko odnalazłby i zastosował
przepisy prawa właściwego. Rozbieżność taka – polegająca na odwołaniu się do
odmiennych regulacji krajowych odnośnie do takiej samej sprawy, pojawiającej
się przed różnymi organami – nie powinna mieć miejsca. W skrajnych przypadkach można by się bowiem spodziewać, że tam gdzie jeden z organów przyjąłby
oświadczenie o uznaniu, drugi – na podstawie innego prawa – uznałby uznanie
za niedopuszczalne. Odwołanie się przez kierownika USC do art. 73 § 3 K.r.o.
zapobiega takiej sytuacji. Należy zatem powtórzyć, że we wszystkich wątpliwych
przypadkach, w tym także tych, gdzie występuje właściwość obcego porządku
prawnego, rozstrzygnięcie powinno się pozostawić sądowi opiekuńczemu.
6.3. Testament allograficzny (urzędowy) obcokrajowca

Trzeci szczególny przypadek czynności prawnej z elementem międzynarodowym dotyczy testamentu sporządzanego przez cudzoziemca – w formie
przewidzianej w art. 951 K.c. – przed kierownikiem USC. Choć przypadki wyrażania ostatniej woli w urzędzie stanu cywilnego w ogóle należą do rzadkości
– także gdy chodzi o spadkodawców polskich75 – kwestii tej wypada poświęcić
kilka słów.
Raz jeszcze należy zacząć od stwierdzenia, że forma składanego w Polsce
testamentu może być oceniana według prawa polskiego jako prawo miejsca
75

W literaturze można spotkać głosy postulujące rezygnację z instytucji testamentu urzędowego, zob. M. Margoński, Recenzja: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki (art. 922–1088
k.c.), red. K. Osajda, C.H. Beck, Warszawa 2013, „Rejent” 2014, nr 4, s. 145. Jednak de lege lata
kierownik USC nie może, jak się wydaje, odmówić udziału w sporządzeniu takiego testamentu,
skoro art. 951 § 1 K.c. wyraźnie dopuszcza dokonanie tej czynności w urzędzie stanu cywilnego.
Racjonalne natomiast wydaje się oczekiwanie, aby kierownik USC – zwłaszcza w sprawach z elementem transgranicznym – informował spadkodawcę o alternatywnej możliwości sporządzenia
testamentu w formie aktu notarialnego (zob. art. 950 K.c.). Obecność notariusza daje bowiem
znacznie większe szanse na to, że testament zostanie sporządzony w pełni prawidłowo i po śmierci
testatora wywoła oczekiwane skutki prawne.
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dokonania czynności. Wniosek taki wypływa wprost z art. 1 lit. a Konwencji
haskiej z 1961 r. dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń
testamentowych76. W ramach przewidzianego przez powołany przepis wskazania alternatywnego, wśród kilku praw, jakie mogą zapewnić ważność formalną
testamentu wymienia się także prawo wewnętrzne państwa, w którym spadkodawca dokonał rozrządzenia. A zatem w pełni dopuszczalne jest sporządzenie
testamentu allograficznego przed kierownikiem USC na podstawie art. 951 polskiego Kodeksu cywilnego.
Wydaje się jednak, że w przypadku testamentu obcokrajowca, obowiązki
kierownika USC, jako organu przed którym składane jest oświadczenia spadkodawcy, ograniczają się właśnie do sprawdzenia formalnej poprawności dokonywanej czynności77. Od polskiego urzędnika stanu cywilnego nie należy
natomiast oczekiwać, by miał zagwarantować skuteczność testamentu także
w ujęciu materialnym, ani też by musiał badać zdolność testowania po stronie
spadkodawcy. Należy mieć na względzie, że ocena tych elementów najprawdopodobniej podlegać będzie prawu obcemu w ramach odrębnych statutów (testamentowego78 i personalnego79). Owszem, wydaje się, że testator powinien zostać
poinformowany o tym, jakie prawo polski ustawodawca uznaje za właściwe dla
oceny poszczególnych zagadnień. Jednak wypełnienie warunków wynikających
z prawa właściwego pozostaje już problemem samego spadkodawcy. Należy mieć
przy tym na względzie, że ocena skuteczności testamentu może się w przyszłości dokonywać w zupełnie innym państwie. Ustalenie prawa właściwego dla
poszczególnych kwestii wpływających na ważność rozrządzeń testamentowych
dokona się wówczas na podstawie lokalnych norm kolizyjnych. Nie ma gwarancji, że będą się one posługiwać tymi samymi łącznikami co przepisy polskie80,
76

Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284.
Zob. Wojewoda, Stosowanie, s. 58–59.
78 Zob. art. 65 P.p.m.
79 Zob. art. 11 P.p.m. Szczególne znaczenie będzie miał w tym przypadku art. 11 ust. 3 P.p.m.,
który pozwoli dodatkowo uwzględnić ewentualne wymagania dotyczące zdolności testowania,
wynikające ze statutu testamentowego.
80 Należy jednak pamiętać, że gdy chodzi o Unię Europejską, to w zakresie statutu spadkowego oraz testamentowego doszło do działań harmonizacyjnych. W dniu 4 lipca 2012 r. zostało uchwalone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, Dz.U. UE L 201 z 27 lipca 2012 r., s. 107. Zgodnie z art. 83
w zw. z art. 84 rozporządzenia, rozpoczęcie jego stosowania nastąpi, co do zasady, od 17 sierpnia
2015 r. w odniesieniu do spadkodawców zmarłych w tej dacie lub później. Rozporządzenie będzie
miało pierwszeństwo przed postanowieniami krajowej ustawy P.p.m. W efekcie, we wszystkich
77
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a w konsekwencji nie można z góry przesądzić, że właściwe będzie to samo
prawo krajowe. Owszem, gdy chodzi o formę, to właściwość prawa miejsca dokonania jest powszechnie akceptowana w prawie prywatnym międzynarodowym.
Stąd też, w praktyce, wypełnienie warunków z art. 951 K.c. będzie oznaczać,
że z formalnego punktu widzenia testament nie powinien być kwestionowany,
niezależnie od tego w jakim kraju i przed jakim organem kwestia ta będzie oceniana. Na osiągnięcie tego właśnie celu – formalnej prawidłowości testamentu
– powinna być zatem nakierowana uwaga kierownika USC.
7. Kontrola rozstrzygnięć w sprawach z elementem międzynarodowym

Po przedstawieniu ogólnych reguł postępowania kierownika USC, dotyczących ustalania treści prawa obcego oraz jego stosowania, a także po omówieniu
pewnych przypadków specjalnych, chwilę uwagi wypada poświęcić problematyce kontroli rozstrzygnięć podejmowanych w sprawach, w których pojawia się
właściwość obcego porządku prawnego. W grę wchodzą różne mechanizmy kontrolne. Szczegółowe rozwiązania będą zależeć od charakteru sprawy i właściwego
dla niej trybu postępowania. Generalnie można jednak mówić o trzech grupach
sytuacji:
1. Po pierwsze, jeśli w danej sprawie zostaje wydana decyzja administracyjna, dla zainteresowanego otwiera się droga odwoławcza w trybie przewidzianym
przez Kodeks postępowania administracyjnego. W takim przypadku odwołanie
składane jest do wojewody (art. 8 ust. 4 P.a.s.c.) w ciągu 14 dni od daty doręczenia
decyzji (art. 129 § 2 K.p.a.). W dalszej kolejności, decyzja organu odwoławczego
może być zaskarżona do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności
z prawem (art. 16 § 2 K.p.a.). Kontrola sądowa jest zatem ograniczona do oceny
legalności działania administracji. Nie powinno jednak ulegać wątpliwości, że
w sprawach z elementem międzynarodowym zbadana być może zarówno prawidłowość rozumowania kolizyjnego, które doprowadziło kierownika USC do
określonych wniosków co do właściwości prawa (kwestia zgodności z prawem
kolizyjnym), jak i samo zastosowanie danych przepisów krajowych (kwestia
zgodności z prawem merytorycznym, stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia).
Załatwienie sprawy w drodze decyzji administracyjnej może przykładowo dotyczyć odmowy wpisania w akcie urodzenia imienia lub imion dziecka
cudzoziemców w danym brzmieniu (por. art. 50 P.a.s.c.). Należy zaś pamiętać,
państwach członkowskich Unii Europejskiej – za wyjątkiem Danii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii,
które nie stosują rozporządzenia – ocena spraw spadkowych, w tym także rozrządzeń testamentowych będzie się dokonywała na podstawie tych samych norm merytorycznych, wskazanych
ujednoliconymi przepisami kolizyjnymi o proweniencji unijnej.
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że w tym zakresie rodzice mogą się powoływać na przepisy prawa ojczystego
dziecka (zob. art. 15 ust. 1 P.p.m.). Z decyzją kierownika USC będziemy też
mieli do czynienia w razie odmowy przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa np. ze
względu na niezachowanie stosownego terminu. Również tu godzi się mieć na
względzie, że zainteresowany będący obcokrajowcem może podnosić, iż jego
prawo ojczyste – właściwe na podstawie art. 15 ust. 2 zd. 2 P.p.m. – przewiduje
w tej kwestii dłuższy termin niż art. 59 K.r.o.
2. Po drugie, w niektórych sprawach z elementem obcym, których przykłady były już prezentowane, kierownik USC odmawia dokonania określonej
czynności działając w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2 i ust. 3a P.a.s.c., czyli
bez wydawania decyzji administracyjnej. Chodzi o odmowę przyjęcia oświadczeń woli, dotyczących – odpowiednio – wstąpienia w związek małżeński (art. 5
K.r.o.)81 lub koniecznych do uznania ojcostwa (art. 73 § 3 K.r.o.). W obu powołanych przypadkach zainteresowanym otwiera się droga do sądu, choć każdorazowo w nieco innym trybie. Gdy chodzi o zawarcie małżeństwa, to zgodnie
z brzmieniem art. 7 ust. 2 P.a.s.c., możliwe jest wystąpienie z wnioskiem do
sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC rzeczywiście uzasadniają odmowę dokonania czynności. Osoby
zamierzające zawrzeć małżeństwo mają 14 dni na złożenie wniosku, licząc od
daty doręczenia pisma zawierającego odmowę. Prawomocne postanowienie sądu
rozstrzygające wniosek jest wiążące dla kierownika USC. Jeżeli orzeczenie okaże
się korzystne dla nupturientów, kierownik USC będzie zobowiązany do przyjęcia
od nich oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa.
Z kolei, gdy chodzi o uznanie, to art. 7 ust. 3a P.a.s.c. precyzuje, że kierownik USC informuje mężczyznę oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy oraz
o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym. W tym przypadku, kontrola stanowiska kierownika USC dokonuje się niejako pośrednio, przy
czym sąd, do którego zwrócą się zainteresowani sam ostatecznie załatwia sprawę
– tam, gdzie zgodnie z prawem właściwym jest to dopuszczalne, sąd przyjmuje
oświadczenie o uznaniu, w przeciwnym razie wydaje postanowienie odmowne,
podlegające weryfikacji w zwykłym toku instancji.
3. Wreszcie po trzecie, można sobie wyobrazić jeszcze jeden szczególny
przypadek kontroli prawidłowości działań kierownika USC w sprawach z elementem międzynarodowym. Chodzi o możliwość weryfikacji danych ujawnionych
81

Przepis stosowany jest także w przypadku odmowy wydania przez kierownika USC zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, o którym mowa w art. 41 K.r.o. Zaświadczenie takie umożliwia zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami małżeństwa cywilnego (art. 1 § 2 K.r.o.).
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w akcie stanu cywilnego, jeżeli istnieje sprzeczność wpisu z przepisami prawa
właściwego. Przykładem może być akt urodzenia, w którym nazwisko dziecka małżeńskiego obcokrajowców noszących różne nazwiska wpisano zgodnie
z regułami polskiego prawa rodzinnego (art. 88 § 2 zd. 2 K.r.o.), podczas gdy
w sprawach dotyczących imienia i nazwiska osoby fizycznej właściwe jest jej
prawo ojczyste (art. 15 P.p.m.). Reakcją na podobne nieprawidłowości może być
żądanie sprostowania aktu w postępowaniu nieprocesowym, wszczętym przed
sądem rejonowym (art. 31 w zw. z art. 33 P.a.s.c.).
Jak zatem widać, w ostateczności każda sprawa załatwiana przez kierownika
USC może trafić na drogę postępowania sądowego (cywilnego lub administracyjnego). Kwestia ta ma istotne znaczenie ze względu na wielokrotnie podkreślane szerokie możliwości sądu odnośnie do ustalenia treści oraz zasad stosowania
właściwego prawa obcego. Należy jednocześnie wyjaśnić, że kluczowy w tym
zakresie art. 1143 K.p.c. znajduje odpowiednie zastosowanie także w postępowaniu sądowoadministracyjnym82.
Podsumowanie

W ramach podsumowania, w pierwszej kolejności warto powtórzyć podstawowe tezy niniejszej wypowiedzi, po to, by następnie pokusić się o sformułowanie określonych postulatów, zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda.
Wnioski

Gdy chodzi o konkluzje, to z całości omówionej powyżej problematyki
pewne zagadnienia wysuwają się przed nawias. Po pierwsze, należy powtórzyć,
że podstawowe zadanie kierownika USC w sprawach z elementem międzynarodowym to zapewnienie prawidłowej formy danej czynności prawnej oraz zachowanie odpowiedniej procedury rejestracyjnej. W obu przypadkach właściwe jest
prawo polskie – odpowiednio jako statut formy lub statut proceduralny, zgodnie
z zasadą stosowania legis loci actus oraz legis fori processualis.
Dodatkowo jednak, kierownik USC musi czuwać nad merytoryczną poprawnością określonych czynności prawnych (takich jak np. uznanie dziecka)
oraz ma obowiązek zapewnienia prawidłowego ustalenia danych, podlegających
ujawnieniu w aktach stanu cywilnego. Są z tym związane pewne ogólne dyrektywy postępowania kierownika USC, obejmujące:
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Zob. art. 300 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).
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a) obowiązek odważnego zmierzenia się z problematyką kolizyjną, czyli
dostrzegania elementu obcego w załatwianych przez siebie sprawach i stosowania
odpowiednich przepisów prawa prywatnego międzynarodowego;
b) konieczność aktywnego poszukiwania stosownych regulacji prawa obcego przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych sposobów zmierzających do ustalenia jego treści oraz służących poznaniu obcej praktyki w danej kategorii spraw;
c) obowiązek zaakceptowania trudnej roli, jaką jest działanie z urzędu oraz
stosowanie prawa obcego w taki sposób, jak czyniłby to organ innego państwa.
Należy przy tym zastrzec, że w związku z ograniczonymi możliwościami kierownika USC w porównaniu do środków, jakimi dysponuje sąd – zarówno, gdy
chodzi o stwierdzenie treści prawa obcego, ustalenie zasad jego stosowania, jak
i prowadzenie pełnego postępowania dowodowego koniecznego do rozwiania
ewentualnych wątpliwości – wszędzie tam, gdzie przepisy dają ku temu wystarczającą podstawę, możliwa jest odmowa dokonania danej czynności w urzędzie
stanu cywilnego i pozostawienie sprawy do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu. W praktyce przypadki te dotyczą zawarcia małżeństwa (art. 5 K.r.o.) oraz
uznania dziecka (art. 73 § 3 K.r.o.).
Uwagi de lege lata

Obowiązujący stan prawny przekonuje, że pozycja kierownika USC, gdy
chodzi o stwierdzenie treści i stosowanie prawa obcego jest trudniejsza niż pozycja i możliwości sądu powszechnego czy administracyjnego. Nie oznacza to
jednak, że prawo obce nie może być prawidłowo stosowane w polskich urzędach
stanu cywilnego. Dotarcie do przepisów innych porządków prawnych w większości przypadków będzie możliwe, choć często będzie wymagać podjęcia określonych wysiłków.
W celu poprawy obecnej sytuacji, w której urzędnicy stanu cywilnego czują
się czasem bezradni wobec spraw z elementem obcym, można zasugerować pewne działania naprawcze, które nie wymagają zmian prawa obowiązującego. Przede
wszystkim uzasadnione wydaje się położenie większego nacisku na szkolenia
z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, które powinny uwzględniać
także różne metody uzyskiwania wiedzy na temat obcych porządków prawnych. Chodzi o jasne przedstawienie ram prawnych, w jakich działa kierownik
USC, a jednocześnie o praktyczne wskazówki co do działań, jakie mogą być
podejmowane w celu dotarcia do przepisów państw obcych. Ciężar organizacji
podobnych szkoleń spoczywa zarówno na poszczególnych wojewodach, którzy
sprawują nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego, jak i na organizacjach zawodowych, takich jak choćby Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP. W ramach zaangażowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych można
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natomiast rozważyć stworzenie bazy zagranicznych aktów prawnych, dotyczącej tych zagadnień, które najczęściej pojawiają w praktyce kierowników USC.
W oparciu o współpracę międzyresortową być może udałoby się wykorzystać
w tym celu bazę, jaką od wielu lat rozbudowuje Ministerstwo Sprawiedliwości
będące organem odpowiedzialnym za udzielanie informacji o prawie obcym
w postępowaniu sądowym.
Postulaty de lege ferenda

Poczynione ostatnio uwagi, dotyczące bogatych doświadczeń i roli Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzą bezpośrednio do uwag de lege ferenda.
Należy powiedzieć, że bardzo pożądana, a przy tym realna wydaje się perspektywa dokonania zmian normatywnych, które poprawiłyby pozycję kierownika
USC w zakresie stwierdzenia treści i stosowania przepisów obcych porządków
prawnych. Jak wiadomo, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają zaawansowane prace nad nowym Prawem o aktach stanu cywilnego, które zastąpiłoby
obecnie obowiązującą ustawę z 1986 r. Uzasadnione wydaje się wprowadzenie
do nowej regulacji odpowiednika art. 1143 K.p.c., który pozwoliłby kierownikowi USC na oficjalne zwracanie się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem
o udzielnie tekstu prawa obcego oraz o informację o obcej praktyce w sprawach
z zakresu stanu cywilnego83. Pomoc Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiłaby
ogromne wsparcie dla kierowników USC. Praktyczne znaczenie takiego rozwiązania byłoby zaś prawdopodobnie większe niż w postępowaniu sądowym.
W sprawach, jakie są załatwiane w urzędzie stanu cywilnego chodzi najczęściej
o typowe i powtarzalne problemy prawne, których rozstrzygnięcie nie wymaga
pogłębionej wiedzy z zakresu prawa obcego. Inaczej niż w skomplikowanych
nieraz sprawach odszkodowawczych, spadkowych czy przy problemach prawa
rzeczowego, tutaj w grę wchodzą regulacje dotyczące dość wąskiej grupy ściśle określonych instytucji prawa obcego, takich jak pochodzenie dziecka, czy
problematyka imion i nazwisk. Duża część zagadnień ma charakter techniczny
lub wręcz porządkowy i nie wymaga przeprowadzania rozbudowanych zabiegów
interpretacyjnych ani skomplikowanych rozumowań prawniczych. Łatwy dostęp
do tekstu właściwych przepisów – w pierwszej kolejności kolizyjnych, a w razie
braku odesłania zwrotnego także merytorycznych – pozwoli kierownikowi USC
na sprawne rozstrzygnięcie sprawy i dokonanie określonej czynności prawnej
lub przeprowadzenie niezbędnych czynności rejestracyjnych.
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W projekcie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w wersji przekazanej Sejmowi
18 lipca 2014 r. brak takiej normy [przyp. red.].
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Godzi się zauważyć, że w związku z nowymi transgranicznymi zadaniami
polskich notariuszy, jakie staną się ich udziałem po rozpoczęciu stosowania nowego rozporządzenia spadkowego Unii Europejskiej84, odpowiednik art. 1143
K.p.c. można by wprowadzić także w Prawie o notariacie85. Proponowane zmiany
normatywne stanowiłyby wypełnienie poważnej luki prawnej, jaka występuje,
gdy chodzi o sytuację organów pozasądowym zajmujących się sprawami z elementem obcym86.
Słowa kluczowe: rejestracja stanu cywilnego, prawo prywatne międzynarodowe, normy kolizyjne, stosowanie prawa obcego, kierownik USC.
Foreign Law in the practice of Polish Registry Offices
Summary
The basic task of Superintendant Registrar in cases with an international element is to
ensure the correct form of the given legal action as well as to preserve the appropriate registrating procedure. In both cases Polish law is applicable – respectively as formal and procedural
statute, according to the application rule legis loci actus and legis fori processualis. Superintendant
Registrar has to watch over substantive correctnes of the speciffied legal action (e.g. acknowledgement of the child), furthermore he is obliged to provide proper determination of the data
which is subject to disclosure in vital records.
Binding legal circumstances convince that the position of the Superintendant Registrar
when it comes to determination of the content and application of foreign law is more difficult
than the position and possibilities of common or administrative court.
Key words: marital status registration, international private law, conflict of law provisions, application of foreign law, Superintendant Registrar.
Fremdes Recht in der Praxis polnischer Standesämter
Zusammenfassung
Grundlegende Aufgabe des Standesamtleiters in der Sachen mit dem internationallen
Element, besteht in der Sicherstellung ordentlicher Form des gegbenen Rechtsgeschäfts und
Bewahrung entsprechender Registrierungsprozedur. In beiden Fällen ist das polniche Recht
84

Zob. cytowane już wyżej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, Dz.Urz. UE L 201
z 27 lipca 2012 r., s. 107.
85 Ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.).
86 Istnienie tej luki jest dostrzegane w literaturze, zob. Wojewoda, Proof and information,
s. 105, por. także Popiołek, Zachariasiewicz, Poland, s. 291.
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einschlägig – entsprechend als das Recht der Form oder der Prozedur zutreffend, gemäß der
Anwendungsgrundsätze legis loci actus und legis fori processualis. Der Standesamtleiter hat
auf die sachliche Korrektheit der bestimmten Rechtsgeschäfte (wie z.B. Anerkennung des
Kindes) anzupassen und ist verpflichtet, die ordentliche Festsetzung der Angaben, die in der
Familienstandakten bekannt zu geben sind, zu gewährleisten.
Die geltende Rechtslage überzeugt darüber, dass die Stellung des Standesamtleiters wenn
es um die Feststellung des Inhalts als auch die Anwendung des fremden Rechts, schwieriger als
Stellung und Möglichkeiten des ordentlichen Gerichts oder Verwaltungsgerichts ist.
Schlüsselwörter: Personenstandregistrierung, internationales Privatrecht, Kollisionsnormen,
Anwendung des fremden Rechts, Standesamtleiter.

Barbara Kwiatkowska

Udowodnienie zarzutu exceptio plurium concumbentium a zmiany
podmiotowe po stronie pozwanej w procesie o ustalenie ojcostwa

1. Zgodnie z art. 85 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy1 domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką
dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym
pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Okoliczność, że matka w tym
okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia
domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne (art. 85 § 2 K.r.o.). Jak wynika z cytowanego
artykułu ojcem dziecka jest mężczyzna, z którym kobieta współżyła fizycznie
nie wcześniej niż przed trzechsetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym
dniu przed urodzeniem dziecka, chyba że postępowanie dowodowe wykazało, iż
kobieta w okresie koncepcyjnym współżyła jeszcze z innym mężczyzną, którego
ojcostwo jest bardziej prawdopodobne. Zarzut, że matka dziecka nieślubnego
obcowała w okresie poczęcia dziecka, oprócz pozwanego, jeszcze z innymi mężczyznami to zarzut zwany exceptio plurium concumbentium.
2. Historia zarzutu exceptio plurium concumbentium liczy już 200 lat i sięga
początków XIX wieku. Poszczególne ustawodawstwa epoki różnie ustosunkowywały się do tego zarzutu. W pierwszej grupie znajdowały się te, które przyznawały temu zarzutowi decydujące znaczenie. W takiej sytuacji, jeżeli mężczyzna
udowodnił w postępowaniu o ustalenie ojcostwa, że kobieta współżyła z jeszcze
innymi mężczyznami w okresie koncepcyjnym, Sąd zobowiązany był oddalić
powództwo z uwagi na obalenie domniemanie ojcostwa. Takie rozwiązanie
przewidywały przepisy Kodeksu Napoleona z 1804 r.2, prawo angielskie, kodeks
Mgr Barbara Kwiatkowska – doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, asystentka sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy
1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
2 Art. 340 Kodeksu Napoleona wykluczał ustalenie ojcostwa, jeżeli udowodnione zostało
w postępowaniu, że kobieta w okresie poczęcia źle się prowadziła lub utrzymywała kontakty cielesne z innymi mężczyznami niż pozwany.
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cywilny niemiecki (BGB) z 1896 r.3, kodeks cywilny szwajcarski z 1907 r. i kodeks cywilny grecki z 1940 r. Rozwiązanie to stawiało w bardzo niekorzystnej
sytuacji kobietę i jej dziecko, bowiem często dochodziło do nadużyć, ponieważ
z reguły fałszywi świadkowie wskazani przez pozwanego zeznawali, że oni również utrzymywali kontakty seksualne z kobietą w okresie poczęcia, a pozwany
dzięki temu łatwo uzyskiwał oddalenie powództwa4. Drugie rozwiązanie, zupełnie przeciwstawne, w ogóle nie dopuszczało możliwości podniesienia w procesie
o ustalenie ojcostwa zarzutu plurium concumbentium. Do tej grupy należał kodeks
cywilny austriacki (ABGB) z 1811 r. To z kolei czyniło pozycję matki dziecka
zbyt silną i ułatwiało jej znacząco udowodnienie swojego roszczenia, a także np.
szantażowanie kilku kandydatów na ojca dziecka czy też wybranie sobie najzamożniejszego z nich i pozwanie go5. Nic więc dziwnego, że powyższe rozwiązania zostały mocno skrytykowane przez przedstawicieli doktryny i literatury,
skoro zbytnio ułatwiały pozycję procesową tylko jednej ze stron postępowania.
Konieczne stało się opracowanie rozwiązania kompromisowego.
Ciekawą koncepcję wprowadzała ustawa norweska z dnia 10 kwietnia
1915 r. i jej nowelizacja z 1949 r., zgodnie z którą, pozwany mógł podnieść zarzut plurium concumbentium, co uniemożliwiało ustalenie ojcostwa, ale wówczas
wszyscy mężczyźni wskazani jako współżyjący z matką w okresie koncepcyjnym
byli zobowiązani do łożenia na utrzymanie dziecka. Ustawodawstwa powojenne państw socjalistycznych, powołując się na zasadę rozwiązywania problemów
w sposób humanitarny, również wypracowały kompromisowe rozwiązanie, zgodnie z którym mężczyzna pozwany w postępowaniu o ustalenie ojcostwa mógł
podnieść zarzut plurium concumbentium, jednakże aby powództwo przeciwko
niemu było oddalone musiał wykazać, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne6.
W II Rzeczpospolitej sytuacja była szczególna. Obowiązywało w tym zakresie ustawodawstwo pozaborcze, w sumie pięć różnych kodeksów, które cechowały
się względem siebie pewnymi odmiennościami. Na zachodzie kraju obowiązywał
kodeks cywilny niemiecki (BGB) z 1896 r., na południu kodeks cywilny austriacki (ABGB) z 1811 r., a na wschodzie Zwód Praw t. X, cz. I z 1832 r. Natomiast
na ziemiach centralnych w Królestwie Polskim, związanym unią personalną
3

§ 1717 ust. 1 kodeksu cywilnego niemieckiego i art. 315 kodeksu cywilnego szwajcarskiego także mówiły, że wykazanie zarzutu exceptio plurium concumbentium czyni ustalenie ojcostwa
niedopuszczalne.
4 J. Sikorski, Zarzut plurium concumbentium w prawie polskim, „Palestra” 1964, nr 9, s. 29.
5 S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1957, s. 183; F. Zoll, Prawo cywilne, t. IV, Poznań 1933, s.
131–132.
6 Sikorski, Zarzut, s. 30.
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z Rosją, stosowano przepisy Kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r.
Wreszcie na Spiszu i Orawie stosowano pozostałości prawa węgierskiego7. Uregulowanie zarzutu plurium concumbentium w kodeksie cywilnym niemieckim
z 1896 r. i kodeksie cywilnym austriackim z 1811 r. zostało omówione wyżej,
wobec czego zostanie przedstawione tylko stanowisko Kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r. i Zwodu Praw w tym przedmiocie. W myśl art. 305
Kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego: „Poszukiwanie ojcostwa jest zabronione. W przypadkach porwania, gdy czas porwania zgadza się z czasem poczęcia
pozywający może być na żądanie stron zainteresowanych uznany ojcem dziecka”8. Z czasem starano się polepszyć los dzieci nieślubnych i nowelą z 1913 r. do
art. 243 Prawa małżeńskiego umożliwiono dzieciom nieślubnym dochodzenie
ojcostwa na drodze sądowej9. O zarzucie plurium concumbentium wyżej wymieniony kodeks w ogóle nie wspominał, co tłumaczono koniecznością pozostawienia sądowi większej swobody w ocenie sprawy10. Także Zwód Praw Cesarstwa
Rosyjskiego obowiązujący w województwach wschodnich nie wypowiadał się
na temat tego zarzutu11.
Podsumowując, w województwach południowych i wschodnich w razie
podniesienia tego zarzutu przez pozwanego Sądy w tym zakresie mogły swobodnie decydować, czy wziąć go pod uwagę czy też nie. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 r. rozpoczęto prace nad unifikacją prawa na całym
terytorium II Rzeczypospolitej, powołując w tym celu ustawą z 3 czerwca 1919 r.
kolegialny organ – Komisję Kodyfikacyjną, która była niezależna od jakichkolwiek władz. Jej prace trwały 20 lat do wybuchu II wojny światowej i stanowią
ważną część historii polskiej legislacji.
Po zakończeniu ostatniej wojny władza komunistyczna podjęła na nowo
proces ujednolicenia prawa. I tak na mocy dekretu Rady Ministrów z 22 stycznia 1946 r.12 wprowadzono Prawo rodzinne, które w art. 48 § 1 stanowiło, iż
„okoliczność, że matka w okresie poczęcia obcowała z innym jeszcze mężczyzną, nie stoi na przeszkodzie ustaleniu ojcostwa”. Wówczas Sąd oceni w miarę
wyników postępowania, czy pozwanego należy uważać za ojca dziecka (art. 48
§ 2 Prawa rodzinnego). Zatem wybrano rozwiązanie kompromisowe, w którym
współżyciu matki dziecka w okresie poczęcia dziecka z innymi mężczyznami,
7

A. Wolter, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1955, s. 34–38.
W.L. Jaworski, Prawo cywilne na ziemiach polskich, t. II, cz. I, Warszawa–Kraków 1920,
s. 181.
9 J. Świda Pokrewieństwo nieślubne, [w:] Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, red.
F. Zoll, J. Wasilkowski, t. III, Warszawa 1938, s. 1514.
10 Tamże, s. 1512–1513.
11 Sikorski, Zarzut, s. 32.
12 Dz. U. Nr 6, poz. 52.
8
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nie tylko z pozwanym, nie przypisywano decydującego znaczenia. Sąd musiał
wziąć pod uwagę jeszcze inne okoliczności ustalając ojcostwo i zdecydować
czy mimo zarzutu plurium concumbentium pozwany jest ojcem dziecka. Kodeks
rodzinny z 27 czerwca 1950 r.13 nie zawierał odniesienia do zarzutu plurium
concumbentium. Wywołało to wątpliwości, czy podniesienie tej ekscepcji jest
dopuszczalne, czy też nie. Przyjęto więc definitywnie pogląd, że możliwe jest
podniesienie wymienionego zarzutu i jego udowodnienie, co nie jest równoznaczne z koniecznością oddalenia przez sąd powództwa o ustalenie ojcostwa14.
Uzasadniano to tym, że przyznanie decydującego znaczenia temu zarzutowi naruszałoby zasadę swobodnej oceny dowodów przez sąd wyrażoną w art. 242 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego z 1931 r., zgodnie z którym: „Sąd według
własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału ocenia wiarygodność i moc dowodów”15. Także Sąd Najwyższy, już pod
rządami Kodeksu rodzinnego z 1950 r., zajął stanowisko co do przedmiotowego
zarzutu podnosząc, iż w wypadku jego udowodnienia ma on „tylko takie znaczenie, że ojcem dziecka jest w każdym razie jeden z mężczyzn, z którym matka
utrzymywała stosunki cielesne w okresie poczęcia. W takich warunkach nie byłoby usprawiedliwione uzależnienie skuteczności obrony pozwanego od obalenia
domniemania z art. 47 § 2 Kodeksu rodzinnego, które przemawia nie tylko przeciw niemu, lecz także przeciwko innym mężczyznom, którzy są objęci zarzutem
plurium concumbentium. Równałoby się to bowiem żądaniu pozytywnego udowodnienia przez pozwanego ojcostwa innego mężczyzny, co w obecnym stanie
nauki jest z reguły niemożliwe”16. W dalszej części tego orzeczenia Sąd Najwyższy
stwierdził, że „specyfika sytuacji, w której domniemanie ojcostwa z art. 47 § 2
K.r. formalnie przemawia przeciwko kilku osobom, nakazuje oparcie ustalenia,
kto jest ojcem dziecka, nie tylko na domniemaniu przemawiającym przeciwko
pozwanemu, lecz także na szczególnie wnikliwym i wszechstronnym rozważeniu całokształtu zebranego materiału dowodowego. Wynik takiej oceny uzasadni
ustalenie ojcostwa pozwanego, jeśli ojcostwo innego mężczyzny nie okaże się
bardzie prawdopodobne. W przeciwnym razie powództwo będzie oddalone,
co umożliwi skierowanie roszczenia przeciwko temu mężczyźnie. Czy możliwe
jest stwierdzenie, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne

13

Dz. U. Nr 34, poz. 308.
Z. Ziembiński, Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeńskiego, Warszawa
1954, s. 98.
15 K. Korzan, Kilka uwag na temat prawa rodzinnego, „Państwo i Prawo” 1960, z. 12, s. 1026.
16 Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 6 grudnia 1952 r.,, CPrez 166/52, OSNCK
z 1953 r., nr 2, poz. 31..
14
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– zależy od okoliczności danej sprawy. Podstawę takiego stwierdzenia może sądowi dostarczyć np. opinia biegłych [...]”17.
3. W art. 85 § 2 obecnie obowiązującego K.r.o. przyjęto kompromisowe
rozwiązanie i uzależniono oddalenie powództwa przeciwko pozwanemu mężczyźnie od udowodnienia, że ojcostwo innego konkubenta matki dziecka nieślubnego jest w większym stopniu prawdopodobne. W erze przed badaniami
DNA potwierdzającymi ojcostwo w 99,99% nie było to łatwym zadaniem, ponieważ dowody przyrodnicze były w stanie co najwyżej wykluczyć ojcostwo
danego mężczyzny, co mogło nastąpić poprzez:
a) wykazanie (np. opinią biegłego), że stopień rozwoju dziecka w chwili urodzenia wskazuje, pomimo, iż pozwany współżył w ustawowym okresie poczęcia,
tj. pomiędzy trzechsetnym a sto osiemdziesiątym dniem przed jego urodzeniem
z matką, do poczęcia doszło w innym czasie, niż to współżycie miało miejsce18,
b) udowodnienie, że mężczyzna co prawda jest zdolny do erekcji (potentiam
coëundi) ale jest bezpłodny (impotentia generandi). Utrudnienie przy takim dowodzie polegało na tym, iż należało wykazać nie tylko stan zdrowia pozwanego
w chwili badania, ale także w chwili stosunku z matką dziecka19,
c) przeprowadzenie grupowego badania krwi, które wykluczyłoby ojcostwo
pozwanego (na podstawie tego badania nie było możliwe pozytywne ustalenie
ojcostwa, o czym szerzej będzie mowa dalej),
d) przeprowadzenie dowodu z badania antropologicznego stron. Nie był
on w stanie doprowadzić do wykluczenia ojcostwa ani go potwierdzić, jednakże
można było na jego podstawie ustalić, że ojcostwo danego mężczyzny jest mało
prawdopodobne lub praktycznie wyłączone. co w powiązaniu z innymi okolicznościami, po rozważeniu wszechstronnym przez sędziego zebranego w sprawie
materiału dowodowego, mogło doprowadzić do ustalenia, że pozwany nie jest
ojcem dziecka i do oddalenia powództwa20.
Nadto Sąd, aby mógł ustalić, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej
prawdopodobne, musiał posiadać materiał porównawczy co najmniej dwóch
mężczyzn, który można byłoby ocenić. Jednakże procedura cywilna nie daje
możliwości gromadzenia informacji o innych konkubentach matki dziecka,
pełniących rolę świadka w postępowaniu o ustalenie ojcostwa21 przez co udo17
18

Tamże.
J. Gwiazdomorski, Pochodzenie dziecka od męża matki, „Studia Cywilistyczne” 28 (1977),

s. 49.
19

Tamże, s. 51; orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 października 1955 r., III CR 694/55, OSN
1956, nr 2, poz. 48.
20 Gwiazdomorski, Pochodzenie, s. 62.
21 „Bardzo ciekawie problem porównania prawdopodobieństwa ojcostwa konkubentów matki rozwiązało ustawodawstwo NRD. Ustawa dotycząca postępowania w sprawach rodzinnych
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wodnienie zarzutu exceptio plurium concumbentium stwarzało tylko teoretyczną
możliwość obalenia domniemania ojcostwa zawartego w art. 85 § 1 K.r.o.22 Rozwiązania powyższego problemu upatrywano w przepisach regulujących podmiotowe przekształcenie powództwa zawartych w art. 194 i 195 K.p.c.
4. Przepisy powyższe przewidywały trzy następujące sytuacje, w których
możliwe było wciągnięcie do procesu podmiotów nie biorących w nim udziału
w charakterze pozwanych czyli tzw. dopozwanie23:
a) jeżeli okazało się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie,
która powinna być w sprawie stroną pozwaną (art. 194 § 1 K.p.c.), wówczas
Sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tą osobę do udziału w sprawie,
b) jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone
przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w sprawie w charakterze
pozwanych, Sąd na wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału
w sprawie (art. 194 § 3 K.p.c.),
c) jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze [...] pozwanych, ci których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby
oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby nie biorące udziału w sprawie, w taki

przewidywała w takim wypadku dwa stopnie postępowania: Jeżeli jeden z konkubentów matki
nie występował w charakterze pozwanego to przeprowadzano dowody mające na celu ustalenie,
którego mężczyzny ojcostwo jest bardziej prawdopodobne. Wyniki mogły być dwojakiego rodzaju a) ojcostwo pozwanego jest bardziej prawdopodobne i b) ojcostwo konkubenta nie występującego w charakterze pozwanego jest bardziej prawdopodobne. W pierwszym przypadku
sąd zgodnie z § 28 postępowania w sprawach rodzinnych był zobowiązany do ustalenia ojcostwa
pozwanego. Jeżeli miała miejsce sytuacja opisana w pkt b. powódka mogła zażądać włączenia konkubenta do procesu w charakterze dalszego pozwanego. Jeśli obaj konkubenci występowali już
w procesie w charakterze pozwanych to zgodnie z § 29 postępowania w sprawach rodzinnych
w przypadku większego prawdopodobieństwa ojcostwa dalszego pozwanego należało ustalić, że
jest on ojcem dziecka natomiast przy równym prawdopodobieństwie ustalić ojcostwo „pierwszego” pozwanego. Powyższe zasady świadczyły o tym, że istnieje ścisły związek pomiędzy poddaniem się obowiązkowo badaniom a możliwością porównania prawdopodobieństwa ojcostwa.
Należy przyznać, że system ten był konsekwentny i realnie umożliwiał porównanie prawdopodobieństwa ojcostwa mężczyzn współżyjących z matką dziecka w okresie jego poczęcia czego
nie można było dopatrzeć się w naszym systemie”. Podaję za M. Zarzycka-Wesołowska, Zarzut
plurium concubentium a dowód z ekspertyzy antropologicznej, „Studia Prawnicze”, 32 (1972), s. 192.
22 W. Stojanowska, Art. 194 § 3 k.p.c. w procesie o ustalenie ojcostwa a udowodnienie prawdziwości zarzutu plurium concumbentium, „Państwo i Prawo” 1973, z. 8/9, s. 147.
23 Terminem dopozwanie posługiwał się już art. 13 § 2 ustawy z 17 czerwca 1959 r. o współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w przedsiębiorstwach obrotu towarowego (tekst jedn.: Dz. U. z 1966 r. Nr 52, poz. 319), która została uchylona przez art. IV § 1 pkt 17
przepisów wprowadzających Kodeks pracy z 26 czerwca 1974 r.
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sposób aby ich wezwanie lub zawiadomienie było możliwe a w razie potrzeby
aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora (art. 195 § 1 K.p.c.).
Wykładnia i zastosowanie powyższych artykułów w postępowaniu o ustalenie ojcostwa budziła kontrowersje i różnice zdań. Zastanawiano się, czy powyższe
przepisy znajdą zastosowanie we wszystkich postępowaniach, a w szczególności
o prawa stanu. Zwracano uwagę, że ta kategoria spraw jest bardzo poważnie
traktowana i ustalenie prawidłowego składu rodziny24 stanowi przejaw konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 67 ust. 2 Konstytucji PRL z 1952 r.25, zgodnie
z którym urodzenie poza małżeństwem nie uszczuplało praw dziecka. Pełna realizacja tej zasady wymagała prawidłowego ustalenia ojcostwa dziecka nieślubnego,
jako że tylko w ten sposób mogło dojść do zrównania statusu prawnego dziecka
pozamałżeńskiego z dzieckiem pochodzącym z małżeństwa. Przeważały głosy,
że aby usprawnić takie postępowanie należy rozważyć zastosowanie cytowanych
wyżej przepisów o dopozwaniu.
5. Art. 194 § 1 K.p.c. został wprowadzony do Kodeksu postępowania cywilnego, aby uniknąć sytuacji, w której oddalenie powództwa jest konieczne
z uwagi na wadliwe ukształtowanie powództwa po stronie pozwanej. Nie było
teoretycznie żadnych przeszkód, aby go stosować w postępowaniu o ustalenie
ojcostwa, ale dopiero wówczas, gdy ojcostwo pozwanego mężczyzny zostało
wykluczone. Zastosowanie cytowanego przepisu w sytuacji, kiedy ojcostwo danego mężczyzny nie było wykluczone wiązałoby się z komplikacjami, ponieważ
pozwany mógłby składać wnioski o dopozwanie nawet w sytuacji, gdy jego ojcostwo było prawdopodobne w wysokim stopniu. Prowadziłoby to do przewlekłości postępowania z uwagi na fakt, że Sąd dążąc do wykrycia prawdy materialnej,
zobowiązany był do ustosunkowania się do każdego takiego wniosku.
Kolejnym problemem w zastosowaniu art. 194 § 1 K.p.c. była treść jego § 2,
zdanie pierwsze, zgodnie z którym osoba wezwana do wzięcia udziału w sprawie
w charakterze pozwanego, może za zgodą obu stron wstąpić w miejsce pozwanego, który będzie od tej chwili zwolniony od udziału w sprawie. Pozwany jednak
odmawiałby zapewne zgody na zamianę stron, ponieważ tylko merytoryczne
orzeczenie zapadłe w sprawie i mające skutek powagi rzeczy osądzonej mogło
obalić domniemanie ojcostwa wynikające z art. 85 § 1 K.r.o., którym był objęty
na skutek pozwu, oraz definitywnie rozstrzygnąć kwestię ojcostwa26.
Podsumowując, pomimo trudności Sądy winny stosować art. 194 § 1 K.p.c.,
w sytuacji wykluczenia ojcostwa mężczyzny pozwanego w sprawie o ustalenie
24

Pojęcie rodziny definiował art. 13 Kodeksu rodzinnego z 1950 r.
Dz. U. Nr 33, poz. 232 ze zm.
26 A. Mucha, Exceptio plurium concumbentium a dopuszczalność dopozwania w procesie o ustalenie ojcostwa, „Palestra” 1974, nr 1, s. 43.
25
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ojcostwa. Realizowałoby to bowiem niewątpliwie cele przyświecające ustawodawcy przy wprowadzeniu do przepisów formy dopozwania, którymi były szybkość i sprawność postępowania sądowego.
6. Kolejną możliwość dopozwania daje art. 194 § 3 K.p.c., jeżeli powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze
osobom, które nie występowały w sprawie w charakterze pozwanych. Pojęcie
„roszczenie” należy tu rozumieć w sensie procesowym, tj. jako żądanie przedstawione sądowi celem rozstrzygnięcia, niezależnie od tego czy żądaniu temu
odpowiada roszczenie materialnoprawne27. Zdaniem Stanisława Włodyki
w postępowaniu o ustalenie ojcostwa mamy do czynienia z dwoma odrębnymi
roszczeniami. Pierwsze i główne – dotyczy kwestii ojcostwa, a drugie – akcesoryjne – alimentów i nie pozostają one w stosunku równorzędności, ponieważ
pozytywne rozstrzygnięcie w zakresie alimentów zależy od wcześniejszego
pozytywnego rozstrzygnięcia problemu ojcostwa28. Natomiast sformułowanie: „jeżeli powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko
jeszcze innym osobom” wyraźnie nawiązuje do instytucji współuczestnictwa
procesowego, którego wyróżniamy dwa rodzaje: materialne i formalne. W myśl
art. 72 § 1 K.p.c. kilka osób może występować w roli powodów lub pozwanych,
jeżeli przedmiot sporu stanowią:
1) prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej (współuczestnictwo materialne),
2) roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla
każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie
(współuczestnictwo formalne).
Jak wynika z cytowanego przepisu współuczestnictwo materialne oparte
może być na dwóch niezależnych podstawach, tj.:
a) na wspólności praw lub obowiązków,
b) tożsamości podstawy faktycznej i prawnej.
27

W doktrynie prawa wyróżnia się roszczenie materialne, polegające na prawie do żądania od
konkretnej osoby konkretnego zachowania się (S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 1: Część
ogólna, Wrocław 1974, s. 216) i roszczenie procesowe. To ostatnie jest kwestią sporną. Wedle
W. Siedleckiego, Wstęp do systemu prawa cywilnego, Wrocław 1974, s. 159, jeżeli Kodeks postępowania cywilnego używa pojęcia „roszczenie” bez bliższego określenia, to jest on używany w sensie procesowym, „technicznym”. Nadto roszenia powyższe nie muszą się pokrywać, tj. roszczeniu
procesowemu nie musi odpowiadać roszczenie materialne; dzieje się tak np. w postępowaniu
o ustalenie, o ukształtowanie stosunku prawnego oraz wówczas, gdy powództwo o zasądzenie
świadczenia jest nieuzasadnione.
28 S. Włodyka, Postępowanie sądowe w sprawach o alimentację, „Prace Prawnicze. Zeszyty Naukowe UJ”, Kraków 1957, z. 4, s. 309–310.
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Taki sposób uregulowania współuczestnictwa materialnego wskazuje na to,
że pomiędzy podmiotami, których dotyczy, zachodzić musi pewna wewnętrzna
więź, wynikająca ze stosunku prawnego, będącego podstawą sporu. Zupełnie
odmiennie jest przy współuczestnictwie formalnym, gdzie występuje jedynie
zewnętrzne podobieństwo roszczeń, a ich liczba jest równa liczbie współuczestników, wobec czego w literaturze było nazywane „wypadkiem podmiotowej
kumulacji roszczeń”29.
Współuczestnictwo materialne może być dowolne albo konieczne, jeżeli przeciwko kilku osobom sprawa może być wytoczona tylko łącznie (art. 72
§ 2 K.p.c.).
Jak już wyżej powiedziano warunkiem współuczestnictwa materialnego
jest wspólność praw zachodząca, gdy przysługuje ono kilku podmiotom lub
obowiązków, która ma miejsce wówczas, gdy obciąża on kilka osób. Wspólność
ta wynika z łączącego strony prawa lub stosunku prawnego, na tle którego powstał spór. Ponieważ ojcem dziecka może być tylko jeden mężczyzna, nie może
tu być mowy o wspólnych prawach czy obowiązkach. Inaczej mówiąc: prawa
i obowiązki wynikające ze stosunku ojcostwa nie mogą przysługiwać lub obciążać kilku mężczyzn. Brak jest również tej samej podstawy faktycznej, którą
definiuje się jako szereg elementów stanu faktycznego, uzasadniających żądanie
powoda30. Co prawda w sprawie o ustalenie ojcostwa podstawą faktyczną jest
fakt współżycia mężczyzny z matką dziecka w okresie koncepcyjnym, który jest
jednakowy, taki sam w stosunku do każdego z konkubentów. Jednakże w stosunku do każdego z mężczyzn jest on różny co do czasu i przestrzeni, a zatem
nie jest już tym samym faktem. Konkludując: brak jest tożsamości podstawy
faktycznej praw i obowiązków konkubentów matki dziecka31. Podobnie ma się
sytuacja, gdy chodzi o podstawę prawną praw i obowiązków będącą w ścisłym
związku z podstawą faktyczną, który przejawia się tym, że „wraz z powstaniem
w rzeczywistości faktów składających się na podstawę faktyczną praw i obowiązków współuczestników następuje konkretyzacja normy prawnej wskutek czego
norma prawna generalna i abstrakcyjna przeistacza się w normę indywidualną
i konkretną. Ta ostatnia stanowi podstawę prawną praw i obowiązków współuczestników”32. Norma konkretna i indywidualna składa się ze strony przedmiotowej, którą jest pewien stan faktyczny i związana z nim zasada zachowania się,
i podmiotowej – wskazującej podmioty nią objęte. W postępowaniu będącym
29

M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe. Istota – zakres – rodzaje, Warszawa 1975,
s. 207.
30 Tamże.
31 Mucha, Exceptio, s. 40.
32 Tamże.
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przedmiotem rozważań, stanem faktycznym normy jest fakt współżycia mężczyzny z matką dziecka. Fakt ten, jak już była wyżej, jest różny dla wszystkich
konkubentów obcujących cieleśnie z matką. Zatem brak jest identyczności strony przedmiotowej normy indywidualno-konkretnej, a więc nie można mówić,
że istnieje taka norma w stosunku do wszystkich konkubentów, bądź kilku z nich.
Podsumowując: mężczyzn, przeciwko którym przemawia domniemanie ojcostwa, nie łączy współuczestnictwo materialne i art. 194 § 3 K.p.c. nie może być
stosowany w postępowaniu o ustalenie ojcostwa33.
Za niedopuszczalnością zastosowania w sprawach o ustalenie ojcostwa art.
194 § 3 K.p.c. opowiadał się również B. Dobrzański34 z powodu zawisłości sporu.
Zgodnie bowiem z art. 458 § 1 K.p.c. w związku z art. 435 § 1 K.p.c. prawomocny
wyrok w postępowaniach ze stosunków między rodzicami a dziećmi ma skutek
wobec osób trzecich. Wedle zaś zapatrywań większości doktryny35 i orzecznictwa36 wyrok, który został wydany w konsekwencji trwającego postępowania,
korzysta z powagi rzeczy osądzonej a zawisłość sporu stanowi to samo toczące
się postępowanie. W konsekwencji każdy późniejszy pozew podlega odrzuceniu
na podstawie art. 199 § 1 pk 2 K.p.c. Podsumowując, jeżeli nie możliwe jest
wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa przeciwko kolejnym konkubentom
matki dziecka nieślubnego do chwili uprawomocnienia się wyroku oddalającego
powództwo wytoczone przeciwko pierwszemu domniemanemu ojcu, to również
nie jest dopuszczalne kumulowanie kandydatów na ojców w jednym postępowaniu na podstawie art. 194 § 3 K.p.c. Według autora tezy nawet gdyby ktoś nie
zgadzał się z tym poglądem to należy zauważyć, że zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1
K.p.c. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy
zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego (tzw. prejudycjalność). Wobec czego w sytuacji wyżej opisywanej zachodziłaby konieczność
zawieszenia nowego, wytoczonego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia poprzedniego a więc efekt podobny jak w przypadku niemożności
zastosowania art. 194 § 3 K.p.c. z uwagi na zawisłość sporu.
Inne stanowisko zajęła W. Stojanowska podnosząc, że w przypadku wszystkich konkubentów matki dziecka podstawa faktyczna do wytoczenia powództwa
jest taka sama i opiera się na fakcie współżycia z nią w czasie, kiedy doszło do
33

Tamże.
B. Dobrzański, Podmiotowe przekształcenia z art. 194 i 196 k.p.c. w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz w sprawach o alimenty, „Studia Cywilistyczne” 1975, t. XXV i XXVI, s. 50.
35 W. Siedlecki, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 9 IV 1963 r., „Państwo i Prawo” 1964,
z. 10, s. 615.
36 Orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 IV 1963 r., II Cr 26/63, „Państwo i Prawo” 1964, z. 10,
s. 613.
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poczęcia dziecka. Zachodzi także tutaj tożsamość roszczenia rozumianego w ten
sposób, że o to samo roszczenie może być pozwanych kilka osób. Nie dochodzi
więc w procesie do zmiany przedmiotowej powództwa, charakter roszczenia
pozostaje bowiem ten sam37.
Koncepcja ta jest błędna ponieważ jego autorka zaciera różnicę pomiędzy
pojęciem „tej samej podstawy faktycznej i prawnej” i „jednakowej podstawy
faktycznej i prawnej”, a więc pomiędzy przesłankami, od których zależy czy powstanie współuczestnictwo materialne czy też formalne. Nadto zgodzenie się
z W. Stojanowską, iż do zmian podmiotowych po stronie pozwanej w procesie
o ustalenie ojcostwa może dojść poprzez zastosowanie art. 194 § 3 K.p.c. naruszyłoby obowiązującą w procesie cywilnym zasadę dwustronności. Ponieważ
konkubenci występujący jak jedna strona (bierna) tak naprawdę należeliby do
przeciwstawnych „obozów”, co spowodowałoby paradoksalnie spór pomiędzy
współuczestnikami i to materialnymi.
Jednakże nawet w razie uznania, że dopuszczalne są zmiany podmiotowe
po stronie pozwanej na podstawie art. 194 § 3 K.p.c. to sąd i tak nie może ich
dokonać z urzędu a jedynie na wniosek strony powodowej. Tymczasem matka
dziecka nie zawsze prawidłowo potrafi ocenić dokonane przez siebie czynności
i złożone wnioski w procesie a nawet czasami nie przejawia żadnej inicjatywy.
Tutaj mógłby interweniować sąd pouczając stronę powodową o przysługujących
jej możliwościach, zgodnie z art. 5 K.p.c., stanowiącym, że w razie uzasadnionej
potrzeby sąd może udzielić stronom lub uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa niezbędnych pouczeń co do czynności
procesowych38. Nawet mimo pouczeń matka może nie wykazywać inicjatywy,
w takiej sytuacji z wnioskiem o dopozwanie mógłby wystąpić prokurator39.
7. Art. 195 § 1 K.p.c. dotyczy sytuacji dopozwania osób, których łączny
udział w sprawie jest konieczny, a więc łączy się z kwestią współuczestnictwa
koniecznego, którą cechuje to, że w roli strony procesowej musi wystąpić więcej niż jeden podmiot. Nadto proces może postępować i toczyć się tylko, jeśli
w roli strony występują wszystkie osoby objęte współuczestnictwem, albowiem
jedynie tej grupie przysługuje legitymacja procesowa, zwana też legitymacją
grupową, a nie pojedynczym podmiotom wchodzącym w jej skład. Co więcej,
jeżeli w charakterze strony nie wystąpią wszyscy współuczestnicy konieczni
i brak ten nie zostanie uzupełniony, powództwo musi zostać oddalone przez
37

W. Stojanowska, Art. 194 § 3 k.p.c., s. 150.
Tamże, s. 153.
39 S. Włodyka, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym w świetle nowego ustawodawstwa,
„Nowe Prawo” 1966, Nr 9, s. 1044.
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sąd rozpatrujący sprawę40. Art. 195 § 1 K.p.c. został wprowadzony po to, aby
uniknąć takiej sytuacji.
Współuczestnictwo konieczne może wynikać tylko z przepisu bądź z istoty stosunku prawnego. W przypadku postępowania o ustalenie ojcostwa żaden
przepis nie pozwala na wytoczenie powództwa łącznie przeciwko wszystkim
mężczyznom, za którymi przemawia domniemanie ojcostwa. Także z istoty stosunku prawnego współuczestnictwo to nie wypływa, ponieważ ojcem dziecka
może być tylko jeden mężczyzna. Zatem art. 195 § 1 K.p.c nie może być brany
pod uwagę w postępowaniu o ustalenie ojcostwa41.
8. Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż jedynie
art. 194 § 1 K.p.c. może być stosowany w postępowaniu o ustalenie ojcostwa,
wykluczona jest natomiast taka możliwość w odniesieniu do art. 194 § 3 K.p.c.
oraz art. 195 K.p.c. Nie wszyscy jednak przedstawiciele doktryny zgadzali się
z taką koncepcją (odmienne zdanie prezentował m.in. B. Walaszek42). Także
orzecznictwo od lat stoi na stanowisku, że niedopuszczalne jest pozywanie jednocześnie kilku konkubentów matki w postępowaniu o ustalenie ojcostwa. I tak
Sąd Najwyższy w uchwale z 18 czerwca 1968 r. odpowiadając na pytanie prawne
stwierdził, że:
1) sąd pierwszej instancji nie może na zasadzie art. 194 § 1 K.p.c. wezwać
z własnej inicjatywy osoby trzeciej do wzięcia udziału w sprawie w charakterze
strony pozwanej,
2) wniosek powoda lub pozwanego podlega ocenie sądu co do tego, czy
zachodzą przesłanki wezwania osoby wskazanej do wzięcia udziału w sprawie
w charakterze strony pozwanej,
3) na postanowienie sądu ustalające wniosek powoda lub pozwanego nie
przysługuje zażalenie,
4) w sprawie o ustalenie ojcostwa wezwanie osoby trzeciej do wzięcia udziału w sprawie nie jest dopuszczalne.
Na uzasadnienie powyższego stanowiska wskazał, iż „zgodnie z art. 13 § 3
k.p.c. przepisy normujące zwykłe postępowanie procesowe mają odpowiednie
zastosowanie do postępowań odrębnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej. W art. 453 i następnych k.p.c. brak jest istotnie przepisu, który by uchylał
lub zwężał stosowanie art. 194 k.p.c. w postępowaniu w sprawach ze stosunków
między rodzicami a dziećmi, wobec czego można by bronić poglądu, że także
i w tym postępowaniu art. 194 k.p.c. ma zastosowanie. Jednakże pogląd taki
40

S. Włodyka, Współuczestnictwo konieczne w procesie cywilnym, „Studia Cywilistyczne” 10
(1967), s. 101.
41 J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975, s. 569.
42 B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1970, s. 159.
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jest oparty jedynie na formalnym zastosowaniu podanych wyżej przepisów bez
uwzględnienia charakteru i specyfiki spraw wynikających ze stosunków między
rodzicami a dziećmi, byłby nieuzasadniony.
Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 62–86)
pochodzenie dziecka opiera się na przyjętych w tym kodeksie domniemaniach
prawnych. Dotyczy to tak pochodzenia dziecka z małżeństwa jak i pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego. Jeśli chodzi o zaprzeczenie pochodzenia dziecka
z małżeństwa, to krąg osób, które stanowią strony i mogą być tymi stronami
w procesie, jest ściśle oznaczony po stronie powodowej i po stronie pozwanej
(art. 66, 69 i 70 k.r.o.). Również w sprawach dotyczących sądowego ustalenia ojcostwa kodeks ściśle określa osoby, które mogą wystąpić z powództwem (art. 84
§1 k.r.o.), jak również określa bliżej, przeciwko komu powództwo się wytacza,
Jest nim domniemany ojciec, a gdy ten nie żyje – kurator ustanowiony przez Sąd
opiekuńczy (art. 84 § 2 k.r.o.). Z kolei art. 85 k.r.o. wprowadzając domniemanie
prawne w stosunku do ojca dziecka, stanowi jednocześnie, że okoliczność, iż
matka dziecka obcowała w tym okresie także z innym mężczyzną, może być
podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że
ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.
Wskazane wyżej przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uzasadniają
w pełni pogląd, że w procesie o ustalenie ojcostwa nie może mieć miejsce jakiekolwiek przekształcenie podmiotowe po stronie pozwanej.
Proces toczy się przeciwko określonemu w pozwie mężczyźnie, w stosunku
do którego – w wypadku istnienia przesłanek z art. 85 § 1 k.r.o. – istnieje domniemanie prawne, że jest ojcem dziecka. W razie obalenia przez owego mężczyznę
tego domniemania, musi nastąpić oddalenie powództwa przez Sąd, natomiast nie
jest możliwe wprowadzenie w toku postępowania – w charakterze pozwanego
– innego mężczyzny do procesu” 43.
Stanowisko takie nie wydaje się trafne i przekonujące z uwagi na brak
szerszego uzasadnienia. Sąd Najwyższy zaprzecza w nim sam sobie najpierw
mówiąc, że nie ma przeszkód w stosowaniu art. 194 K.p.c., a z drugiej wyłącza
taką możliwość z uwagi na charakter postępowania o ustalenie ojcostwa. Teza,
że zgłoszenie takiego roszczenia przeciwko jednemu mężczyźnie wyklucza wytoczenie powództwa przeciwko innemu mężczyźnie wypływa więc raczej z tradycji i nie jest poparta żadnym konkretnym argumentem. Mało tego, jest ona
po prostu sprzeczna z art. 85 § 1 K.r.o., albowiem zawarte w nim domniemanie
przemawia przeciwko wszystkim mężczyznom współżyjącym z matką dziecka
w okresie jego poczęcia i obalenie domniemania nie następuje przez sam fakt
43

Uchwała Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1968 r., III CZP 69/67, OSNC z 1969 r., nr 7–8,
poz. 122.

84

Barbara Kwiatkowska

pozwania tylko jednego z nich. Art. 85 § 2 K.p.c., w myśl którego okoliczność,
iż matka dziecka w okresie poczęcia obcowała także z innym mężczyzną, może
być podstawą do obalenia domniemania ojcostwa tylko wtedy, gdy z okoliczności
wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne, wskazuje
jedynie sposób obalenia domniemania ojcostwa, a nie mówi, czy sposób ten
dotyczy tylko jednego mężczyzny, czy dwóch jednocześnie pozwanych. Zdaniem
cytowanej wyżej W. Stojanowskiej źródło poglądu, iż pozwanym w postępowaniu o ustalenie ojcostwa może być tylko jeden mężczyzna tkwi w założeniu, że
ojcem biologicznym może być tylko jeden mężczyzna44. Wydaje się, że jest to
błąd logiczny w rozumowaniu, ponieważ pozwany jest jedynie domniemanym
ojcem, a nie ustalonym. Należy również zauważyć, że Sąd Najwyższy używa sformułowania „osoby trzecie” tymczasem trudno uznać za osoby trzecie mężczyzn,
którzy są domniemanymi ojcami.
W dalszej części uzasadnienia wyżej wymienionej uchwały Sąd Najwyższy
stwierdził również, że jego pogląd znajduje oparcie w art. 84 § 1 i § 2 K.r.o.,
określającym osoby legitymowane czynnie i biernie w postępowaniu o ustaleniu
ojcostwa. Skoro bowiem przepis ten mówi tylko o jednym domniemanym ojcu,
to w procesie po stronie pozwanej może wystąpić tylko jeden mężczyzna. I ten
argument Sądu Najwyższego wydaje się być chybiony, ponieważ bezcelowe jest
wskazywanie, że można pozwać kilku mężczyzn jednocześnie, skoro przekształcenie podmiotowe może mieć miejsce po wytoczeniu powództwa i to tylko po
udowodnieniu zarzutu plurium concumbentium.
Stanowisko Sądu Najwyższego zostało skrytykowane także przez przedstawicieli doktryny45, m. in. W. Siedleckiego46 który stwierdził, że stanowisko
to nie ma żadnego oparcia, ani w ogólnych przepisach kodeksu postępowania
cywilnego o przekształceniach podmiotowych (art. 194–198 K.p.c.), ani w jego
przepisach szczególnych dotyczących postępowań ogólnych w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453 K.p.c. i n.). Orzeczenie to jest
raczej wyrazem tendencji do wprowadzania ograniczeń instytucji procesowych
w sprawach o prawa stanu. Także B. Dobrzański47 przytoczył wiele argumentów
przeciwko słuszności cytowanego orzeczenia wskazując, że:

44
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Stojanowska, Art. 194 § 3 k.p.c., s. 151.
W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971,

s. 96.
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Pogląd taki wyraził W. Siedlecki w swoich dwóch pracach: w Przeglądzie orzecznictwa Sądu
Najwyższego, „Państwo i Prawo” 1970, z. 10, s. 584 oraz w Uchybienia, s. 96.
47 B. Dobrzański, Podmiotowe przekształcenia z art. 194 i 196 k.p.c. w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz w sprawach o alimenty, „Studia Cywilistyczne” 25–26 (1975), s. 45–48.
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– Sąd Najwyższy winien oprzeć się w swoim orzeczeniu na przepisach prawa
procesowego a nie materialnego, jak to uczynił, ponieważ przepisy prawa materialnego regulują legitymację czynną i bierną, tj. wskazują kto i przeciwko komu
może wytoczyć proces, zaś przepisy normujące przekształcenia podmiotowe są
przepisami ogólnymi, a nie szczególnymi i „obsługują” całe prawo materialne,
dzięki czemu są środkiem ochrony najbardziej ekonomicznym oraz „pilnują”,
aby postępowanie nie toczyło z udziałem osób nieuprawnionych. Przepisy te
są niejako „lekarstwem” na wypadek gdyby się okazało, że po jednej ze stron
występują nie wszystkie lub niewłaściwe osoby.
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie precyzuje wyczerpująco komu przysługuje zdolność do bycia powodem czy pozwanym. Przykładowo art. 86 § 1 K.r.o.
uprawnia prokuratora do wytoczenia powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie
pochodzenia dziecka oraz unieważnienie uznania, natomiast w art. 127 K.r.o.
do wytoczenia procesu o rozwiązanie przysposobienia. Jednakże w cytowanych
artykułach nie wskazano osób legitymowanych biernie. W takiej sytuacji przepisy materialne należy zastąpić przepisami procesowymi normującymi kwestie
legitymacji. Tak czy inaczej, lokalizacja przepisów normujących legitymację procesową nie może wpływać na to, czy w grę wchodzą przekształcenia podmiotowe
w trakcie procesu i jakie.
– Co do zasady normy regulujące wyraźnie kwestię legitymacji w procesie – inaczej niż w postępowaniu nieprocesowym – są rzadkością, gdyż o tym,
czy dana osoba posiada legitymację decydują przepisy prawa materialnego, nie
wskazujące klarownie osoby mogącej być powodem lub pozwanym, ale nadające
się do subsumowania pod nie określonych stanów faktycznych. Przepisy art.
194 K.p.c. i n. dotyczące zmian podmiotowych mogą być stosowane zarówno
w wypadkach, kiedy dany przepis wyraźnie reguluje legitymację procesową, jak
i w sytuacjach, gdy artykułu takiego nie ma.
– Ustawodawca, gdyby chciał wyłączyć zastosowanie art. 194–198 K.p.c.
w sprawach o ustalenie ojcostwa, zrobiłby to w sposób wyraźny, tak jak uczynił to
w przepisie art. 393 § 1 K.p.c. zd. drugie (obecnie przepis ten jest uchylony). Wykładania przepisów nie może opierać się na założeniu, iż ustawodawca coś przeoczył lub pomylił się, chyba, że jakieś wyjątkowe argumenty za tym przemawiają.
Ciężar udowodnienia, iż ustawodawca nie zauważył, że zachodzi konieczność
wyłączenia lub ograniczenia zastosowania określonych artykułów spoczywa na
tych, którzy domagają się tego wyłączenia lub ograniczenia nie mającego oparcia
w przepisach ogólnych ani szczególnych regulujących to postępowanie.
– Stosowanie powyższej uchwały Sądu Najwyższego prowadzi do rezultatów niezgodnych z intencją ustawodawcy wyrażoną w przepisach dotyczących
zmian podmiotowych po stronie pozwanej i powodowej w trakcie procesu.
Przykładowo, jeżeli mężczyzna będący domniemanym ojcem zmarł, roszczenie
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o ustalenie ojcostwa należy wytoczyć przeciwko kuratorowi powołanemu przez
sąd opiekuńczy, ponieważ powszechnie przyjęto stanowisko, iż spadkobiercom
zmarłego nie przysługuje legitymacja bierna. W świetle powyższej uchwały Sądu
Najwyższego w przypadku wytoczenia procesu o ustalenie ojcostwa przez osobę
niezastępowaną przez profesjonalnego pełnomocnika przeciwko spadkobiercom,
powództwo podlega oddaleniu i zachodzi konieczność ponownego wytoczenia
powództwa przeciwko kuratorowi. Tak samo w wypadku wytoczenia powództwa
o ustalenie ojcostwa przeciwko kuratorowi spadku, osoba nie reprezentowana
przez adwokata lub radcę prawnego może się nie zorientować, że trzeba tutaj
ustanowić innego kuratora. Kolejnym przykładem na to, jakie skutki może mieć
orzeczenie Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1968 r. jest wytoczenie powództwa o ustalenie ojcostwa przez dziadka, po śmierci matki dziecka, który nie jest
ustanowiony równocześnie opiekunem tegoż dziecka. Jeżeli dziadek działając
samodzielnie wytoczy powództwo, musi ono zostać oddalone z uwagi na to, że
nie posiada on czynnej legitymacji. Pewnym rozwiązaniem w takim przypadku
byłoby pouczenie, na podstawie art. 5 k.p.c., przez sąd dziadka o konieczności
wystąpienia do sądu opiekuńczego, celem ustanowienia opiekuna prawnego dla
dziecka i zawieszenie na ten czas postępowania o ustalenie ojcostwa. Oczywiście
wszystkie opisane wyżej przykłady pociągają za sobą komplikacje wyżej opisane,
tj. na skutek oddalenia, ponieważ zachodzi konieczność wytoczenia kolejnego
powództwa przeciwko osobom legitymowanym. Konkludując: zastosowanie art.
194 K.p.c. i następnych – także w sprawach o prawa stanu – zapobiegłoby niedogodnościom wynikającym z powyższej sytuacji.
Jednakże nawet przyjęcie, że na podstawie art. 194 § 1 K.p.c. można dokonywać zmian podmiotowych po stronie pozwanej w postępowaniu o ustalenie
ojcostwa, nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z podniesieniem
zarzutu plurium concumbentium, choćby takiego: czy możliwe jest jednoczesne
pozwanie kilku mężczyzn, którzy obcowali z matką dziecka w okresie koncepcyjnym, w odrębnych postępowaniach? Niektórzy wskazywali, iż nie stoją temu
na przeszkodzie żadne względy48, inni zaś, że jest to niedopuszczalne, z uwagi
na treść art. 435 § 1 K.p.c, stanowiącego, że wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich, który to miał zastosowanie w sprawach ze stosunków między
rodzicami a dziećmi na podstawie art. 458 § 1 K.p.c.49 Wydaje się to jednak
chybiony argument, ponieważ art. 435 § 1 K.p.c. dotyczy nie granic powagi
rzeczy osądzonej, ale granic podmiotowych mocy wiążącej wyroku. Zaś granice
podmiotowe powagi rzeczy osądzonej, a więc i zawisłość sporu obejmują tylko
strony procesu. Pozywaniu kilku mężczyzn jednocześnie o ustalenie ojcostwa
48
49

Mucha, Exceptio, s. 44.
Dobrzański, Podmiotowe, s. 51.
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stały na przeszkodzie nie tylko wątpliwości co do granic podmiotowych powagi rzeczy osądzonej, ale również wątpliwości natury moralnej-obyczajowej, co
powodowało, że powyższe rozwiązanie było iluzoryczne. Gdyby do tego jednak
doszło, to powód, zgodnie z art. 32 K.p.c. winien to zrobić w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej co spowoduje, że wszystkie procesy będą się toczyć
w jednym miejscu, a sąd będzie mógł je połączyć do wspólnego rozpoznania
i rozstrzygnięcia (art. 219 K.p.c.)50. W czasach, kiedy nie było możliwości przeprowadzenia badań DNA ułatwiłoby to niezmiernie postępowanie dowodowe,
ponieważ sąd miałby możliwość porównać zebrany w sprawie, dzięki badaniom
przyrodniczym, materiał dowodowy i ustalić, którego mężczyzny ojcostwo jest
bardziej prawdopodobne. Niewątpliwie realizowałoby to w sposób pełniejszy
obowiązującą zasadę prawdy obiektywnej.
Reasumując rozważania na temat możliwości dopozwania innych mężczyzn
w postępowaniu o ustalenie ojcostwa stwierdzić należy, że za taką możliwością
przemawia zasada ekonomii procesowej, ponieważ umożliwiłoby to sprawne
i wszechstronne rozstrzygnięcie sprawy jednokrotnym nakładem energii. Przeciwstawianie się takiemu rozwiązaniu przez Sąd Najwyższy jest niezrozumiałe.
Słowa kluczowe: stan cywilny, ustalenie ojcostwa, exceptio plurium concumbentium, ojcostwo,
pochodzenie dziecka.
Manifestation of the exceptio plurium concubentium charge and the subjective changes by
the respondent party in the paternity acknowledgement prcedings
Summary
According to the art. 85 § 1 of the Polish Act Family and Guardianship Code of 25.
February 1964 it is alleged that the father of a child is the one, who had a sexual intercourse
with the child’s mother no later than in the 300th but at least in 181th day before the birth. The
history of exceptio plurium concumbentium charge is already 200 years old and reaches up to the
beginning of the XIX century. The assuption that in accordance with art. 194 § 1 of the Polish
Code of Civil Procedure one can undertake subjective changes by the accussed party in the
paternity acknowledgement proceedings does not solve all the problems connected with the
plurium concumbentium charge, like for example if its possible to cite a few men, who had a sexual
intercourse with the childs mother in the fertile period. To sum up the reflections about the
50

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 lipca 1974 r., Kw. Pr 2/74 (OSNC z 1974 r.,
nr 12, poz. 203) połączenie spraw celem wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia należy stosować zawsze, gdy istnieje faktyczny związek pomiędzy okolicznościami uzasadniającymi żądania
w kilku sprawach. Walorem tej metody jest to, że umożliwia ona sądowi szersze wykorzystanie raz
zebranego materiału faktycznego i dowodowego. Takie rozwiązanie podyktowane jest względami
szybkości i ekonomii procesowej niewątpliwie bowiem przyczynia się ono do poprawy sprawności postępowania z uwagi na zlikwidowanie całego konfliktu w jednym procesie.

88

Barbara Kwiatkowska

possibility to cite additionally other men in the paternity acknowledgement proceededings one
can affirm, that the rule trial economy is in favour of it.
Key words: marital status, paternity determination, exceptio plurium concubentium, paternity,
origin of the child.
Nachweis des exceptio plurium concubentium Vorwurfes und die ein Rechtssubjekt betreffende Veränderungen bei der beklagten Partei in dem Vaterschaftsanerkennungsverfahren
Zusammenfassung
Gemäß Art. 85 § 1 des polnischen Gesetzes Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
von 25. Februar 1964 ist es vermutet, dass den Vater eines Kindes derjenige ist, der mit der
Mutter dieses Kindes nicht früher als in dem 300 Tag und spätestens am 181 Tag vor dem
Kindergeburt einen Geschlechtsverkehr hatte. Die Geschichte des exceptio plurium concumbentium Vorwurfes zählt schon 200 Jahre und reicht bis in Anfänge des XIX Jh. Die Annahme,
dass gemäß Art. 194 § 1 des polnischen Zivilgesetzbuches die Vornahme der Rechtssubjekt
betreffenden Veränderungen bei der beklagten Partei in dem Vaterschaftsanerkennungsverfahren
nicht alle Probleme mit der Erhebung der plurium concumbentium Klage löst, beispielweise ob es
möglich ist, gleichzeitig einige Männer, die mit der Mutter des Kindes in der gebärfähigen Zeit
einen Geschlechtsverkehr hatten, zu klagen. Zusammenfassend die Überlegungen zum Thema
der Möglichkeit andere Männer im Vaterschaftsanerkennungsverfahren zusätzlich zu klagen, ist
es festzustellen, dass für diese Möglichkeit der Grundsatz der Prozesswirtschaftlichkeit spricht.
Schlüsselwörter: Personenstand, Vaterschaftsanerkennung, exceptio plurium concubentium,
Vatterschaft, Herkunft des Kindes.

Paulina Rusak-Romanowska

Sytuacja prawna osób dotkniętych transseksualizmem
i interseksualizmem – wybrane zagadnienia prawne

Wstęp

System prawny w Polsce, tak jak i w większości krajów na świecie1, opiera
się na dychotomicznym podziale płci na męską i żeńską. Niekiedy jednak dochodzi do braku tożsamości płciowej (gender identity) – konfliktu między płcią
biologiczną i psychiczną2 lub do występowania w ciele jednego człowieka jednocześnie męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych. Mamy wówczas do czynienia z transseksualizmem3 i interseksualizmem. Tożsamość płciowa jest ważnym
aspektem życia każdego człowieka. Większość ludzi nie dostrzega tego faktu, ponieważ nie odczuwa dysharmonii między własną psychiczną tożsamością a przypisaną mu przy urodzeniu płcią prawną oraz cechami płciowymi własnego ciała.
Zjawisko transseksualizmu i interseksualizmu, mimo że dotyka wąskiej grupy
osób stanowi zagadnienie niezwykle istotne. Osoby te są narażone na ostracyzm
Mgr Paulina Rusak-Romanowska, doktorantka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Istnieją wyjątki od tego podziału czego przykładem jest hidźra (hijra) w Indiach. Potocznie
nazywa się ich „trzecią płcią”. Hidźrami zostają osoby urodzone biologicznie jako mężczyźni, którzy nie utożsamiają się kulturowo lub psychicznie z męskimi rolami społecznymi lub utożsamiają
się psychicznie z płcią żeńską; są to z reguły transseksualiści, osoby urodzone z narządami obojga
płci lub o płci nieokreślonej bądź mężczyźni z jakiegoś powodu wykastrowani. Inne przykłady
trzeciej płci to: Khanith w Omanie, kathoey w Tajlandii, Fa’afafine (Samoa), Fakaleiti (Tonga),
Rae rae or mahu (Francuska Polinezja), Waria i Bugis w Indonezji, Mashoga z Kenii, Mangaiko
z Konga.
2 P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 1999, s. 184.
3 Pojęcie transseksualizm mocno zakorzeniło się jako nazwa dla prezentowanego problemu.
Pochodzi ono z jęz. angielskiego (transsexualism). Złożoność zjawiska transseksualizmu usprawiedliwia postawienie postulatu, aby raczej określać go mianem „transpłciowość”. Przedstawiony
artykuł zachowuje jednak tradycyjną konwencję terminologiczną i mowa w nim o transseksualizmie.
1
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społeczny lub życie wbrew własnej tożsamości płciowej ponieważ w polskim
porządku prawnym nie istnieją przepisy regulujące problematykę zmiany płci.
1. Transseksualizm i interseksualizm (hermafrodytyzm) – uwagi terminologiczne

Płeć człowieka to kwestia bardzo złożona, współczesna nauka nie postrzega bowiem płci jako monolitycznej właściwości człowieka, wręcz przeciwnie,
wyróżnia: płeć biologiczną (w ramach której można z kolei wyróżnić w oparciu
o odpowiednie kryteria płeć chromosomalną-genotypową, gonadalną, hormonalną, metaboliczną, mózgową, gonadoforyczną, zewnętrznych narządów płciowych czy somatotypową-fenotypową4), płeć społeczno-kulturową, płeć socjalną
(metrykalną, prawną), płeć psychiczną. Istotne jest to, że poszczególne rodzaje
płci w odniesieniu do konkretnej osoby nie muszą się pokrywać. Osoba o męskich zewnętrznych narządach płciowych może czuć się kobietą i odwrotnie.
Kształtowanie się poczucia przynależności do danej płci dokonuje się stopniowo
w toku rozwoju osobniczego, podczas gdy płeć na użytek aktu urodzenia określana jest przez lekarza na podstawie cech zewnętrznych narządów u noworodka.
Budowa tych narządów również może ulec zmianie wraz z rozwojem, może też
od początku mieć charakter obojnaczy.
Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO)
stworzyła uznany niemal na całym świecie system Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification
of Diseases, ICD). Polska jest członkiem WHO od momentu powołania tej organizacji w 1946 r. i uznaje wypracowane przez WHO systemy klasyfikacji chorób.
Dlatego klasyfikacja ICD stosowana jest w Polsce w praktyce lekarskiej i wymagana przez oficjalne instytucje państwowe (np. przez ZUS i GUS). Na oficjalnej
stronie internetowej WHO w obowiązującej wersji klasyfikacji ICD-10 znajdujemy „transseksualizm” jako zaburzenie tożsamości płci. Klasyfikacja ICD-10
opisuje transseksualizm w następujący sposób: Pacjent pragnie żyć i być akceptowanym jako przedstawiciel płci przeciwnej, czemu towarzyszy zazwyczaj
uczucie niezadowolenia (discomfort) z powodu niewłaściwości własnych anatomicznych cech płciowych oraz chęć poddania się leczeniu hormonalnemu czy
operacyjnemu, by własne ciało uczynić możliwie najbardziej podobnym do ciała
płci preferowanej5. Hermafrodytyzm (interseksualizm) nie został sklasyfikowany
4

S. Dulko, K. Imieliński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25 lutego 1978 r., III CZP
100/77, OSPiKA 1983, nr 10, poz. 217, s. 516–517.
5 W. Dynarski, A. Grodzka, L. Podobińska, Tożsamość płciowa – zagadnienia medyczne, społeczne i prawne, [w:] Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce, red.
A. Śledzińska-Simon, Warszawa 2010, s. 22–23.
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przez WHO. Natomiast ani transseksualizm, ani hermafrodytyzm nie należą do
dewiacji seksualnych i chorób psychicznych wymienianych w ICD-10 w innych
kategoriach.
Interseksualizm definiuje się jako wadę różnicowania płci, niezgodność
płci genetycznej i gonadalnej z wyglądem zewnętrznych narządów płciowych
(płci somatycznej). Rozróżnia się interseksualizm prawdziwy i rzekomy. Dla
interseksualizmu prawdziwego warunkiem jest występowanie u tej samej osoby
jednocześnie jąder i jajników lub gonad o mieszanej strukturze, zawierających
jednocześnie tkankę jądra i jajnika. Jednak w praktyce taka sytuacja zdarza się
bardzo rzadko. Znacznie częściej występuje u ludzi interseksualizm rzekomy
polegający na rozbieżności między płcią determinowaną przez chromosomy,
a wyglądem fizycznym. Interseksualizm może się ujawnić już przy urodzeniu,
kiedy narządy płciowe mają nietypowy wygląd, ale do jego rozpoznania może
dojść też później, na przykład w okresie dojrzewania, kiedy dziecko nie rozwija
się typowo dla swojej płci (dziewczynki nie miesiączkują) lub kiedy pojawiają
się problemy z płodnością.
2. Procedura zmiany płci u transseksualistów w Polsce
2.1. Chirurgiczna zmiana płci

W obecnym stanie nauk medycznych, jedyną skuteczną metodą usuwania,
względnie łagodzenia negatywnych skutków zaburzeń transseksualnych jest „chirurgiczna zmiana płci”. Pod tym pojęciem należy rozumieć zabieg operacyjny,
w drodze którego następuje chirurgiczne „dopasowanie” fizycznej budowy ciała
osoby transseksualnej do pożądanej przez nią płci psychicznej6. Zabieg ten, nazywany adaptującym7, ma wysoce inwazyjny charakter i polega m.in. na usunięciu
narządów płciowych transseksualisty.
W Polsce zabiegi były wykonywane począwszy od lat sześćdziesiątych
– po raz pierwszy w 1963 r. w Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu8. W 1983 r.
wykonano pionierski w naszym kraju zabieg zmieniający biologiczną kobietę w mężczyznę. Zabiegi chirurgicznej zmiany płci są bardzo skomplikowane
i poprzedzone długotrwałą (2–3 lata) terapią hormonalną9. W ramach zabiegu
6

P. Daniluk, Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność „chirurgicznej
zmiany płci”, „Państwo i Prawo” 2008, nr 1, s. 96.
7 M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 215 i n.
8 M. Filar, Transseksualizm, s. 76.
9 J. Warylewski, O duszy uwięzionej w obcym ciele. Dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci
w świetle prawa karnego, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 73–74, s.57.
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kobiety poddawane są mastektomii (usunięciu piersi), histektomii (usunięciu
macicy) oraz oforektomii (usunięciu jajników). Po tym etapie następuje falloplastia, czyli wytworzenie sztucznego penisa. U mężczyzn dokonuje się usunięcia
penisa i jąder, wytworzenia pochwy i żeńskich narządów płciowych10 (orchidektomia – usunięcie jąder; SRS – usunięcie penisa wraz z jądrami, po czym następuje waginoplastia, czyli wytworzenie żeńskich narządów płciowych). Po zabiegach
adaptujących transseksualiści przechodzą zazwyczaj operacje kosmetyczne np.
usuwanie owłosienia za pomocą elektrolizy i wstrzykiwanie kolagenu w usta11.
Niezwykle istotną kwestią z punktu widzenia osoby transseksualnej jest kolejność metrykalnej i chirurgicznej zmiany płci12. Procedura ta została w pewnym
stopniu sformalizowana w Polsce w 1983 r., kiedy to na zjeździe specjalistów
z różnych dziedzin nauk medycznych oraz prawników, zorganizowanym przez
Klinikę Chirurgii Plastycznej AM w Łodzi założono pierwszeństwo zmiany płci
metrykalnej wobec zabiegu adaptacyjnego. Znamienne jest jednak to, że zasada
ta miała w dużej mierze charakter postulatów, gdyż brak było dla niej jasnego
oparcia w obowiązującym prawie. Stanowisko polskich sądów w tej kwestii zmieniało się na przestrzeni lat i obecnie nie jest jednolite.
2.2. Sądowa zmiana płci

Obecna procedura sądowej zmiany płci, wypracowana przez orzecznictwo
Sądu Najwyższego na podstawie art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego13, prowadzi do absurdalnych sytuacji. Zgodnie
bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r.14 pozwanymi
w takiej sprawie powinni być rodzice osoby transseksualnej. Jeżeli rodzice żyją
i nie mają nic przeciwko dokonaniu zmiany płci przez ich syna czy córkę, nie
10

P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów jako czynność lecznicza,
„Prawo i Medycyna” 2007, nr 1, s. 102.
11 S. Dulko, Stwierdzenie zmiany płci w drodze sądowej, „Nowe Prawo” 1982, nr 9–10, s. 71.
12 Kwestia ta jest szczególnie istotna z punktu widzenia prawa karnego. Chirurgiczne zabiegi
adaptujące pozbawiają transseksualistę możliwości płodzenia, wyczerpują tym samym według
polskiej nauki prawa karnego znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 156 § 1 pkt 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto powoduje ciężki
uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia [...] podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Jednak uznanie „chirurgicznej
zmiany płci” za bezprawny czyn lekarza byłoby wielce niepożądane. Nie można bowiem odmawiać legalności takim czynnościom lekarskim, które polegają na niesieniu pomocy osobom transseksualnym, nawet gdy dzieje się to za cenę pozbawienia ich zdolności płodzenia.
13 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.
14 III CZP 118/95, z glosą krytyczną J. Ignatowicza, OSP 1996, nr 4, poz. 78.
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stwarza to większych problemów. Sytuacja komplikuje się, jeśli rodzice sprzeciwiają się, ponieważ może to utrudnić przeprowadzenie całego postępowania. Ponadto, osoby transseksualne skarżą się także na niejednolite zasady traktowania
ich spraw w różnych regionach Polski. W niektórych miastach łatwiej i szybciej
jest przeprowadzić całą procedurę zmiany płci, w innych – o wiele trudniej.
Z tego powodu muszą niejednokrotnie zmieniać swoje miejsce zamieszkania.
Jeśli chodzi o postępowanie dowodowe w większości sądów należy zgłosić się
z opinią lekarza psychiatry, z której wynika, że dana osoba cierpi na dysforię
płciową. W wielu przypadkach sąd – niezależnie od przedłożonej opinii – powołuje biegłego sądowego. Dla niektórych sądów obok opinii biegłego kluczowe
znaczenie ma wygląd zewnętrzny transseksualisty. Ponadto dla niektórych sądów
znaczenie mają zeznania stron oraz ewentualne powołanych świadków. Niektóre
sądy pytają powoda o motywację zmiany płci, długość trwania stanu dysforii,
przebieg kuracji hormonalnej lub o orientację seksualną15. W związku z powyższym należy zauważyć, że przebieg procesu i postępowania dowodowego różni
się w zależności od okręgu sądowego i składu orzekającego.
2.3. Zmiana płci w aktach stanu cywilnego

Ustalenie płci osoby transseksualnej na drodze sądowej stanowi podstawę
do zmiany aktu urodzenia. Zmiany tej dokonuje się w formie wzmianki dodatkowej na podstawie przepisu art. 21 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego16. Zgodnie z tym przepisem podstawę do wpisania wzmianki
dodatkowej stanowią prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy
z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność
aktu, w związku z czym do wniosku o dokonanie zmiany transseksualista powinien dołączyć odpis prawomocnego wyroku sądowego w sprawie o ustalenie
płci odmiennej od tej, którą ujawniono w akcie urodzenia. Kierownik USC po
rozpoznaniu wniosku nanosi wzmiankę dodatkową w akcie urodzenia, w ten
sposób, iż zaznacza, że wyrokiem danego sądu ustalono, że osoba, której dotyczy
akt, jest odpowiednio – mężczyzną lub kobietą17.
Należy zauważyć, że wzmianka dodatkowa wywiera skutki ex nunc i zostaje
ujawniona przy sporządzaniu odpisu zupełnego aktu urodzenia. Ten stan prawny jest źródłem dyskomfortu psychicznego dla osób, które pomimo prawnego
15

J. Matczuk, Osoby transseksualne w procesie zmiany płci – wybrane zagadnienia prawne [w:]
Transpłciowość-Androgynia. Studia o przekraczaniu płci, red. A. Kłonkowska, Gdańsk 2012, s. 173–
174.
16 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
17 Matczuk, Osoby transseksualne, s. 177.
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usankcjonowania przynależności do danej płci, zapewniającej ich integralność
cielesną, psychiczną i społeczną, nadal muszą ujawniać swą płeć metrykalną.
Posługiwanie się odpisem zupełnym aktu urodzenia, zawierającym dosłowne
powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi, przez osobę transseksualną naraża ją bowiem na stres związany z koniecznością ujawnienia faktu zmiany płci. Zdaniem jednak NSA umieszczenie
w zupełnym akcie urodzenia danych nakazanych prawem (zmiana imion, zmiana
płci, podanie orzeczenia sądowego, na podstawie którego dokonano wzmianki)
z samego założenia nie może być traktowane jako zamieszczenie danych naruszających dobra osobiste. Rozumowanie przeciwne prowadziłoby bowiem
do wewnętrznej sprzeczności ustawy. Trzeba byłoby przyjmować, że z jednej
strony ustawa nakazuje umieścić określone dobra osobiste w akcie urodzenia
(np. płeć), z drugiej zaś nakazuje ich wykreślenie, jeżeli na skutek zdarzeń późniejszych doszło do zmiany danego dobra osobistego, objętego obowiązkiem
zamieszczenia w akcie stanu cywilnego. Rozumowanie takie, że zamieszczenie
w akcie urodzenia nakazanych prawem dóbr osobistych (imię, nazwisko, płeć)
nie narusza dóbr osobistych strony (skarżący w gruncie rzeczy żądał przecież
nowego aktu urodzenia poprzez zatarcie wszelkich zmian, jakie nastąpiły w jego
stanie cywilnym), zaś uwidocznienie w zupełnym, pierwotnie sporządzonym
akcie urodzenia zmian w dobrach osobistych skarżącego (takich jak imię, nazwisko, płeć) narusza jego dobra osobiste, jest pozbawione podstaw logicznego
rozumowania.
Odnośnie do zmian w aktach stanu cywilnego osoby transseksualnej należy
zauważyć, że zmiana jej płci w praktyce nie ma wpływu np. na akt urodzenia
dziecka takiej osoby urodzonego przed zmianą jej płci. W tym zakresie dochodzi
zatem do zaistnienia braku zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym
odzwierciedlonym w aktach stanu cywilnego.
3. Procedura w przypadku urodzenia dziecka interseksualnego

W świecie medycznym nie ma obecnie jednolitego schematu działania
w przypadku narodzin dziecka interseksualnego, nie ma również żadnych jasnych
wytycznych na temat tego, kiedy i w jakim zakresie korygować interseksualizm
chirurgicznie. W przeszłości istniała tendencja do jak najszybszego operowania
dzieci, które urodziły się z dwuznacznie wyglądającymi narządami płciowymi.
U podłoża tego schematu postępowania leżało powszechne przekonanie, że
w przypadku niezróżnicowanych („obojnaczych”) narządów płciowych człowiek
nie może stać się osobą pełnowartościową dla społeczeństwa. Zalecało się więc
jak najwcześniejszą chirurgiczną korekcję „obojnaczych” narządów płciowych,
zanim dziecko rozwinie swoją świadomość płci. Jednak gdy takie osoby dorastały,
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często miały potem problem polegający na odczuciu przynależności do innej płci
niż ta, w kierunku której je zoperowano. Dotykało ich zjawisko dezaprobaty płci,
tożsame z występującym u osób dotkniętych transseksualizmem.
W przypadku dzieci z obojnactwem prawdziwym lub obojnactwem rzekomym męskim, zwłaszcza w wypadku dysgenezji gonad z chromosomem Y
w kariotypie, istnieje wysokie ryzyko rozwoju raka gonady. Stwierdzono, że
w 50–100% przypadków u osób tych rozwinie się rak zarodkowy wywodzący
się z pierwotnych płodowych komórek płciowych, tak zwanych gonocytów, które przetrwały do okresu dojrzałości płciowej18. Duże ryzyko rozwoju choroby
nowotworowej jest wskazaniem do wczesnego usuwania gonad u tych dzieci.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, istnieje obowiązek zgłoszenia
urodzenia dziecka w ciągu 14 dni od jego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego
w celu sporządzenia aktu urodzenia (art. 38 ust. 1 P.a.s.c). Natomiast zgodnie
z art. 146 § 1 Kodeksu wykroczeń19: „Kto nie dopełnia w terminie obowiązku
zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego faktu urodzenia lub zgonu, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Obowiązek ten jest niemożliwy do
wykonania w terminie w przypadku narodzin dziecka interseksualnego. Wykonanie badania cytogenetycznego – określenia kariotypu dziecka – trwa minimum
miesiąc, a poza tym szpitale nie posiadają żadnych procedur co do ustalania płci
dziecka z wadą obojnactwa, zaś praktyka w różnych miastach jest odmienna.
Obowiązkiem szpitala jest wydanie zaświadczenia o urodzeniu dziecka, które
jest wysyłane do urzędu stanu cywilnego lub wydawane rodzicom dziecka w celu
zgłoszenia narodzin i sporządzenia aktu urodzenia. W zaświadczeniu tym widnieje rubryka „płeć” i lekarz wydający takie zaświadczenie powinien ją wypełnić.
Zdarza się, że lekarze w przypadku wątpliwości co do płci dziecka wpisują w tym
zaświadczeniu płeć „nieokreślona” co powoduje, że akt urodzenia nie może być
sporządzony. Ponadto zdarzają się wypadki, że lekarze wpisują w zaświadczeniu
płeć, która im się wydaje najbardziej prawdopodobna, co często nie jest zgodne z prawdą medyczną, a rodzice dopiero po dokonaniu badań genetycznych
w innej placówce zdrowia otrzymują kolejne zaświadczenie o urodzeniu dziecka
z prawidłowo określoną płcią i wówczas zgłaszają się do urzędu stanu cywilnego
w celu sporządzenia aktu urodzenia. W niektórych zakładach opieki zdrowotnej
lekarze wypisują dziecko ze szpitala i sporządzają zaświadczenie o jego urodzeniu
dopiero po wykonaniu badań genetycznych hormonalnych i obrazowych (USG,
tomografia komputerowa).
18

J. Słowikowska-Hilczer, M. Szarras-Czapnik, K. Kula, Testicular pathology in 46, XY dysgenetic male pseudohermaphroditism. An approach to pathogenesis of testicular cancer, Łódź 2001,
s. 781–791.
19 Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.).
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4. Transseksualizm a prawo do posiadania rodziny

Dla polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego20 do zawarcia małżeństwa istotne znaczenie ma różnica płci nupturientów, wynikająca z aktów
urodzenia, która musi występować w czasie zawierania związku małżeńskiego.
Oznacza to, że ani sam transseksualizm, ani ewentualna medyczna zmiana płci
nie stanowią – co do zasady – przeszkody do skutecznego zawarcia małżeństwa,
o ile transseksualista wstępuje w związek małżeński z osobą, która jest płci odmiennej od tej, jaka wynika z jego aktu urodzenia.
Sytuacja zmienia się wówczas, gdy do zabiegu zmiany płci jednego z małżonków dochodzi w trakcie trwania małżeństwa. Sąd Najwyższy w uchwale
z 22 czerwca 1989 r.21, mającej moc zasady prawnej, stanął na stanowisku, że
zmiana płci nie wpływa sama przez się i automatycznie na już zawarte małżeństwo jako instytucję prawną. Nie może ona stanowić podstawy sprostowania
lub unieważnienia aktu urodzenia bądź aktu małżeństwa, albowiem zaistniała
po sporządzeniu tych aktów, ponieważ K.r.o. nie przewiduje takiej podstawy
unieważnienia. Nie można też uznać, by na skutek transformacji płci jednego
z małżonków doszło do niezawarcia małżeństwa z przyczyn braku różnicy płci,
gdyż w czasie jego zawierania ta różnica zachodziła22. Zmianę płci przez jednego
z małżonków można analizować jedynie w kontekście okoliczności wskazujących
na istnienie rozkładu pożycia, a zatem przesłanek uzasadniających rozwód lub
separację, jednakże – w przypadku braku takiej woli stron – w statusie małżeństwa nic nie ulegnie zmianie. Oznacza to zatem, że w świetle obowiązującego
prawa nie można wykluczyć sytuacji, iż de facto w Polsce pojawią się związki
dwóch kobiet, czy dwóch mężczyzn, mające prawny status małżeństwa, z pełną
wynikającą z tego tytułu ochroną23.
W pewnym zakresie na straży porządku prawnego stoją sądy orzekające
w sprawach o ustalenie płci. Miały miejsce bowiem przypadki, kiedy sąd oddalił
powództwo o ustalenie płci, w motywach rozstrzygnięcia podając, iż zmiana płci
osoby pozostającej w związku małżeńskim doprowadziłaby do istnienia związku

20

Zob. art. 1 § 1 ustawy z 25 czerwca 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r, poz. 788 ze zm.[dalej cyt.: K.r.o.].
21 Uchwała SN z 22 czerwca 1989 r., III CZP 37/89, OSNCP 1989, Nr 12, poz. 188, OSPiKA
1991, z. 3, poz. 3.
22 H. Chwyć, Zawarcie małżeństwa w prawie polskim. Poradnik dla kierowników Urzędów Stanu
Cywilnego, Lublin 1998, s. 1.
23 L. Świto, Ideologia gender a różnica płci w aspekcie prawa do rodziny – zarys regulacji prawnych, „Studia Warmińskie” 49 (2012), s. 259.
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dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet, co jest niedopuszczalne w polskim porządku
prawnym24.
5. Międzynarodowe Prawa Człowieka a zaburzenia tożsamości płciowej

Chociaż tożsamość płciowa – podobnie do orientacji seksualnej – najczęściej nie bywa dosłownie wyrażana w traktatach dotyczących praw człowieka
jako przyczyna dyskryminacji, dzięki otwartym zakończeniom artykułów traktaty te można stosować w stosunku do wszystkich osób. Jeśli zaś chodzi o Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ,
Komitet ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych potwierdził, że
„tożsamość płciowa znajduje się wśród wymienianych przyczyn dyskryminacji;
osoby transpłciowe, transseksualne, bądź interseksualne, często stają się ofiarami poważnego łamania praw człowieka, na przykład molestowania w szkole lub
miejscu pracy”25.
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) odwoływał się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w sprawie znaczących wyroków i uznawał, że
państwa członkowskie powinny umożliwić osobom transpłciowym przejście
zabiegów chirurgicznych prowadzących do pełnej korekty płci oraz zapewnić
refundację tych zabiegów jako medycznie koniecznych26. Trybunał orzekł również, że zmiana płci powinna być odzwierciedlona w dokumentach tożsamości27.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w historycznej sprawie P. przeciwko S. i Radzie Hrabstwa Kornwalii wyraźnie zadecydował, że „dyskryminację
powstająca [...] z powodu korekty płci danej osoby” uznaje się za dyskryminację
ze względu na płeć. Decyzję potwierdzono i udostępniono w późniejszym prawie
precedensowym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości28.
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w 1989 r. „Rekomendację o sytuacji transseksualistów”29. Natomiast w dniu 2 lipca 2008 r. Komitet
Ministrów zdecydował zintensyfikować działania mające na celu walkę z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. W tym celu powołano międzynarodową Grupę Ekspertów, której zadaniem było przygotować
24

Matczuk, Osoby transseksualne, s. 176.
Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Komentarz ogólny
nr 20 w sprawie niedyskryminacji.
26 ETPC, van Kück p. Niemcom, wyrok z 12 czerwca 2003 r.
27 ETPC, B. p. Francji, wyrok z 25 marca 1992 r. oraz Christine Goodwin p. Wielkiej Brytanii,
wyrok z 11 lipca 2002 r.
28 T. Hammarberg, Tożsamość płciowa a prawa człowieka, Szwecja 2011, s. 7.
29 Rekomendacja 1117 (1989) o sytuacji transseksualistów dostępna pod http://assembly.
coe.int/main.asp?Link=/documents/ adoptedtext/ta89/erec1117.htm [w języku angielskim].
25
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Rekomendację dla 47 państw członkowskich Rady Europy. W dniu 31 marca 2010 r. na 1081 posiedzeniu zastępców ministrów przyjęto zalecenie CM/
Rec(2010)5 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej. Na podstawie artykułu 15.b Statutu Rady Europy zalecono, aby państwa członkowskie: 1. Zbadały istniejące środki prawne i inne środki oraz dokonywały stałego ich przeglądu, gromadziły i analizowały właściwe dane w celu
monitorowania i zadośćuczynienia jakiejkolwiek bezpośredniej bądź pośredniej
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; 2. Zapewniły, aby te środki prawne i inne środki zostały przyjęte i skutecznie wdrożone
w celu zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej oraz zapewniły poszanowanie dla praw człowieka lesbijek, gejów, osób
biseksualnych i transpłciowych i promowały tolerancję wobec tych osób; 3. Zapewniły, aby ofiary dyskryminacji były świadome istnienia i miały dostęp do
przysługujących im skutecznych środków ochrony prawnej za pośrednictwem
organów krajowych oraz żeby środki do zwalczania dyskryminacji obejmowały,
gdy jest to stosowne, sankcje za naruszenia i przepisy pozwalające na uzyskanie
odpowiedniego odszkodowania przez ofiary dyskryminacji; 4. Kierowały się
w swoim ustawodawstwie, politykach i praktyce zasadami i środkami opisanymi
w załączniku do ww. rekomendacji; 5. Zapewniły, poprzez odpowiednie środki
i działania, aby owa rekomendacja, wraz z załącznikiem, została przetłumaczona
i możliwie szeroko rozpowszechniona.
Na spotkaniu odbywającym się na Uniwersytecie Gadjah Mada w Yogyakarcie (Indonezja) w dniach 6–9 listopada 2006 r., 29 wybitnych ekspertów
z 25 państw, posiadających różnorodne pochodzenie i doświadczenie w materii praw człowieka, jednogłośnie przyjęło Zasady Yogyakarty30 odnośnie do
stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Na treść Zasad składa się wstęp, 29 zasad szczegółowych i dodatkowych rekomendacji. Ponadto dołączony jest aneks
zawierający listę osób uczestniczących w opracowaniu tego dokumentu. Sądy
i rządy wielu państw uznały je za wskazówki przydatne podczas ustalania zasad postępowania w tym zakresie. Istotne znaczenie ma trzecia zasada: „Każdy
ma prawo, by wszędzie uznawano jego podmiotowość prawną. Osoby o różnej
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej powinny mieć zdolność prawną we
wszystkich aspektach prawa. Samodzielnie zdefiniowane orientacja seksualna
i tożsamość płciowa każdej osoby jest integralną częścią ich osobowości i jednym
z bardziej podstawowych aspektów samookreślenia się, godności i wolności. Nikt
30

Dzięki staraniom Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Zakładu Praw
Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego powstała właśnie polska wersja Zasad Yogyakarty.
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nie może być zmuszany do poddania się zabiegom medycznym, włączając w to
chirurgiczną korektę płci, sterylizację czy terapię hormonalną, jako wymogowi uznania przez prawo ich tożsamości płciowej. Żaden ze statusów takich jak
małżeństwo czy rodzicielstwo, nie może być wykorzystywany do uniemożliwienia uznania przez prawo tożsamości płciowej danej osoby. Nikt nie może być
poddany presji, by ukryć, stłumić lub odrzucić swoją orientację seksualną lub
tożsamość płciową”31.
Wnioski końcowe

W prawie polskim nie istnieją do dzisiaj przepisy prawne regulujące możliwość zmiany płci, a także zmiany akt stanu cywilnego osób transseksualnych.
Jedyne rozwiązania, jakie umożliwiają zmianę płci metrykalnej wypracowało
orzecznictwo sądowe, które dopiero w latach 90. XX wieku jednoznacznie określiło drogę, którą osoby chcące zmienić płeć metrykalną winny obrać. Przesłanki
sądowej zmiany płci są na tyle ogólne, że wiele kwestii pozostawionych jest dyskrecjonalnej władzy sędziego. Może to prowadzić do wyjątkowo niebezpiecznych
sytuacji. Zdarzają się np. wypadki odmowy zmiany płci ze względu na orientację
homo- lub biseksualną osoby transseksualnej, jej plany związane z posiadaniem
rodziny czy wizualną prezencję. Ponadto w obecnym stanie prawnym kwestia
statusu rodzinnego osoby po zabiegu adaptacyjnym również nie została w żaden
sposób jednoznacznie uregulowana.
Odnosząc się do sytuacji osób interseksualnych należy zauważyć, że zazwyczaj odstąpienie od wykonania operacji korekcji płci w okresie niemowlęcym nie
stanowi zagrożenia dla dziecka interseksualnego. Zatem, aby uniknąć pomyłek,
a co się z tym wiąże – osobistych tragedii takich osób, nie należy dokonywać
tego rodzaju operacji na wczesnym etapie życia, jeśli tylko odstąpienie od zabiegu
nie zagraża zdrowiu dziecka. Zamiast tego powinno się pozostawić tą decyzję
samemu zainteresowanemu do momentu, w którym będzie on w stanie samodzielnie określić się jako przedstawiciel którejś z płci.
Reasumując należy z całą doniosłością podkreślić, iż ewentualna przyszła
regulacja prawna nie może jedynie przesądzać o trybie procedury zmiany płci,
ale powinna mieć charakter kompleksowy, a jej wprowadzenie poprzedzone
być powinno dokładną analizą problemu. Ponadto państwo polskie powinno
szczegółowo uregulować kwestie ustalenia płci w przypadku narodzin dziecka
interseksualnego i wdrożyć odpowiednie procedury.
31

Por. R. Wieruszewski, Zasady Yogyakarty – charakterystyka dokumentu, [w:] Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski,
Warszawa 2009, s. 22.
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Słowa kluczowe: transseksualizm, interseksualizm, prawo rodzinne, stan cywilny, rejestracja
stanu cywilnego.
Legal status of transsexual and intersexual people – selected legal issues
Summary
This paper puts on some issues connected with the problem of transsexualism and intersexualism and does not pose for comprehensive elaboration on all questions connected with
this subject. The paper aims at indicating that in contemporary legal circumstances in Poland
there is no specific regulations concerning the change of sex or procedures by the birth of
intersexual child, the aplication of binding laws leads to imperfect results that are often unfair
to invlved people.
Key words: transsexualism, intersexualism, family law, marital status, marital status registration.
Rechtslage der durch Transsexualismus und Intersexualismus betroffenen Menschen –
ausgewählte rechtliche Fragen
Zusammenfassung
Die vorliegende Abhandlung stellt einige mit dem Problem des Transsexualismus und
Intersexualismus verbundene Probleme dar und beansprucht nicht eine eingehende Besprechung
aller Fragen, die diese Problematik mit sich bringt. Dieser Eintrag hat als Ziel es zu zeigen,
dass in der heutigen Rechtslage in Polen gibt es keine besondere Regelungen, die entweder
Geschlechtsumwandlung oder Prozeduren im Falle von Geburt des intrasexuellen Kindes betrefen, die Anwendung geltender Vorschriften führt zu unzulänglichen und oft unrechten gegen
die betroffenen Personen Ergebnissen.
Słowa kluczowe: Transsexualismus, Intersexualismus, Familienrecht, Personenstand,
Familienstandregistrierung.
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Orzecznictwo Sądu Najwyższego*

ODZWIERCIEDLENIE ZMIANY PŁCI W AKCIE URODZENIA
Postanowienie Sądu Najwyższego
z 28 maja 2014 r., I CSK 394/13
Tezy

Przepisy Prawa o aktach stanu cywilnego ze swego założenia tworzą akt
normatywny kompleksowy i zupełny. Dlatego nie jest możliwe stosowanie analogii i domaganie się sporządzenia nowego aktu urodzenia w przypadku zmiany
płci, podobnie jak to się czyni w razie przysposobienia.
W razie zmiany płci w wyniku zabiegu medycznego nie jest dopuszczalne sporządzenie nowego aktu urodzenia. Zmianę tę ujawnia się – jako prawnie
nieobojętną – w akcie urodzenia danej osoby w drodze wzmianki dodatkowej.
Do ustawodawcy należy wyczerpujące określenie skutków prawnych orzeczenia sądu o uzgodnieniu płci – tak w sferze publicznoprawnej, jak i w sferze
prywatnoprawnych stosunków cywilnych.
Sentencja

Sąd Najwyższy w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski (sprawozdawca),
Sędziowie SN: Jan Górowski, Bogumiła Ustjanicz
w sprawie z wniosku R. W. o sporządzenie nowego aktu urodzenia,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28
maja 2014 r., skargi kasacyjnej wnioskodawcy
od postanowienia Sądu Okręgowego w W. z dnia 12 lutego 2013 r.
oddala skargę kasacyjną.

* Opracowali: mgr Bronisław Czech, sędzia SN i mgr Paweł Sobotko
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Uzasadnienie

Wnioskodawca R. W. we wniosku skierowanym do Sądu Rejonowego w W.
domagał się sporządzenia w odniesieniu do jego osoby nowego aktu urodzenia.
W uzasadnieniu wniosku m.in. wskazał, że w związku z przeprowadzonym zabiegiem medycznym Sąd Rejonowy w W., uwzględniając jego wniosek, postanowieniem z 6 kwietnia 1992 r., [...] 191/92, sprostował akt urodzenia B. B. W.
w ten sposób, iż w miejsce określenia płci żeńskiej wpisał płeć męską, w miejsce
natomiast imion B. B. wpisano imiona R. A.
Postanowieniem z 20 października 2011 r., [...] 1374/11, Sąd Rejonowy
w W. wniosek o sporządzenie nowego aktu urodzenia oddalił, stwierdzając, że
w art. 48 i 49 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) przesłanki sporządzenia nowego aktu urodzenia zostały wyliczone enumeratywnie i nie mogą one
zostać zastosowane do sytuacji wnioskodawcy, gdyż dotyczą tylko przysposobienia pełnego i przysposobienia dokonywanego w wyniku wyrażenia zgody przez
rodziców dziecka na przysposobienie.
Wnioskodawca od powyższego postanowienia wniósł apelację, którą
postanowieniem z 12 maja 2013 r., [...] 1839/12, Sąd Okręgowy w W. oddalił. Sąd ten zaakceptował zarówno ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd
pierwszej instancji, jak i ocenę prawną tych ustaleń. Z ustaleń Sądu pierwszej instancji wynikało zaś, że wnioskodawca urodził się 11 maja 1969 r.
w P., a w sporządzonym w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego akcie
urodzenia jego płeć określono jako żeńską. Wnioskodawca dezaprobował
jednak swoją pierwotną płeć, stąd też poddał się zabiegowi medycznemu,
w wyniku którego został pozbawiony zewnętrznych cech charakterystycznych dla płci żeńskiej i nadano mu cechy płci męskiej. W konsekwencji
tego zabiegu Sąd Rejonowy w W. postanowieniem z 6 kwietnia 1992 r., [...]
191/92, sprostował akt urodzenia wnioskodawcy w ten sposób, że w miejsce
określenia płci żeńskiej wpisał płeć męską, w miejsce natomiast imion B. B.
wpisano imiona R. A.
Postanowienie Sądu Okręgowego wnioskodawca zaskarżył skargą kasacyjną, którą oparł na naruszeniu prawa materialnego, to jest art. 48 i 49 w zw.
z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego „przez ich niezastosowanie i błędną wykładnię oraz nieuzasadnione
przyjęcie, iż niemożliwe jest zastosowanie w drodze analogii ww. przepisów
o przysposobieniu w celu sporządzenia nowego aktu urodzenia osoby, która
dokonała korekty płci”. W konkluzji tej skargi wniósł o uchylenie zaskarżonego
postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w W. do ponownego
rozpoznania.
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Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie.
Jest oczywiste, że skarżący składając wniosek o sporządzenia nowego aktu
urodzenia zmierzał do zatarcia zmiany swojej płci, dokonanej zabiegiem medycznym. W wyniku bowiem postanowienia Sądu Rejonowego w W. z 6 kwietnia
1992 r. w akcie urodzenia skarżącego dokonano jedynie stosownej adnotacji
(wzmianki dodatkowej) o jego sprostowaniu. Tymczasem w myśl art. 48 ust. 1
i art. 49 ust. 1 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(dalej: P.a.s.c.), w razie orzeczenia przysposobienia, na które rodzice dziecka wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającej,
nowy akt urodzenia przysposobionego sporządza się obligatoryjnie, a w razie
orzeczenia przysposobienia w sposób określony w art. 121 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego1 – fakultatywnie. O sporządzeniu nowego aktu urodzenia wpisuje się – na podstawie art. 21 P.a.s.c. – do dotychczasowego aktu urodzenia
przysposobionego wzmiankę dodatkową, dotychczasowy zaś akt nie podlega
zasadniczo ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów (art. 48 ust. 3 i art. 49
ust. 2 P.a.s.c.). Symptomatyczne jest, że w obu tych wypadkach o sporządzeniu
nowego aktu urodzenia decyduje organ administracyjny, a droga sądowa nie jest
przewidziana. Rozwiązanie to jest adekwatne do charakteru prawnego przytoczonych unormowań, które przynależą do prawa administracyjnego.
Powstaje zatem zasadnicze zagadnienie, czy prawo administracyjne jest tego
rodzaju gałęzią prawa, w której w ogóle dopuszczalne jest posługiwanie się analogią przy rekonstrukcji określonych norm prawnych. W doktrynie w tym zakresie
istnieje kontrowersja. Z jednej strony stanowczo wyraża się pogląd, że zastosowanie analogii w prawie administracyjnym materialnym jest objęte bezwzględnym
zakazem i że zakaz ten ma oparcie w konstytucyjnych zasadach praworządności
i legalności. Zasady te zaś nakładają na organy władzy publicznej obowiązek działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, co w równym stopniu dotyczy
zarówno nakładania obowiązków, jak i ustalania praw, a także działania w ramach
odpowiednio ustanowionej kompetencji. Przyjmuje się zarazem, że wymienione
zasady chronią sferę wolności i praw jednostki, stąd też nie wchodzi w rachubę
koncepcja zakładająca możliwość występowania luk w prawie administracyjnym.
Obowiązywanie zakazu stosowania analogii w prawie administracyjnym jest
poza tym łączone z bezwzględnie wiążącym charakterem norm, które składają
się na tę gałąź prawa. Przyznać jednak należy, że w doktrynie dostrzegalne jest
także zapatrywanie, że mimo istnienia zakazu stosowania analogii w prawie administracyjnym dopuszczalne są pewne odstępstwa od tego zakazu w określonych
1

Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 788 ze zm.).
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dziedzinach lub sytuacjach. Nie wnikając bliżej w zasygnalizowany spór i nie
przesądzając, czy analogia może być w sposób ostrożny i wyjątkowy stosowana
w prawie administracyjnym, należy stwierdzić, że możliwość taką trzeba jednak wykluczyć w rozważanej sytuacji. Przeciwstawia się temu przede wszystkim okoliczność, że przepisy P.a.s.c. ze swego założenia tworzą akt normatywny
kompleksowy i zupełny. Tym samym przychylenie się do wniosku skarżącego
oznaczałoby, że sądy działają prawotwórczo i nie ograniczają się do stosowania
obowiązującego prawa. Już z tego względu nie można do rozpatrywanej skargi
kasacyjnej ustosunkować się pozytywnie. Oceny, że orzeczenia sądowe nie mogą
stanowić źródła prawa (art. 87 Konstytucji RP a contrario) nie zmienia utrwalona linia orzecznicza co do samego reżimu rozpatrywania spraw o zmianę płci.
W polskim systemie prawnym, jak dotychczas, nie ma wyraźnego unormowania
drogi prawnej dochodzenia ustalenia, że po urodzeniu się człowieka nastąpiła
zmiana jego płci. Jak wiadomo, po pewnych wahaniach w orzecznictwie sądów
przyjęto ostatecznie, że właściwym trybem w tym względzie jest realizowane
w drodze procesu powództwo o ustalenie (art. 189 K.p.c.2), a pozwanymi w sprawie powinni być rodzice powoda (powódki), a jeżeli nie żyją – ich kurator.
W rezultacie tego stanowiska zaniechano początkowej praktyki polegającej na
korygowaniu wpisów o płci w aktach stanu cywilnego w ramach postępowania
nieprocesowego. Praktyka ta była oparta na stosowaniu per analogiam przepisów
dotyczących sprostowania aktu stanu cywilnego w wypadku błędnego lub nieścisłego jego zredagowania (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z 25 lutego 1978 r.,
III CZP 100/77, OSPiKA 1983, nr 10, poz. 217).
Warto także zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z 8 maja 1992 r.,
III CZP 40/92 (niepublik.)3, w której przyjęto, że w razie zmiany płci na pewnym etapie życia człowieka, a więc gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem
późniejszym w stosunku do stanu z momentu sporządzenia aktu urodzenia, za
niedopuszczalne należy uznać stosowanie rozwiązań prawnych przewidzianych
w art. 31 P.a.s.c., cofających skutek sprostowania do momentu sporządzenia aktu
urodzenia danej osoby, czyli ex tunc. Instytucja wzmianki dodatkowej, o której
mowa w art. 21 tego prawa ma bowiem na celu zapewnienie zgodności aktu
stanu cywilnego ze stanem rzeczywistym, gdy na skutek zdarzeń zaszłych po
sporządzeniu aktu, a mających wpływ na jego treść, wymaga on odpowiedniego
uzupełnienia. Płeć osoby fizycznej wpływa na zakres jej praw i obowiązków. Skoro więc zmiana płci nie jest okolicznością prawnie obojętną, to należy dopuścić,
w uwzględnieniu interesu prawnego osoby, u której nastąpiła zmiana płci, żądanie
2

Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296
ze zm.).
3 LEX nr 162225.
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ustalenia tej zmiany, jako podstawę do ujawnienia jej w akcie stanu cywilnego w drodze wzmianki dodatkowej. De lege lata jest to pogląd przekonywający,
rzeczą ustawodawcy jest natomiast rozważenie, czy obowiązujący w omawianej
materii stan prawny odpowiada współczesnemu poziomowi wiedzy na temat
tożsamości płci oraz międzynarodowym standardom w zakresie uznania tożsamości płciowej jako podstawy urzędowej określenia płci. Do ustawodawcy należy
też wyczerpujące określenie skutków prawnych orzeczenia sądu o uzgodnieniu
płci – tak w sferze publicznoprawnej, jak i w sferze prywatnoprawnych stosunków cywilnych. Należy zresztą podkreślić, że aktualnie trwa proces legislacyjny
w przedmiocie określenia procedury i skutków uzgodnienia płci osób, których
tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej (zob. projekt ustawy o uzgodnieniu płci; nr druku sejmowego 14694).
Konkludując, w razie zmiany płci w wyniku zabiegu medycznego nie jest
dopuszczalne sporządzenie nowego aktu urodzenia. Zmianę tę w akcie urodzenia
danej osoby ujawnia się w drodze wzmianki dodatkowej.
Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji (art. 39814 w zw.
z art. 13 § 2 K.p.c.).
Słowa kluczowe: zmiana płci, akt urodzenia, sprostowanie aktu urodzenia, analogia w prawie
administracyjnym, wzmianka dodatkowa, powództwo o ustalenie płci, ustalenie treści aktu urodzenia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym, przysposobienie.
Powołane przepisy:
1.
Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 788 ze zm.) – art. 121;
2.
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – art. 13 § 2, art. 189, art. 39814;
3.
Ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – art. 21, art. 31, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48, art. 49;
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
– art. 87.

4

http://tinyurl.com/Druk1469 [dostęp on-line: 1 września 2014 r.].
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LEGITYMACJA PROCESOWA MAŁŻONKA
I DZIECI TRANSSEKSUALISTY
ORA Z PROKURATORA W POSTĘPOWANIU O USTALENIE PŁCI.
OCHRONA PRZYNALEŻNOŚCI DO PŁCI
Postanowienie Sądu Najwyższego
z 24 czerwca 2014 r., I CSK 484/13
Teza

Sprawa o zbadanie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia, że obywatel
polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, jest sprawą z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 564 pkt 5 K.p.c.),
w której skarga kasacyjna nie przysługuje.
Sentencja

Sąd Najwyższy w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca),
Sędziowie SN: Marta Romańska, Hubert Wrzeszcz
Protokolant: Justyna Kosińska
w sprawie z wniosku Tomasza Sz.
przy uczestnictwie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy
o ustalenie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 czerwca 2014 r.,
skargi kasacyjnej wnioskodawcy
od postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia
6 marca 2013 r., sygn. akt IV Ca 1366/12,
odrzuca skargę kasacyjną.
Uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie postanowieniem z dnia 5 stycznia 2012 r. uznał, że okoliczności przedstawione przez
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawa uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia na podstawie art. 71 pkt 1 i 2 ustawy
z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U.
z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.; dalej: P.a.s.c.), stwierdzającego, że zgodnie
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z prawem polskim obywatel polski Tomasz Sz. może zawrzeć małżeństwo za
granicą.
Ustalił, że wnioskodawca Tomasz Sz. jest obywatelem Rzeczypospolitej.
Pozostaje w związku partnerskim z mężczyzną, obywatelem Hiszpanii, z którym
chce wstąpić w związek małżeński. Związek zamierzają zawrzeć w kraju, w którym prawo dopuszcza możliwość zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci.
W tym celu wnioskodawcy niezbędne jest zaświadczenie z polskiego Urzędu
Stanu Cywilnego (dalej: USC), że zainteresowany zgodnie z prawem polskim
może zawrzeć małżeństwo za granicą. Wnioskodawca wystąpił z takim żądaniem
do kierownika USC m. st. Warszawy IV Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego
w dniu 20 października 2010 r. We wniosku musiał wpisać imię i nazwisko osoby,
z którą zamierza zawrzeć związek małżeński.
Kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, uzasadniając odmowę
tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Polskie prawo nie
przewiduje zawarcia związku małżeńskiego osób jednej płci. Zaproponował
Tomaszowi Sz. wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia z informacją, że nie
zawarł on związku małżeńskiego, jednakże taki dokument nie satysfakcjonował
wnioskodawcy.
Według oceny Sądu Rejonowego, zaświadczenie o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa poza granicami kraju nie jest wydawane in abstracto. W każdym przypadku badane są konkretne okoliczności, tj. czy dana osoba może zawrzeć związek małżeński z inną określoną osobą zgodnie z prawem polskim;
zaświadczenie to nie ma na celu jedynie stwierdzenia, czy dana osoba jest ogólnie
zdolna do zawarcia małżeństwa. Powołane przez skarżącego argumenty z zakresu
prawa europejskiego, w szczególności dotyczące zasady przepływu osób, uznał
za chybione. Wskazał, że prawo europejskie nie rozstrzyga kwestii dopuszczalności zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci, pozostawiając ją w gestii
państw członkowskich. Podkreślił, że w prawie polskim małżeństwo jest wyłącznie związkiem jednej kobiety i jednego mężczyzny. Ponadto art. 1 K.r.o.5
przesądza, że dla skuteczności zawarcia małżeństwa konieczna jest różnica płci
między osobami wstępującymi w związek małżeński.
Apelację od orzeczenia Sądu Rejonowego złożył wnioskodawca, którą Sąd
Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 6 marca 2013 r. oddalił. Podniósł, że art. 71 pkt 1 i 2 P.a.s.c. nie daje kierownikowi USC uprawnień do wydawania zaświadczenia stwierdzającego, czy osoba wymieniona w art. 71 pkt 1
P.a.s.c. może zgodnie z prawem polskim zawrzeć związek małżeński przez dwóch
mężczyzn. W tej sytuacji za uzasadnioną uznał odmowę wydania zaświadczenia.
5

Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 788 ze zm.); dalej: K.r.o.
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Wyraził pogląd, że zarówno odmowa wydania przedmiotowego zaświadczenia
przez kierownika USC, jak i orzeczenie Sądu pierwszej instancji nie dyskryminują wnioskodawcy i nie rozstrzygają, czy wnioskodawca może wstąpić w związek
małżeński z mężczyzną poza granicami naszego kraju, a więc nie naruszają przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (dalej: TFUE).
Od postanowienia Sądu Okręgowego skargę kasacyjną wniósł wnioskodawca, opierając ją na podstawie naruszenia prawa materialnego, tj. art. 71 ust. 1
P.a.s.c. przez przyjęcie, że przepis ten upoważnia kierownika USC do badania,
czy, z kim i gdzie obywatel polski wnioskujący o wydanie zaświadczenia zamierza
zawrzeć związek małżeński, oraz art. 71 ust. 1 P.a.s.c. w zw. z art. 8 i art. 12 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i z art. 21 TFUE,
a także w zw. z art. 9 i art. 21 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE, przez przyjęcie,
że nie upoważniają one kierownika USC do wydania zaświadczenia stwierdzającego, iż wnioskodawca może zawrzeć małżeństwo za granicą w innym państwie
członkowskim UE, w sytuacji, w której małżeństwo to ma być zawarte z osobą
tej samej płci. Wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Z treści art. 7 ust. 5 P.a.s.c. jednoznacznie wynika, że zainteresowany mógł
wystąpić z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez
kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności, oraz że prawomocne postanowienie sądu w tym przedmiocie wiąże organ odmawiający wydania
zaświadczenia. Taka treść tego unormowania przesądza, że sprawa podlega rozpoznaniu w trybie nieprocesowym, w którym dopuszczalność skargi kasacyjnej
reguluje art. 5191 K.p.c.6
Od prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy kończącego postępowanie sądu drugiej instancji skarga kasacyjna przysługuje w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego (art. 5191 § 1 K.p.c.), jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej (por. art. 5191 § 4 K.p.c.). W postępowaniach natomiast z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku
wspólnego, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 150 000 zł
(art. 5191 § 2 K.p.c.). Należało zatem rozstrzygnąć, czy w ujęciu procesowym
sprawa przynależy do spraw z zakresu prawa osobowego, czy też do spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli.
6

Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 ze zm.); dalej: K.p.c.
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W literaturze wyrażono pogląd, że sprawami z zakresu prawa osobowego są
także sprawy unormowane ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego. Przedstawiono także zapatrywanie, że przynależność sprawy do określonego działu prawa
wymaga objaśnienia rozumienia pojęć: „sprawy z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego” oraz „sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego
i kurateli”. Wyjaśnienie to nie nasuwa większych wątpliwości, przy posługiwaniu
się systematyką i nazewnictwem Kodeksu postępowania cywilnego i przy tym
ujęciu rozpoznawana sprawa jako nienależąca do kategorii spraw osobowych, nie
jest sprawą kasacyjną. Do kategorii spraw osobowych oprócz spraw o uznanie za
zmarłego (art. 526–534 K.p.c.), spraw o stwierdzenie zgonu (art. 535–543 k.p.c.)
i spraw o ubezwłasnowolnienie (art. 544–5601 K.p.c.) należy zaliczyć sprawy
dotyczące zdolności prawnej osób fizycznych i prawnych (por. postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00, OSNC 2001,
Nr 7–8, poz. 116).
W piśmiennictwie został wyrażony także pogląd, że spośród spraw określonych w Prawie o aktach stanu cywilnego należy kwalifikować do prawa osobowego w rozumieniu art. 5191 § 1 pkt 1 K.p.c., tylko sprawy o unieważnienie,
sprostowanie lub ustalenie treści aktu stanu cywilnego (art. 30–32 P.a.s.c.). Z kolei w judykaturze przyjęto, że sprawami z zakresu prawa osobowego są sprawy
dotyczące obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
wskazane w art. 26 ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r., Nr 70,
poz. 473 ze zm.; por. postanowienie Sądu Najwyższego z 19 grudnia 2001 r.,
IV CZ 207/01, LexPolonica nr 399168), oraz sprawy unormowane przepisami
ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jedn. tekst: Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375; por. postanowienia Sądu Najwyższego z 25 stycznia
2001 r., III CKN 1454/00 i z 5 września 2008 r., III CSK 178/08, OSNC 2009,
nr 9, poz. 129).
Odnosząc się do tych zapatrywań należy wskazać, że o przynależności sprawy w ujęciu procesowym do kategorii spraw z zakresu prawa osobowego albo
prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli nie może decydować samo jej unormowanie w ustawie szczególnej. Skoro sprawami z zakresu prawa osobowego
są przede wszystkim sprawy rozpoznawane w art. 526–5611 K.p.c., to analiza
tych unormowań powinna decydować o przynależności sprawy do tej kategorii,
a stwierdzenie, czy obywatel polski zgodnie z prawem polskim może zawrzeć
małżeństwo za granicą nie jest zbliżona swym charakterem do spraw uregulowanych w tych przepisach.
Przedmiotem rozpoznawanej sprawy jest zasadność odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania dla osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo za granicą zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim

110

Bronisław Czech, Paweł Sobotko

może ona zawrzeć małżeństwo poza krajem. Małżeństwo jest podstawową instytucją prawa rodzinnego i sprawy związane z jego zawarciem, istnieniem, rozwiązaniem oraz unieważnieniem przynależą do spraw z zakresu prawa rodzinnego,
opiekuńczego i kurateli (por. tytuł działu II, tytułu II, księgi drugiej Kodeksu
postępowania cywilnego). O tym, że rozpoznawana sprawa przynależy do spraw
małżeńskich, czyli jest sprawą z zakresu prawa rodzinnego, do której stosuje
się wyłączenie dopuszczalności skargi kasacyjnej unormowane w art. 5191 § 2
K.p.c., przesądza regulacja zawarta w art. 564 pkt 5 K.p.c. Trafnie w literaturze
podniesiono, że przepis ten odnosi się do art. 71 P.a.s.c. oraz że od postanowienia
sądu drugiej instancji w takiej sprawie skarga kasacyjna nie przysługuje. Skoro
więc ustawodawca w kodeksie postępowania cywilnego zaliczył rozpoznawaną
sprawę wprost do kategorii spraw małżeńskich, czyli do spraw z zakresu prawa
rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, w których jest obowiązkowa rozprawa, to
próba jej zakwalifikowania jako sprawy z zakresu prawa osobowego stanowiłaby
wykładnię contra legem; gdyby zaliczył ją do spraw z zakresu prawa osobowego,
regulację tę umieściłby w dziale I, tytule II, księgi drugiej kodeksu postępowania
cywilnego.
Z tych względów na podstawie art. 3986 § 3 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. należało orzec jak w sentencji.
Słowa kluczowe: zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sprawy z zakresu prawa osobowego, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli,
sprawy małżeńskie.
Powołane przepisy:
1.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – art. 8, art. 12;
2.
Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 788 ze zm.) – art. 1;
3.
Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – art. 13 § 2, art. 5191, art. 526–534, art. 535–543, art. 544–5601,
art. 564 pkt 5, art. 3986 § 3;
4.
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) – art. 26 ust. 2;
5.
Ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – art. 7 ust. 5, art. 30–32, art. 71 pkt 1 i 2;
6.
Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz. 1375 ze zm.).
7.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 1) – art. 21;
8.
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 389)
– art. 9, art. 21 ust. 1.

111

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

LEGITYMACJA PROCESOWA MAŁŻONKA I DZIECI
TRANSSEKSUALISTY ORA Z PROKURATORA W POSTĘPOWANIU
O USTALENIE PŁCI. OCHRONA PRZYNALEŻNOŚCI DO PŁCI
Wyrok Sądu Najwyższego
z 6 grudnia 2013 r., I CSK 146/13
Tezy

Przypisana człowiekowi płeć nie ma znaczenia dla jego praw i obowiązków wobec krewnych i powinowatych, natomiast ma znaczenie dla zdolności do
zawarcia związku małżeńskiego oraz dla rodzicielstwa. W związku małżeńskim
mogą bowiem pozostawać tylko osoby różnej płci (art. 1 § 1 K.r.o.). Powołanie się na transseksualizm przez jednego z małżonków nie wyczerpuje znamion
żadnej przesłanki unieważnienia małżeństwa (art. 151 § 1 K.r.o.) ani też nie
uzasadnia ustalenia nieistnienia małżeństwa (art. 22 K.r.o.).
Skoro stan cywilny człowieka podlega szczegółowej publicznoprawnej rejestracji, z uwzględnieniem danych na temat jego płci, stwierdzanych w momencie
wyrażenia przez niego woli zawarcia związku małżeńskiego według treści wpisu
w rejestrze, to przypisana człowiekowi płeć nie jest obojętna także dla państwa,
które w określony sposób postrzega rolę i zadania związków małżeńskich, jako
związków osób różnej płci. Wobec niewskazania przez ustawodawcę na inny
organ państwa, który by stał na straży praworządności orzeczeń zapadających
w sprawach o ustalenie przynależności do określonej płci, zadania te mogą wypełniać prokuratorzy.
Ochrona przynależności do płci realizowana na podstawie art. 23 i 24 K.c.
w związku z art. 189 K.p.c., na zasadach ogólnych, może być transseksualiście udzielona przeciwko osobom, które swoimi działaniami lub zaniechaniami stanowią dla jego
dobra zagrożenie lub w nie godzą. Wyrok taki tworzy stan powagi rzeczy osądzonej
(art. 366 K.p.c.), ale oczywiście nie korzysta z tzw. rozszerzonej prawomocności,
z braku przepisu szczególnego, który by mu przypisywał ten atrybut.
Istota więzi prawnych między transseksualistą występującym o ustalenie
przynależności do płci, a jego małżonkiem i dziećmi decyduje nie tylko o koniecznym charakterze współuczestnictwa między tymi osobami (art. 72 § 2
K.p.c.), ale i o jego kwalifikowanej, jednolitej postaci (art. 73 K.p.c.).
Ewentualny wyrok uwzględniający powództwo transseksualisty o ustalenie
przynależności do innej płci niż determinowana rolą społeczną, którą zrealizował
przy poczęciu i narodzinach dziecka, może wywoływać skutki tylko na przyszłość, a nie wstecz, gdyż inaczej należałoby dziecku przypisać pochodzenie od
dwóch kobiet, czy dwóch mężczyzn.
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Sentencja

Sąd Najwyższy w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SN Grzegorz Misiurek,
Sędziowie SN: Marta Romańska (sprawozdawca), Bogumiła Ustjanicz
w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa Olgi Sz. (poprzednio
noszącej imię i nazwisko Michał Sz.) przeciwko Katarzynie Małgorzacie Sz.,
Antoniemu Michałowi Sz., Agnieszce Katarzynie Sz., Jolancie Sz. i Tadeuszowi
Sz. o ustalenie, zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14 października 2009 r., sygn. II C 1201/08,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 6 grudnia 2013 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2012 r., sygn.
akt I ACa 1225/11,
oddala skargę kasacyjną.
Uzasadnienie

Wyrokiem z 18 maja 2011 r., zaocznym w stosunku do pozwanych Katarzyny Sz., Jolanty Sz. i Tadeusza Sz., wydanym na skutek skargi Prokuratora Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie o wznowienie postępowania w sprawie
z powództwa Michała Sz. (następnie noszącego imię i nazwisko – Olga Sz.) przeciwko: Jolancie Sz., Tadeuszowi Sz., Katarzynie Sz., Antoniemu Sz. i Agnieszce
Sz. o ustalenie, zakończonego prawomocnym wyrokiem zaocznym Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 14 października 2009 r., II C 1201/08, Sąd
Okręgowy wznowił to postępowanie i zmienił wyrok z 14 października 2009 r.
w ten sposób, że powództwo oddalił.
Sąd Okręgowy ustalił, że w pozwie z 7 maja 2008 r., skierowanym przeciwko
rodzicom powoda – Jolancie Sz. i Tadeuszowi Sz., Michał Sz. wniósł o ustalenie,
że jest kobietą. Podał, że urodził się jako osoba płci męskiej, ale od dzieciństwa
identyfikował się z płcią żeńską. Na podstawie opinii biegłego z zakresu seksuologii Sąd ustalił, że powód ma wrodzone zaburzenie identyfikacji i roli płciowej
pod postacią transseksualizmu typu mężczyzna-kobieta. Zaburzenie to przejawia
się w rozbieżności pomiędzy poczuciem psychicznym płci a budową biologiczną ciała i płcią metrykalną; ma ono charakter nieodwracalny. Powód stara się
wyglądać i zachowywać jak kobieta, a 3 czerwca 2008 r. w Tajlandii poddał się
operacji rekonstrukcji zewnętrznych narządów płciowych z męskich na kobiece.
W trakcie badania powód podał biegłemu, że jest stanu wolnego i nie ma dzieci.
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Wyrokiem zaocznym z 14 października 2009 r., II C 1201/08, Sąd Okręgowy ustalił, że Michał Sz. jest osobą płci żeńskiej.
Skargą z 6 lipca 2010 r., uzupełnioną 22 lipca 2010 r., Prokurator Okręgowy
dla Warszawy-Pragi w Warszawie wniósł o wznowienie postępowania w sprawie
o ustalenie, zakończonej prawomocnym wyrokiem zaocznym z 14 października
2009 r. Prokurator wskazał na podstawy wznowienia wymienione w art. 401
pkt 2 i art. 403 § 2 K.p.c.7 w zw. z art. 7 K.p.c. oraz art. 399 § 1 K.p.c. Zarzucił,
że postępowanie w sprawie zakończonej wyrokiem z 14 października 2009 r.
było dotknięte nieważnością, gdyż w procesie nie brali udziału małżonek powoda
oraz jego dzieci. Uwzględnienie powództwa doprowadziło do usankcjonowania
sprzecznego z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym związku małżeńskiego dwóch kobiet. Postanowieniem z 17 sierpnia 2010 r. Sąd Okręgowy, na
podstawie art. 194 § 3 K.p.c., wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanych żonę powoda Katarzynę Sz. oraz jego małoletnie dzieci – Antoniego
Sz. i Agnieszkę Sz.
Sąd Okręgowy uznał, że prokurator jest legitymowany do wniesienia skargi
o wznowienie postępowania niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu
zakończonym zaskarżonym nią wyrokiem. Skarga została wniesiona w terminie
wynikającym z art. 407 § 1 K.p.c., to jest w ciągu trzech miesięcy od powzięcia przez Prokuratora Generalnego informacji o treści i skutkach zaskarżonego wyroku, na podstawie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 22 kwietnia 2010 r. Spełnione też zostały przesłanki wznowienia postępowania
wynikające z art. 401 pkt 2 K.p.c. Przepis ten umożliwia wznowienie postępowania między innymi w razie pozbawienia strony możności działania, a w niniejszej
sprawie przesłanka ta dotyczy żony i dzieci powoda. W sprawie o ustalenie przynależności do określonej płci pozwanymi powinny być wszystkie osoby związane
odpowiednimi stosunkami prawnorodzinnymi z powodem.
Sąd Okręgowy uznał, że powód ma interes prawny w ustaleniu, że jest kobietą. Dla określenia płci decydujące znaczenie mają wprawdzie względy medyczne,
ale przed wystąpieniem z powództwem o ustalenie płci powód zawarł związek
małżeński, a art. 18 Konstytucji określa małżeństwo jako związek mężczyzny
i kobiety. Uwzględnienie żądania pozwu byłoby sprzeczne z tym przepisem, gdyż
przyzwoliłby na legalne pozostawanie w związku małżeńskim osób tej samej płci.
Powyższe zadecydowało o oddaleniu powództwa.
Wyrokiem z 19 lipca 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację
powoda od wyroku Sądu Okręgowego z 18 maja 2011 r., zaocznego w stosunku do pozwanych Jolanty Sz., Tadeusza Sz. i Katarzyny Małgorzaty Sz., oraz
7

Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 ze zm.); dalej: K.p.c.
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nakazał pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa kwotę 270 zł tytułem kosztów sądowych.
Sąd Apelacyjny za nietrafny uznał zarzut nieważności postępowania uzasadniany przez powoda niedoręczeniem jego pełnomocnikowi Joannie D. odpisu
skargi o wznowienie postępowania. Z art. 87 § 1 K.p.c. wynika wprawdzie, że Joanna D. mogła być pełnomocnikiem powoda nie tylko w procesie o ustalenie, ale
też w postępowaniu ze skargi o wznowienie tego postępowania. Sąd Okręgowy
z naruszeniem art. 133 § 3 K.p.c. nie doręczył pełnomocnikowi powoda odpisu
skargi o wznowienie postępowania, ale powyższe uchybienie nie pozbawiło powoda możności obrony jego praw w procesie. Pełnomocnik powoda znał bowiem
treść skargi, o czym świadczy to, że 13 stycznia 2011 r. złożył na nią odpowiedź.
Dopiero 10 marca 2011 r. pełnomocnik poinformował Sąd Okręgowy, że jego
pełnomocnictwo wygasło z uwagi na wypowiedzenie mu umowy zlecenia.
Za nietrafne Sąd Apelacyjny uznał zarzuty naruszenia art. 328 § 2 K.p.c.
oraz art. 7 K.p.c. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wprawdzie wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych
w ustawie, ale zgłoszone przez powoda na podstawie art. 189 K.p.c. powództwo
o ustalenie przynależności do płci żeńskiej nie doprowadziło do wszczęcia sprawy
o takim przedmiocie. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko zarówno doktryny, jak
również judykatury, że prokurator zajmuje samodzielną pozycję w postępowaniu
cywilnym, a wytaczając powództwo, staje się stroną postępowania wszczętego
na jego podstawie. Jest tak także wtedy, gdy prokurator na podstawie art. 401
pkt 2 K.p.c., wnosi skargę o wznowienie postępowania, w którym nie uczestniczył. Także wówczas zajmuje on samodzielną pozycję strony postępowania.
W konsekwencji termin określony w art. 407 § 1 K.p.c. biegnie dla prokuratora
od dnia, w którym on sam dowiedział się o podstawie wznowienia.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego z istoty stosunków prawnorodzinnych istniejących pomiędzy powodem, jego rodzicami, żoną i dziećmi wynika, że w sprawie
o ustalenie przynależności do płci żeńskiej legitymację bierną posiadają nie tylko
rodzice powoda, ale także jego żona i dzieci, a współuczestnictwo po stronie
pozwanych jest konieczne (art. 72 § 2 K.p.c.). Żona i dzieci powoda nie brały udziału w postępowaniu zakończonym prawomocnym wyrokiem zaocznym
Sądu Okręgowego z 14 października 2009 r., co jest równoznaczne z wystąpieniem przesłanki określonej w art. 401 pkt 2 K.p.c. Do naruszenia art. 72 § 2
K.p.c. oraz art. 195 K.p.c. doszło na skutek zatajenia przez powoda faktu pozostawania w związku małżeńskim i posiadania dzieci. W postępowaniu ze skargi
o wznowienie Sąd Okręgowy wezwał do udziału w sprawie po stronie pozwanej
Katarzynę Sz., Antoniego Sz. i Agnieszkę Sz. (chociaż błędnie powołał podstawę
tego orzeczenia – art. 194 § 3 K.p.c., zamiast art. 195 K.p.c.), a następnie wydał
przeciwko tym osobom wyrok zaoczny.
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Sąd Apelacyjny stwierdził, że powoda dochodzącego ochrony prawnej na
podstawie art. 189 K.p.c. obciąża obowiązek wykazania faktów uzasadniających
interes prawny w uzyskaniu konkretnego rozstrzygnięcia, co stanowi przesłankę
zastosowania tego przepisu. Interes prawny musi być ponadto zgodny z prawem
i zasadami współżycia społecznego oraz celami, którym służy art. 189 K.p.c. Sąd
powinien zatem odmówić udzielenia ochrony prawnej powodowi, gdy w wyniku ustalenia miałoby dojść do ukształtowania stosunków prawnych w sposób
sprzeczny z przepisem art. 18 Konstytucji. W świetle tego przepisu nie może
istnieć związek małżeński między osobami tej samej płci, a dotyczy to nie tylko
momentu zawarcia małżeństwa, ale całego okresu jego trwania.
Uzależnienie prawnego uznania zmiany płci od uprzedniego rozwiązania
istniejącego małżeństwa nie prowadzi do naruszenia art. 12 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej: Konwencja). W decyzjach
z 28 listopada 2006 r. R. F. v. Wielka Brytania, nr 35748/05, LEX nr 361091
i z 28 listopada 2006 r. W. i A. Parry v. Wielka Brytania, nr 42971/058, Europejski
Trybunał Praw Człowieka wyjaśnił, że art. 12 Konwencji chroni podstawowe
prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny. Wykonywanie prawa do zawarcia związku małżeńskiego niesie za sobą
społeczne, osobiste i prawne skutki, a art. 12 Konwencji wyraźne przewiduje
uregulowanie instytucji małżeństwa przez prawo krajowe. Dlatego konieczność
przeprowadzenia przez pooperacyjnego transseksualistę rozwodu przed uznaniem jego nowej płci może mieć podstawę w prawie krajowym, o ile zakłada ono,
że jedynie osoby przeciwnej płci mogą zawrzeć związek małżeński, a małżeństwa
pomiędzy osobami tej samej płci nie są dozwolone. Trybunał uznał, iż jeżeli
chodzi o poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji), skutki
istnienia takiego systemu prawnego nie są nieproporcjonalne. Uwzględniająca
te same standardy wykładnia przepisów art. 189 K.p.c. i art. 18 Konstytucji, nie
jest sprzeczna z art. 30 i 47 Konstytucji. W obecnym stanie prawnym, powód
jako osoba pozostająca w związku małżeńskim, nie może skutecznie domagać się
ochrony prawnej swoich dóbr osobistych na podstawie art. 189 K.p.c. poprzez
ustalenie jego przynależności do płci żeńskiej.
W skardze kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego z 19 lipca 2012 r. powód zarzucił, że orzeczenie to zostało wydane z naruszeniem prawa materialnego
(art. 3983 § 1 pkt 1 K.p.c.), to jest: – art. 1 K.r.o.9 poprzez niewłaściwą wykładnię
i przyjęcie, iż zawarcie przez niego związku małżeńskiego z Katarzyną Sz. wyklucza możliwość dochodzenia ochrony jego dóbr osobistych na podstawie art.
8

LEX nr 281579
Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 788 ze zm.); dalej: K.r.o.
9
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189 K.p.c., gdyż jej udzielenie byłoby sprzeczne z art. 18 Konstytucji; – art. 1
i 2 K.r.o. poprzez niewłaściwą wykładnię i przyjęcie, że osoba, która pozostaje
w związku małżeńskim, po dokonaniu de facto zmiany płci, jest zobowiązana do
rozwiązania małżeństwa przez rozwód przed dokonaniem zmiany płci de iure,
gdy tymczasem prawo umożliwia w takiej sytuacji stwierdzenie nieistnienia małżeństwa m.in. wskutek zmiany płci; – art. 1 K.r.o. poprzez przyjęcie, że sprawa
o ustalenie przynależności do określonej płci ma prejudycjalny charakter dla
procesu o ustalenie nieistnienia małżeństwa, podczas gdy wydanie orzeczenia
w spawie zmiany płci ma charakter deklaratoryjny i dotyczy całego życia człowieka od chwili jego narodzin, a nie od daty wydania w danej sprawie orzeczenia; – art. 22 K.r.o. poprzez niewłaściwą wykładnię i uznanie, że przepis ten nie
ma zastosowania w sprawie, podczas gdy oczekiwanie, że małżeństwo powoda
zostanie rozwiązane przez rozwód nie uwzględnia stanowiska o deklaratywnym
charakterze wyroku ustalającego płeć; – art. 18 Konstytucji poprzez niewłaściwą wykładnię i przypisanie mu nadrzędnej pozycji w stosunku do art. 30 i 47
Konstytucji.
Powód zarzucił nadto, że zaskarżony wyrok zapadł z naruszeniem przepisów
procesowych (art. 3933 § 1 pkt 1 K.p.c.), to jest: – art. 7 K.p.c. poprzez przyjęcie,
że prokurator mógł żądać wznowienia postępowania w sprawie z powołaniem się
na przesłankę nieważności postępowania w związku z nieuczestniczeniem w nim
żony oraz dzieci powoda; – art. 379 pkt 5 K.p.c. poprzez uznanie, że postępowanie przed Sądem Okręgowym nie było dotknięte nieważnością w związku
z niedoręczeniem odpisu skargi pełnomocnikowi powoda.
Powód wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego go
wyroku Sądu Okręgowego oddalającego powództwo i orzeczenie co do istoty
sprawy, a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy
Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
1. Bezzasadnie powód zarzuca, że z naruszeniem art. 379 pkt 5 K.p.c. Sąd
Apelacyjny pominął takie uchybienia procesowe Sądu Okręgowego, które miały
usprawiedliwiać tezę o nieważności postępowania przed Sądem Okręgowym. Sąd
Apelacyjny dostrzegł, że w art. 91 pkt 1 K.p.c. zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez stronę został wyznaczony szeroko, ze wskazaniem,
że obejmuje on także uprawnienie do wniesienia skargi o wznowienie postępowania i reprezentowania strony w postępowaniu wywołanym taką skargą. Sąd
Okręgowy rzeczywiście nie doręczył odpisu skargi o wznowienie postępowania
pełnomocnikowi, który reprezentował powoda w postępowaniu zakończonym
zaskarżonym wyrokiem, ale to nie przeszkodziło pełnomocnikowi podjąć czynności w imieniu mocodawcy w postępowaniu wywołanym skargą. Pełnomocnik
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złożył na nią odpowiedź i miał możliwość podejmowania za powoda czynności
związanych z ochroną jego interesów w toczącym się postępowaniu. Osobną
kwestią jest natomiast to, w jaki sposób pełnomocnik możliwości te wykorzystał. O nieważności postępowania z uwagi na przesłankę ustaloną w art. 379
pkt 5 K.p.c. można mówić dopiero wtedy, gdy popełnione przez sąd uchybienie
przepisom procedury cywilnej spowoduje skutek, który można zakwalifikować
jako pozbawienie strony możności obrony jej praw. Skarżący nie przedstawił
jakiejkolwiek argumentacji mogącej usprawiedliwiać tezę, że zarzucane przez
niego uchybienie spowodowało ten skutek (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 28 marca 2008 r., V CSK 488/07, LEX nr 424315).
2. Podstawą legitymacji prokuratora do działania w postępowaniu cywilnym
jest art. 7 K.p.c. Przepis ten upoważnia prokuratora do wystąpienia z żądaniem
wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również do wzięcia udziału w każdym toczącym się już postępowaniu. Prokurator nie realizuje tych uprawnień
z uwagi na pozostawanie w relacjach kreowanych materialnym prawem cywilnym
ze stronami sporu rozpoznawanego przed sądem powszechnym. Źródłem jego
legitymacji jest art. 7 zdanie pierwsze K.p.c., jako przepis z zakresu procedury
cywilnej, a zatem należący do domeny prawa publicznego. Przepis ten wskazuje
także na podstawy legitymacji prokuratora do występowania w roli podmiotu
żądającego wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej lub biorącego udział
w takim postępowaniu. Podstawami tymi są: potrzeba ochrony praworządności,
praw obywateli lub interesu społecznego. Te podstawy legitymacji procesowej
prokuratora nawiązują do zadań wyznaczonych temu organowi w przepisach
ustrojowych (art. 2, art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.). Prokurator może je
zrealizować w postępowaniu cywilnym przez wykorzystanie tych instrumentów
procesowych, które zostały przewidziane dla podmiotów mających korzystać
z ochrony prawnej, według zasad jej udzielania przez sądy powszechne, a zatem przez wnoszenie pism wszczynających postępowania (pozwów, wniosków),
przez zgłaszanie udziału w toczących się postępowaniach i korzystanie w nich
z przewidzianych ustawą wniosków, dopuszczalnych z uwagi na stan zaawansowania postępowania oraz przez wnoszenie środków zaskarżenia. W pewnych
sytuacjach ustawodawca w szczególny sposób reguluje uprawnienia prokuratora do działania w postępowaniu cywilnym (art. 7 zdanie drugie, art. 3985
§ 2, art. 4242 K.p.c.), ale ogólną podstawą wyznaczenia ich zakresu jest art. 7
zdanie pierwsze K.p.c. W art. 7 zdanie drugie K.p.c. ustawodawca ograniczył
uprawnienia prokuratora do występowania z żądaniem wszczęcia postępowań
cywilnych w sprawach o roszczenia niemajątkowe z zakresu prawa rodzinnego
do przypadków wymienionych w ustawie (art. 22, art. 86, art. 127 K.r.o.), ale
niniejsza sprawa niewątpliwie nie ma takiego charakteru. Powód wystąpił w niej
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bowiem z żądaniem zmierzającym do – jak podał – ochrony jego dóbr osobistych
(przynależności do określonej płci) i taką ochronę uzyskał. Możliwość wszczęcia
przez prokuratora postępowania w sprawach o ochronę dóbr osobistych, czy
wzięcia w nich udziału, oczywiście nie jest wyłączona. W sprawach, których
przedmiotem jest żądanie odpowiadające temu, z którym wystąpił powód, udział
prokuratora jest nie tylko dopuszczalny, ale nawet powinien być regułą. Skoro
bowiem stan cywilny człowieka podlega szczegółowej publicznoprawnej rejestracji, z uwzględnieniem danych na temat jego płci, stwierdzanych w momencie
wyrażenia przez niego woli zawarcia związku małżeńskiego według treści wpisu
w rejestrze, to przypisana człowiekowi płeć nie jest obojętna także dla państwa,
które w określony sposób postrzega rolę i zadania związków małżeńskich, jako
związków osób różnej płci. Oczywiście nie chodzi tu o państwo w sferze dominium (Skarb Państwa), bo z punktu widzenia tego podmiotu prawa prywatnego
rozważane relacje nie mają żadnego znaczenia. Wobec niewskazania przez ustawodawcę na inny organ państwa, który by stał na straży praworządności orzeczeń
zapadających w sprawach o ustalenie przynależności do określonej płci, zadania
te mogą wypełniać prokuratorzy.
Powołane wyżej przesłanki legitymacji procesowej prokuratora gwarantują
mu samodzielną pozycję procesową w postępowaniu, które zainicjuje, lub do
którego wstąpi. Prokurator nie musi działać na rzecz konkretnej strony w wymagającym rozstrzygnięcia sporze i nie musi identyfikować się z tą sytuacją
prawną, która jej dotyczy. Jego działanie jest podporządkowane dążeniu do zakończenia postępowania wyrokiem (postanowieniem) realizującym standard
praworządności.
Zarzutów w związku z zastosowaniem przez Sąd Apelacyjny przepisów
o podstawach wznowienia postępowania, skarżący nie zgłosił, bo w takich kategoriach z całą pewnością nie da się postrzegać zarzutu naruszenia art. 7 K.p.c.
3. Z uwagi na charakter sprawy, rozważenie zarzutów zgłoszonych przez
powoda w ramach pierwszej podstawy kasacyjnej musi być poprzedzone przypomnieniem, że ten zespół cech, które są związane z osobą człowieka i pozostają
tylko jemu właściwe nazywany jest jego stanem osobistym. Składa się na niego
także płeć właściwa człowiekowi. Polski system prawny, na którego podstawie
niniejsza sprawa podlega rozpoznaniu, nie daje podstaw do wyróżnienia innej
płci jak żeńska i męska, a zatem – w świetle prawa – człowiek jest kobietą albo
mężczyzną.
Stan cywilny człowieka opisywany jest przez wskazanie na jego sytuację
w rodzinie oraz w społeczności państwowej, której funkcjonowanie reguluje
system prawa krajowego. Jego wyznacznikami są pochodzenie od określonych
rodziców, z czym wiąże się posiadanie lub nieposiadanie rodzeństwa, pozostawanie w więziach pokrewieństwa z innymi osobami pochodzącymi od tych samych

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

119

przodków, pozostawanie lub niepozostawanie w związku małżeńskim oraz wynikające z tego relacje powinowactwa, ale także posiadanie (w tym i adoptowanie)
dzieci.
Człowiek jest identyfikowany przez nazwisko, przypisywane mu po urodzeniu zgodnie z regułami ustalonymi w art. 88–901 K.r.o., wskazujące na jego
pochodzenie od określonych rodziców, oraz przez imię nadawane mu przez nich,
względnie – gdy nie wypełnią tego obowiązku – przez organ państwowy (art. 40
ust. 2 pkt 1, art. 50, art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.; dalej:
P.a.s.c.). Nazwisko człowieka może podlegać zmianie w sytuacjach określonych
w art. 25 i art. 59 K.r.o., zgodnie z regułami ustalonymi w tych przepisach albo
na zasadach określonych w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia
i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.); imię człowieka może być zmienione tylko na zasadach określonych w art. 51 P.a.s.c. oraz ustawie o zmianie
imienia i nazwiska.
Wszystkie elementy składające się na stan cywilny człowieka są kształtowane przez dwie grupy zdarzeń: zdarzenia naturalne (urodzenie i zgon) oraz
zdarzenia prawne, a wśród nich czynności prawne (np. zawarcie małżeństwa,
uznanie dziecka) i orzeczenia sądowe (np. przysposobienie, rozwód). Człowiek
funkcjonuje przede wszystkim jako członek rodziny. Zdarzenia kształtujące jego
stan cywilny mają z reguły taką właściwość, że wpływają także na stan cywilny
innych osób, jedne – niezależnie od woli działającego (urodzenie i pochodzenie
od określonych rodziców), a inne – w rezultacie podjętych przez niego czynności
prawnych, czy też wskutek orzeczeń wydanych w postępowaniach, na których
wszczęcie i przebieg może on wpływać.
Człowiek funkcjonuje także we wspólnocie państwowej, która bez określonego terytorium i obywateli nie może istnieć. Zdarzenia i wykreowane nimi
skutki opisujące stan osobisty i cywilny człowieka podlegają rejestracji zgodnie
z prawem o aktach stanu cywilnego. O randze, jaką ustawodawca przypisuje tym
zdarzeniom świadczy szczególny tryb ich rejestrowania, domniemania wynikające z rejestracji (art. 3 i art. 4 P.a.s.c.), ograniczone możliwości uzupełniania,
czy innej zmiany dokonanych już wpisów.
4. Przypisanie człowiekowi płci, czyli zidentyfikowanie go jako kobiety
lub mężczyzny następuje bezpośrednio po urodzeniu, na podstawie budowy
zewnętrznych narządów płciowych. W tym momencie przypisana człowiekowi
płeć ma znaczenie z punktu widzenia wybieranego dla niego imienia (art. 50
ust. 1 P.a.s.c.). W razie stwierdzenia u człowieka obojnactwa oznaczenie jego
płci dokonane w akcie urodzenia może podlegać sprostowaniu, zgodnie z przepisami o aktach stanu cywilnego, a zatem w postępowaniu sądowym (art. 31
i art. 33 a.s.c.). Interseksualizm i obojnactwo uzasadnia określenie płci człowieka
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z uwzględnieniem wszystkich innych cech jego budowy, nie wyłączając także
świadomości zainteresowanego. Jego wystąpienie może powodować, że z konieczności, z czasem człowiekowi trzeba przypisać taką płeć, jakiej cechy są
przeważające. Stwierdzone odchylenia od normy mogą powodować potrzebę
dokonania tzw. zabiegu korekcyjnego polegającego na dostosowaniu zewnętrznych narządów płciowych do przeważających cech płci, bądź istniejących od
początku, bądź ukształtowanych w okresie późniejszym. Niewątpliwe tego przypadku dotyczyła uchwała Sądu Najwyższego z 25 lutego 1978 r., III CZP 100/77
(OSPiKA 1983, nr 10, poz. 217). Powód w niniejszej sprawie nie jest osobą, do
której poglądy wyrażone w tym orzeczeniu miałyby zastosowanie.
5. W życiu dorosłym (ocenianym biologicznie na podstawie momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej, a prawnie – z zastrzeżeniem art. 10 § 2 K.c.10 – na
podstawie kryterium wieku, art. 10 § 1 K.c.) płeć determinuje te role społeczne, które człowiek może wykonać tylko jako osoba określonej płci. Dla prawa
doniosłe są role męża albo żony, ojca albo matki. Prawidłowe ich wypełnienie
ma znaczenie nie tylko dla wspólnoty rodzinnej, ale także państwowej. Z tego
względu prawo określa, pomiędzy jakimi osobami może być zawarte małżeństwo
(art. 1 § 1, art. 10, art. 11 § 1, art. 13 § 1, art. 14 § 1, art. 15 § 1 K.r.o.), ale też
kreuje instytucje, które mają zagwarantować wypełnienie zadań, które wspólnota
państwowa przypisuje więziom stworzonym przez złożenie oświadczenia woli
o jego zawarciu.
Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które może
i powinno być uwzględniane przy interpretacji przepisów prawa polskiego (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z 11 stycznia 1995 r., III ARN 75/94, OSNP
1995, nr 9, poz. 106) wynika, że regulowanie prawa rodzinnego, a więc i prawa
małżeńskiego, jest wyłączną kompetencją narodowych prawodawców i ich sądów. Prawo polskie zarówno w Konstytucji (art. 18), jak i w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym (art. 1 § 1 K.r.o.) uznaje małżeństwo za związek kobiety i mężczyzny. Art. 18 Konstytucji wymagający dla ważności małżeństwa odmienności
płci małżonków działa nie tylko w chwili zawierania małżeństwa, lecz dotyczy
całego okresu jego trwania. Z przywołanego przepisu wynika definicja legalna
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
Dzieci pochodzą od określonych rodziców – od matki i od ojca. Matką
dziecka może być tylko kobieta, a ojcem – mężczyzna. Znaczenie rzeczywistej,
determinowanej biologicznie więzi między dzieckiem i jego matką oraz dzieckiem i jego ojcem zostało podkreślone w przepisach o macierzyństwie (art. 619
– 6116 K.r.o.) i ojcostwie (art. 62 – 86 K.r.o.), w tym w przepisach o uznaniu
10

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze
zm.); dalej: K.c.
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dziecka, zmienionych z mocą od 13 czerwca 2009 r. ustawą z 6 listopada 2008 r.
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 220, poz. 141), m.in. w celu zrealizowania standardów wyznaczonych
przez Europejską Konwencję o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego,
sporządzoną w Strasburgu 15 października 1975 r. (Dz. U. 1999, Nr 79, poz.
888).
Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła (art. 619 K.r.o.). Ojcostwo
może być wprawdzie domniemywane (art. 62 K.r.o.), ale takie domniemanie
podlega obaleniu przez wykazanie, że dziecko nie pochodzi od męża matki
(art. 67 K.r.o.). Uznania dziecka może dokonać tylko mężczyzna, od którego
dziecko pochodzi (art. 73 § 1 K.r.o.). Powzięcie wiadomości, że dziecko nie
pochodzi od mężczyzny, który je uznał, daje podstawę do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania (art. 78 § 1 K.r.o.). Ojcem dziecka nie
może być kobieta, tak samo jak mężczyzna jego matką.
Więzi, także prawne, między ludźmi spowodowane rodzicielstwem powstają i ustają w sposób naturalny (narodzenie, zgon); oświadczenia woli, czy orzeczenia organów państwa nie mogą ich stworzyć, czy zniweczyć. Przypisanie ich
zgodnie ze stanem naturalnym ma znaczenie także z punktu widzenia interesów
wspólnoty państwowej, czego wyrazem są przepisy o przeszkodach do zawarcia
małżeństwa (art. 14 P.a.s.c.).
6. W polskim systemie prawnym nie ma ustawy regulującej prawne aspekty zmiany płci transseksualisty, to znaczy warunki takiego jej przeprowadzenia,
żeby pociągała za sobą skutki przy opisywaniu stanu osobistego i cywilnego
osoby zainteresowanej zmianą oraz osób, których stan cywilny jest przez nią
współkształtowany.
W uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 22 czerwca 1989 r.,
III CZP 37/89 (OSNC 1989, nr 12, poz. 188), mającej moc zasady prawnej,
wyrażony został pogląd, że występowanie transseksualizmu nie daje podstawy
do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć. W motywach tej
uchwały Sąd Najwyższy wyjaśnił, że sprostować można tylko to, co było błędne
od początku, tj. w dacie sporządzenia aktu (ex tunc). Późniejsze zmiany poszczególnych elementów stanu cywilnego (ex nunc) rejestrowane są w aktach stanu
cywilnego z reguły w formie wzmianek dodatkowych. Wyjątkowo dopuszczalne jest ustalenie treści aktu stanu cywilnego, jeżeli akt unieważniony ma być
zastąpiony nowym aktem, jak również sporządzenie nowego aktu urodzenia,
przy jednoczesnym skreśleniu dotychczasowego, w razie orzeczenia przysposobienia (art. 32 pkt 1 i art. 49 ust. 1 a.s.c.). Stwierdzenie transseksualizmu nie
oznacza, że akt urodzenia dotkniętej nim osoby, sporządzony z uwzględnieniem
tych czynników, które mają znaczenie dla określenia płci dziecka, jest obarczony
błędem lub nieścisłością.
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7. W sytuacji prawnej ukształtowanej w związku z podjęciem uchwały
z 22 czerwca 1989 r., III CZP 37/89, wobec braku zainteresowania rozważanym problemem ze strony ustawodawcy, w przepisach o dobrach osobistych
i ich ochronie zaczęto poszukiwać środków pozwalających osobom transseksualnym na uzyskanie orzeczenia w jakimś przynajmniej stopniu wiążącego dane
ujawnione w rejestrach publicznych, a dotyczące przynależności do płci, z ich
własnym poczuciem takiej więzi.
W uzasadnieniu postanowienia z 22 marca 1991 r., III CRN 28/91 (LEX
nr 519375), Sąd Najwyższy stwierdził, że rozwiązania problemu rozbieżności
między ujawnionymi w aktach stanu cywilnego danymi na temat przynależności
do płci a psychicznym poczuciem więzi z płcią można poszukiwać przy wykorzystaniu instytucji wpisu wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego (art. 21
P.a.s.c.), a podstawą do jej dokonania może być prawomocne orzeczenie sądu
wydane w wyniku ustalenia płci na podstawie art. 189 K.p.c.
Trzeba dostrzec, że w zacytowanych wyżej motywach uzasadnienia postanowienia z 22 marca 1991 r., III CRN 28/91, Sąd Najwyższy „za element praw
stanu człowieka, należący do kategorii praw osobistych, chronionych przez art.
23 i 24 K.c.” uznał „płeć człowieka (integralność seksualną)”, ale zarazem „cechy
dobra osobistego podlegającego ochronie również w drodze powództwa o ustalenie” przypisał „poczuciu przynależności do danej płci”, co – przy założeniu,
że wyrok wydany w sprawie o ustalenie uznany został za podstawę wpisywania
wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego – rodzi wątpliwości co do tego,
jaka jest treść pojęcia „płeć metrykalna”, a zatem stwierdzana aktami stanu cywilnego. Wątpliwości te można wyrazić pytaniem, czy o płci metrykalnej ma
decydować w odniesieniu do wszystkich ludzi ten sam zespół cech biologicznych, stwierdzany zwykle natychmiast po urodzeniu, czy też psychiczne poczucie
więzi z którąś z płci, odczuwane z różnym nasileniem w różnych okresach życia
i w różny sposób manifestowane na zewnątrz, ale także pytaniem, czy w ogóle,
a jeśli tak, to jakie zabiegi korekcyjne decydują o zmianie płci (czynią z kobiety
mężczyznę i odwrotnie). Wątpliwości te powinien rozstrzygnąć przede wszystkim ustawodawca, gdyż dotyczą one i tego, jakie dane podlegają rejestracji w publicznym rejestrze stanu cywilnego. Odniesienie się do nich przez Sąd Najwyższy
nie było konieczne dla wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. W skardze
kasacyjnej powód używa wprawdzie argumentu, że „co najmniej od kliku lat
jest kobietą” (pkt 6 zarzutów), ale ani w toku postępowania wywołanego skargą
o wznowienie postępowania, ani w skardze kasacyjnej od wyroku kończącego
to postępowanie, nie objaśnił, na czym oparte jest to twierdzenie.
W uzasadnieniu postanowienia z 22 marca 1991 r., III CRN 28/91, Sąd
Najwyższy przedmiot powództwa transseksualisty identyfikował też przez użycie
sformułowania „powództwo o ustalenie płci”, a kolejne tezy uzasadnienia tego
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postanowienia świadczą o tym, że możliwość udzielenia transseksualiście ochrony prawnej w takim procesie traktował wyjątkowo. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że możliwość uwzględnienia powództwa o ustalenie płci „powinna zależeć
od oceny przez sąd trwałości poczucia przynależności transseksualisty do innej
płci, co przemawia za występowaniem z takim powództwem w zasadzie dopiero po dokonaniu korekcyjnego zabiegu operacyjnego”. Podkreślał przy tym, że
„zmiana płci jednego człowieka nie jest zdarzeniem dotyczącym wyłącznie dóbr
osobistych tej właśnie osoby. Fakt ten może bowiem mieć doniosłe znaczenie
także dla praw stanu i dóbr osobistych innych osób (np. małżonka lub dzieci
transseksualisty). Okoliczności te rozważyć powinien wszechstronnie sąd, który
rozpoznawałby sprawę o ustalenie płci na podstawie art. 189 K.p.c. Jeżeli sąd
ten ustaliłby w wyroku, że nastąpiła zmiana płci człowieka, to orzeczenie takie
działałoby ze skutkiem ex nunc i byłoby podstawą do ujawnienia tej okoliczności
w aktach stanu cywilnego w formie wpisu dodatkowego na podstawie art. 21
P.a.s.c.”.
Sprzeczne z tym poglądem (ale też niekonsekwentne wobec własnego
twierdzenia, że „co najmniej od kliku lat jest kobietą”) jest wyrażone przez powoda stanowisko, iż zaskarżony wyrok wydany poprzednio w sprawie o ustalenie
przynależności do płci, wywołał skutki ex tunc.
9. Podstawą powództwa o ustalenie przynależności do płci – zgodnie ze
stanowiskiem wyrażonym w uzasadnieniu postanowienia z 22 marca 1991 r.,
III CRN 28/91 – ma być „interes prawny transseksualisty w uzyskaniu obiektywnej ochrony wobec niepewności stanu prawnego lub prawa”, a „w razie zmiany
płci” – interes prawny wyrażający się „w sprzeczności między stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z aktu urodzenia”.
Skoro w orzecznictwie sądowym dopuszczono możliwość dochodzenia
roszczenia o ustalenie płci, to powstała kwestia, przeciwko komu roszczenie to
może być dochodzone. Odpowiedź na nie powinna zależeć od tego, jakie prawa
i interesy ma chronić wystąpienie z tym rodzajem żądania. Ochrona przynależności do płci realizowana na podstawie art. 23 i 24 K.c. w związku z art. 189
K.p.c., na zasadach ogólnych, może być transseksualiście udzielona przeciwko
osobom, które swoimi działaniami lub zaniechaniami stanowią dla jego dobra
zagrożenie lub w nie godzą. Wyrok taki tworzy stan powagi rzeczy osądzonej
(art. 366 K.p.c.), ale oczywiście nie korzysta z tzw. rozszerzonej prawomocności,
z braku przepisu szczególnego, który by mu przypisywał ten atrybut.
W uchwale z 22 września 1995 r., III CZP 118/95 (OSNC 1996, nr 1,
poz. 7), Sąd Najwyższy wyjaśnił, że w procesie o ustalenie płci transseksualisty
(art. 189 K.p.c.) pozwanymi w sprawie powinni być rodzice powoda. Powyższa
uchwała zapadła w sprawie dotyczącej osoby bezdzietnej, stanu wolnego, ale
w jej uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazywał na konieczność brania udziału
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w takim postępowaniu osób związanych z powodem odpowiednimi stosunkami
prawnorodzinnymi.
Powyższe stanowisko budzi wątpliwości. Niewątpliwie w procesie o ustalenie nie można skutecznie pozywać kogokolwiek, lecz tylko podmiot, który jest
prawnie zainteresowany wynikiem postępowania (por. uchwałę Sądu Najwyższego z 25 stycznia 1995 r., III CZP 176/94, OSNC 1995, nr 5, poz. 74). W świetle
aktualnie obowiązującego prawa, płeć dziecka nie ma żadnego znaczenia dla
treści praw i obowiązków jego rodziców wobec niego, i wzajemnie – praw i obowiązków dziecka wobec rodziców. Na prawne relacje rodzice – dzieci pozostaje
ona zatem bez wpływu, i to nie tylko po ustaniu władzy rodzicielskiej (w związku z pełnoletniością dziecka, zawarciem przez nie związku małżeńskiego), ale
także po ustaniu obowiązku alimentacyjnego w relacji rodzice – dziecko, jak
i po ewentualnym powstaniu obowiązku alimentacyjnego dziecka w stosunku
do rodziców. Prawo nakazuje rodzicom jednakowe traktowanie dzieci obojga
płci. Jeśli rodzice emocjonalnie nie akceptują transseksualizmu swojego dziecka, to orzeczenie sądowe ustalające inną płeć dziecka niż ta, którą przypisują
mu rodzice, nie jest w stanie tego zmienić. Jeśli rodzice akceptują transseksualizm swojego dziecka i wspierają go w dążeniu do ujawnienia w rejestrze stanu
cywilnego innej niż wpisana tam płci, to prowadzenie przeciwko nim procesu
na podstawie art. 189 K.p.c. kłóci się z ogólnymi zasadami udzielania ochrony
prawnej na tej podstawie. Udzielenie transseksualiście ochrony prawnej w relacji
do rodziców mogłoby mieć miejsce na zasadach ogólnych (art. 24 K.c.), przez
nakazanie lub zakazanie im (jako pozwanym naruszającym dobra osobiste powoda) określonych zachowań zagrażających lub godzących w te dobra. Wyrok
wydany w takiej sprawie z całą pewnością nie jest podstawą czynienia jakichkolwiek wpisów w aktach stanu cywilnego. Jego znaczenie nie wykracza poza
podmioty, których dotyczy.
Osobną kwestią jest, że powyższy pogląd co do osoby pozwanego w procesie
o ustalenie przynależności do płci transseksualisty, prowadzonym na podstawie
art. 23 i art. 24 K.c. w związku z art. 189 K.p.c., jest możliwy do praktycznego
zastosowania wtedy, gdy rodzice powoda-transseksualisty żyją. Obowiązki, które
można by powiązać z przedmiotem postępowania w takiej spawie oczywiście nie
podlegają dziedziczeniu, a zatem po śmierci rodziców transseksualisty nie może
być mowy o wyznaczeniu pozwanych dla sprawy o ustalenie zgodnie z zasadami
ogólnego następstwa prawnego wynikającego ze spadkobrania po nich.
Przypisana człowiekowi płeć nie ma znaczenia dla jego praw i obowiązków
wobec krewnych i powinowatych, natomiast – o czym szczegółowo była mowa
w pkt 3, 4 i 5 – ma znaczenie dla zdolności do zawarcia związku małżeńskiego oraz dla rodzicielstwa. W związku małżeńskim mogą bowiem pozostawać
tylko osoby różnej płci (art. 1 § 1 K.r.o.). Powołanie się na transseksualizm
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przez jednego z małżonków – wbrew zarzutom skarżącego – nie wyczerpuje
znamion żadnej przesłanki unieważnienia małżeństwa (art. 151 § 1 K.r.o.) ani
też nie uzasadnia ustalenia nieistnienia małżeństwa (art. 22 K.r.o.). Wyrok wydany na podstawie art. 23 i 24 K.c. w zw. z art. 189 K.p.c. w sprawie o ustalenie przynależności do określonej płci, wywołuje skutki ex nunc, co wyraźnie
stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z 22 marca 1991 r.,
III CRN 28/91. W aktualnym stanie prawnym, problemy wynikające z transseksualizmu jednego z małżonków, o ile spowodowały trwały i zupełny rozkład
pożycia w związku małżeńskim zawartym przez taką osobę, mogą – co najwyżej
– uzasadniać rozwiązanie zawartego przez nią małżeństwa przez rozwód (art.
56 K.r.o.). Małżeństwo zawierane jest przez dobrowolne złożenie oświadczenia
woli, składne przez osoby identyfikujące siebie jako różniące się płcią. Dopóki
dla prawa krajowego jest ono związkiem mężczyzny i kobiety, dopóty nie można
przyjmować, że ustalenie płci transseksualisty dokonane po rozwiązaniu jego
małżeństwa przez rozwód, wywołuje skutek wsteczny. Także w takim przypadku
ustalenie płci działa na przyszłość, a to z tej przyczyny, że osoba transseksualna
realizowała się (niezależnie od towarzyszących jej uczuć) w tej roli społecznej,
którą prawo przypisuje odrzucanej przez nią płci. W tej roli nie realizowała się
przy tym sama, lecz z drugim człowiekiem, płci przeciwnej, a dla poczucia godności tego drugiego człowieka może nie być obojętne, czy tworzył związek z osobą
tej samej, czy przeciwnej płci.
Płeć determinuje status matki i ojca w ich relacjach z dzieckiem, które prawo
obejmuje ochroną, choć kształtowane są naturalnie. Ustalenie przynależności
ojca albo matki dziecka do innej płci niż na to wskazuje wypełniona przez tę
osobę rola w procesie poczęcia i narodzin ma zatem znaczenie dla dziecka, bo
dotyczy osoby, od której przypisze się mu pochodzenie. I w tym przypadku,
ewentualny wyrok uwzględniający powództwo transseksualisty o ustalenie przynależności do innej płci niż determinowana rolą społeczną, którą zrealizował przy
poczęciu i narodzinach dziecka, może wywoływać skutki tylko na przyszłość,
a nie wstecz, gdyż inaczej należałoby dziecku przypisać pochodzenie od dwóch
kobiet, czy dwóch mężczyzn. Przy wydaniu takiego wyroku należy uwzględnić
nie tylko dążenie transseksualisty do uzgodnienia przypisanej mu płci metrykalnej z psychicznym poczuciem płci, ale i okoliczności leżące po stronie dziecka,
a mianowicie jego szeroko rozumianą gotowość do znalezienia się w takiej sytuacji, że w swoim rodzicu ma widzieć osobę innej płci, niż wypełniona przez
tę osobę rola w procesie poczęcia i narodzin dziecka, a być może także w wychowaniu dziecka, na jakichś etapach jego życia.
W związku z zarzutami naruszenia art. 18, art. 30, art. 47 Konstytucji, powód
w skardze kasacyjnej eksponuje wątek własnych praw i wolności obywatelskich
oraz powołuje się na potrzebę udzielenia ochrony jego godności. Tych własnych,
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wywodzonych z przepisów Konstytucji oczekiwań co do rozstrzygnięcia, jakim
– jego zdaniem – sprawa powinna się zakończyć, powód nie próbował nawet
powiązać i objaśnić w kontekście praw i wolności jego żony i dzieci, mających
podstawę w tych samych przepisach Konstytucji. Spojrzeniu na sytuację prawną
tych osób powód w skardze kasacyjnej nie poświęcił ani jednego zdania. Sprawa,
w której powód dochodził roszczenia rozpoznawana była w postępowaniu procesowym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W takiej sprawie ciężar dowodu
przesłanek decydujących o zasadności powództwa spoczywa na powodzie (art. 6
K.c.). Z niewypowiedzenia się pozwanych co do twierdzeń powoda o faktach
sąd może wprawdzie wyprowadzić wnioski o ich przyznaniu (art. 230 K.p.c.), ale
podstawą dla takiego wnioskowania muszą być „wyniki całej rozprawy”. Trudno
wnioskować o przyznaniu przez pozwanych faktów, o których powód w procesie
w ogóle nie wspomniał, bo zataił przed sądem i biegłym okoliczności dotyczące
zawarcia związku małżeńskiego i spłodzenia w nim dzieci. Niezależnie od powyższego, zastosowanie art. 230 K.p.c. w procesach o roszczenia dotyczące praw
stanu musi być bardzo ostrożne, gdyż systemowo dla ich ochrony właściwszy jest
tryb nieprocesowy, w którym przy rozpoznawaniu spraw i orzekaniu w większym
stopniu uwzględnia się okoliczności ze sfery interesu publicznego, poza samym
interesem stron postępowania.
10. Wyrok wydany w sprawie o ochronę dóbr osobistych, także uwzględniający powództwo, wywołuje skutki w relacjach między stronami, których dotyczy, co oznacza, że powaga rzeczy osądzonej stworzona przez jego wydanie nie
obejmuje nikogo innego, jak tylko powoda i pozwanego (pozwanych) w sprawie
(art. 366 K.p.c.).
Jeżeli nawet przyjąć, że powództwo o ustalenie przynależności do płci
można wytoczyć przeciwko rodzicom, to niewątpliwe na nich nie wyczerpuje
się krąg potencjalnie pozwanych. W uzasadnieniu postanowienia z 22 marca
1991 r., III CRN 28/91, Sąd Najwyższy stwierdził, że wydanie orzeczenia w takiej sprawie może mieć doniosłe znaczenie także dla praw stanu i dóbr osobistych innych osób – małżonka i dzieci transseksualisty, bo odnosi się do więzi
prawnych łączących go i z tymi osobami. Jeśli nawet dopuści się możliwość, że
w różnych okresach czasu temu samemu człowiekowi może być przypisana różna
płeć, to niewątpliwie ma to być płeć identyczna wobec wszystkich innych osób
w stosunkach prawnych, w które wszedł i dla których jej oznaczenie ma prawną
doniosłość. Oznacza to, że w procesie o ustalenie przynależności do płci (art. 23
i 24 K.c. w zw. z art. 189 K.p.c.), wytoczonym przez transseksualistę pozostającego w związku małżeńskim i mającego dzieci, po stronie pozwanej muszą wystąpić
nie tylko jego rodzice (jeśli zdecyduje się ich pozwać), ale i nierozwiedziony
z nim małżonek oraz dzieci. W orzecznictwie i piśmiennictwie przyjmuje się,
że współuczestnictwo konieczne może wynikać z istoty określonego stosunku
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prawnego (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2009 r.,
II CSK 590/08, LEX nr 599759). Istota więzi prawnych między transseksualistą
występującym o ustalenie przynależności do płci, a jego małżonkiem i dziećmi
decyduje nie tylko o koniecznym charakterze współuczestnictwa między tymi
osobami (art. 72 § 2 K.p.c.), ale i o jego kwalifikowanej, jednolitej postaci (art. 73
K.p.c.).
Nieujawnienie przez powoda w toku procesu, że pozostaje w związku
małżeńskim i ma z tego związku dzieci, doprowadziło do sytuacji, w której
w postępowaniu w sprawie o ustalenie przynależności do płci nie wzięli udziału małżonek i dzieci powoda, a wydany w stosunku do jego rodziców wyrok
zaoczny uwzględniający powództwo, stał się podstawą – zgodnie z wykładnią
przeprowadzoną w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z 22 marca
1991 r., III CRN 28/91 – do ujawnienia w aktach stanu cywilnego wzmianek
dodatkowych o treści tego wyroku, które oddziałują także na sytuację tych osób.
Po wznowieniu postępowania w sprawie o ustalenie przynależności do płci,
w związku z pozbawieniem możliwości działania w nim osoby pozostającej z powodem w związku małżeńskim i jego dzieci oraz w związku z ujawnieniem się
takich środków dowodowych, dotyczących relacji rodzinnych powoda, które
istniały poprzednio, a które nie zostały ujawnione w toku postępowania, zadaniem powoda, zgodnie z regułami ustalonymi w art. 6 K.c., było wykazanie, że
spełnione są przesłanki dopuszczające możliwość uwzględnienia jego powództwa. Powód tym obowiązkom procesowym nie sprostał. Słusznie zatem doszło
do oddalenia powództwa w tej sprawie.
Skoro żaden z zarzutów skargi kasacyjnej, rozpoznanej w granicach określonych w art. 39813 § 1 K.p.c. nie został postawiony trafnie, to na podstawie
art. 39814 K.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji.
Słowa kluczowe: stan cywilny, zmiana płci, powództwo o ustalenie płci, ochrona przynależności do płci, transseksualizm, prokurator, dobra osobiste, imię i nazwisko, zdolność do zawarcia
związku małżeńskiego, ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, rozszerzona prawomocność wyroku.
Powołane przepisy:
1.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) – art. 8, art. 12;
2.
Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.
poz. 788 ze zm.) – art. 1, art. 2, art. 10, art. 11 § 1, art. 13 § 1, art. 14 § 1, art. 15 § 1, art. 151
§ 1, art. 22, art. 25, art. 56, art. 59, art. 619 – 6116, art. 62, art. 67, art. 73 § 1, art. 78 § 1, art.
86, art. 88–901, art. 127;
3.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze
zm.) – art. 6, art. 10 § 1, art. 10 § 2, art. 23, art. 24;
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Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – art. 7, art. 72 § 2, art. 73, art. 87 § 1, art. 91 pkt 1, art. 133 § 3,
art. 189, art. 194 § 3, art. 195, art. 230, art. 328 § 2, art. 366, art. 379 pkt 5, art. 3933 § 1 pkt 1,
art. 3983 § 1 pkt 1, art. 3985 § 2, art. 39813 § 1, art. 39814, art. 399 § 1, art. 401 pkt 2, art. 403
§ 2, art. 407 § 1, art. 4242;
Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona
w Strasburgu 15 października 1975 r. (Dz. U. 1999, Nr 79, poz. 888);
Ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599
ze zm.) – art. 2, art. 3 ust. 1 pkt 2;
Ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – art. 3, art. 4, art. 14, art. 31, art. 32 pkt 1, art. 33, art. 40 ust. 2
pkt 1, art. 49 ust. 1, art. 50, art. 51, art. 52 ust. 2;
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
– art. 18, art. 30, art. 47;
Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze
zm.);
Ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 141).
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SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA
W ZWYKŁYM TRYBIE REJESTRACJI
A SĄDOWE USTALENIE TREŚCI AKTU
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 19 lipca 2013 r., II OSK 650/12
Tezy

Przepisy ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.; dalej: P.a.s.c.) nie
przyznają kierownikowi USC dowolności w sporządzaniu aktów urodzenia na
podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka i szczegółowo regulują postępowanie w tym zakresie, co ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom przy
zgłoszeniach urodzenia.
Brak zaświadczenia o urodzeniu dziecka odpowiadającego wymogom określonym w art. 40 ust. 3 P.a.s.c. albo wątpliwości co do tego, czy akt urodzenia
nie został już wcześniej sporządzony, uniemożliwia sporządzenie aktu urodzenia
na zasadach ogólnych, określonych przepisami ustawy. W takich okolicznościach
sprawy ustalenie treści aktu urodzenia wymaga przeprowadzenia postępowania
sądowego przed sądem powszechnym. W tym postępowaniu możliwe jest ustalenie, czy akt urodzenia nie został już wcześniej sporządzony albo ustalenie treści
aktu urodzenia. Do przeprowadzenia tego rodzaju postępowania nie ma ustawowych kompetencji kierownik USC.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
Przewodniczący: sędzia NSA Włodzimierz Ryms (spr.),
* Opracowała mgr Aneta Papis, USC Łódź
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Sędziowie: sędzia NSA Andrzej Gliniecki, sędzia del. WSA Jerzy Siegień,
Protokolant: starszy asystent Anna Sidorowska-Ciesielska
po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie
Ogólnoadministracyjnej
sprawy ze skargi kasacyjnej Y. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 30 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 977/11 w sprawie
ze skargi Y. L. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...]
w przedmiocie odmowy sporządzenia aktu urodzenia
oddala skargę kasacyjną.
Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Y. L. na decyzję Wojewody Łódzkiego
z dnia [...] lipca 2011 r. w przedmiocie odmowy sporządzenia aktu urodzenia.
W uzasadnieniu wyroku Sąd przytoczył następujące okoliczności faktyczne
i prawne sprawy.
Decyzją z [...] lipca 2011 r., po rozpatrzeniu odwołania skarżącego, Wojewoda Łódzki utrzymał w mocy decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ł.
z dnia [...] maja 2011 r. o odmowie sporządzenia aktu urodzenia na nazwisko:
J. M. L., urodzony [...] maja 1946 r. w Ł., syn S. i D. z d. G. Organ odwoławczy,
powołując się na treść art. 40 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.), dalej: P.a.s.c., wskazał, że
zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, nie daje podstaw do sporządzenia
przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ł. aktu urodzenia skarżącego. Brak
jest bowiem wymaganego przepisami prawa „pisemnego zgłoszenia urodzenia
dziecka”. Zaświadczenie z dnia [...] października 1946 r., wydane przez Zakład
Położniczo-Ginekologiczny D. E. w Ł. nie spełnia wymogów pisemnego zgłoszenia. Zatem, skoro akt urodzenia nie został sporządzony i nie można go sporządzić
w trybie ogólnym, przewidzianym w P.a.s.c., to zdaniem organu odwoławczego,
zasadnym jest ustalenie treści aktu urodzenia dziecka przez sąd. W takiej sytuacji,
zgodnie z art. 32 pkt 2 i art. 33 P.a.s.c., orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu
stanu cywilnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę, przyjmując że
organy zasadnie odmówiły sporządzenia aktu urodzenia. Przede wszystkim zgodnie z art. 38 ust. 1 P.a.s.c., urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia
urodzenia. W tej sprawie zgłoszenie urodzenia skarżącego nastąpiło bezspornie z przekroczeniem 14-dniowego terminu, albowiem skarżący zgłosił swoje
urodzenie po 65 latach. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec
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dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna
przy porodzie; lekarz albo położna. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki
zdrowotnej (art. 39 ust. 2 ustawy). Stosownie do treści art. 40 ust. 1 P.a.s.c. akt
urodzenia sporządza się na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka
wystawionego przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej. Zaświadczenie o urodzeniu skarżącego wydane przez Zakład Ginekologiczno – Położniczy w Ł. z dnia [...] października 1946 r. budzi wątpliwości, ponieważ w toku
postępowania administracyjnego nie ustalono, że w 1946 r. istniał w Ł. Zakład
Położniczo – Ginekologiczny dra E. Z tego względu zaświadczenie to nie może
stanowić podstawy do sporządzenia na jego podstawie aktu urodzenia skarżącego. Skoro istnieją wątpliwości co do prawdziwości zaświadczenia o urodzeniu
dziecka, których nie można w sposób pozytywny zweryfikować, to wykluczone
jest sporządzenie na jego podstawie aktu urodzenia. Ponadto występując z wnioskiem o sporządzenia aktu urodzenia, skarżący przedstawił wyciąg aktu urodzenia z dnia [...] października 1948 r. z Urzędu Stanu Cywilnego w O. dnia [...]
października 1948 r. W ocenie Sądu, skarżący domagając się sporządzenia aktu
urodzenia podważa legalność załączonego do akt sprawy wyciągu aktu urodzenia
z dnia [...] października 1948 r. W przypadku sporządzenia aktu stanu cywilnego,
który nie został unieważniony we właściwym trybie (tj. na podstawie art. 33
P.a.s.c.), nie jest możliwe sporządzenie kolejnego aktu rejestrującego to samo
zdarzenie. Jednocześnie z zaświadczenia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w O. z dnia [...] kwietnia 2008 r. wynika, że w księgach urodzeń sporządzonych
w latach 1946–1950, przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w O. nie
figuruje akt urodzenia na nazwisko L.J.M. urodzony [...] maja 1946 r. w Ł. i,
syn S. i D. z domu G. Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 1 P.a.s.c. osoba zgłaszająca
urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa. Skarżący zgłaszając swoje urodzenie nie
przedstawił aktu małżeństwa rodziców.
W skardze kasacyjnej od wyroku skarżący zarzucił naruszenie: art. 40
ust. 1 w związku z art. 7 i 15 P.a.s.c., art. 3 § 1 i 2, art. 134, art. 141 § 4,
art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270
ze zm.), dalej „P.p.s.a.” oraz art. 7, 75, 77 i 80 K.p.a. Zdaniem skarżącego Sąd
pierwszej instancji przyjął błędne założenie i w konsekwencji błędnie ustalił, że
akt urodzenia skarżącego został już sporządzony, powołując się na stanowisko
strony o niezakwestionowaniu autentyczności wyciągu aktu urodzenia z dnia
[...] października 1948 r. Z całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że w rzeczywistości fakt urodzenia Y. L. nie został odnotowany
w księdze stanu cywilnego. Stąd też błędne są twierdzenia Sądu, że wyciąg aktu
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urodzenia nie znajduje potwierdzenia w księdze stanu cywilnego i twierdzenia
strony wykluczają możliwość sporządzenia aktu stanu cywilnego na podstawie
art. 40 P.a.s.c., gdyż nie istnieje możliwość ponownej rejestracji zdarzenia, które
już zostało odnotowane. Celem wniosku skarżącego było sporządzenie jego
aktu urodzenia przy założeniu, że nie został on nigdy skutecznie sporządzony.
Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w sposób dowolny zakwestionował
autentyczność zaświadczenia o urodzeniu skarżącego wydanego przez Zakład
Ginekologiczno-Położniczy w Ł. z dnia [...] października 1946 r. Ani forma tego
dokumentu, ani jego autentyczność nie była w trakcie postępowania administracyjnego kwestionowana. Przeciwnie, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po przeprowadzeniu wszechstronnego postępowania wyjaśniającego,
na jego podstawie ustalił datę oraz miejsce urodzenia skarżącego i jego dane
osobowe. Brak pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w postaci zaświadczenia lekarskiego wystawionego na specjalnym w tym celu opracowanym druku,
którego wzór zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r.
w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz.U. Nr 27, poz. 232) nie
uniemożliwia uwzględnienia jego wniosku. Powołane rozporządzenie zaczęło
obowiązywać dopiero po wejściu w życie P.a.s.c., a § 5 tego rozporządzenia
stanowi, że do dnia 31 grudnia 2005 r. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka
może być dokonywane na formularzu stosowanym przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia. Błędne jest zatem stanowisko Sądu I instancji kwestionujące
możliwość sporządzenia aktu urodzenia w trybie art. 40 ust. 1 P.a.s.c., wyłącznie
z tego powodu, że zgłoszenie nie nastąpiło na druku opisanym w rozporządzeniu
wykonawczym do ustawy. W dniu [...] października 1946 r. zostało wystawione
zaświadczenie o narodzinach skarżącego, które stanowiło podstawę do sporządzenia aktu urodzenia zgodnie z obowiązującym w chwili zdarzenia przepisami
dekretu z dnia 25 września 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 272). Na skutek niewyjaśnionych okoliczności akt urodzenia nie
został wpisany do ksiąg stanu cywilnego, pomimo że został wydany wyciąg aktu
urodzenia przez Urząd Stanu Cywilnego w O. zawierający pełne dane osobowe.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwalał na sporządzenie aktu urodzenia w trybie art. 40 ust. 1 P.a.s.c. W trakcie postępowania administracyjnego
o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego ostatecznie ustalono okoliczność miejsca i daty urodzenia skarżącego, dane osobowe jego rodziców, ich
miejsce zamieszkania.
Przytaczając takie podstawy kasacyjne skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz zaskarżonej decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia [...] lipca
2011 r. i utrzymanej nią w mocy decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Ł. z dnia [...] maja 2011 r., a także o zasądzenie kosztów postępowania według
norm przepisanych.
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Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.
W okolicznościach tej sprawy problem sprowadza się do oceny, czy możliwe
jest sporządzenie aktu urodzenia skarżącego w trybie przewidzianym w art. 40
P.a.s.c. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż przepisy P.a.s.c. nie przyznają kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dowolności w sporządzaniu aktów urodzenia
na podstawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka i szczegółowo regulują
postępowanie w tym zakresie, co ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom przy
zgłoszeniach urodzenia. Wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, stanowisko przyjęte
przez Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku zasługuje na aprobatę, albowiem
aktu urodzenia skarżącego nie można sporządzić w trybie administracyjnym
przewidzianym w przepisach P.a.s.c.
W tej sprawie przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że skarżący
w dniu 2 lutego 2011 r. wystąpił z wnioskiem do Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Ł. o sporządzenie aktu urodzenia na nazwisko: J.M.L., urodzony [...]
maja 1946 r. w Ł., syn S. i D. z d. G. We wskazanej przez skarżącego dacie jego
urodzenia obowiązywał dekret z dnia 25 września 1945 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego (dalej: „dekret z 1945 r.”), zgodnie z którym urodzenie dziecka
należy zgłosić urzędnikowi stanu cywilnego, w którego obwodzie dziecko urodziło się, w ciągu dwóch tygodni celem sporządzenia aktu urodzenia, choćby
dziecko zmarło przed upływem tego czasu (art. 58). Jeżeli zgłoszenie urodzenia
dziecka nastąpiło z opóźnieniem powyżej trzech miesięcy, urzędnik stanu cywilnego może sporządzić akt urodzenia jedynie na mocy zezwolenia okręgowej
władzy nadzorczej po zbadaniu przez nią przyczyny tego opóźnienia (art. 67
dekretu z 1945 r.). Zgodnie z art. 34 dekretu z 1945 r., gdy akt urodzenia nie
został sporządzony w czasie właściwym i nie można go sporządzić w zwykłym
trybie, to sąd grodzki, na wniosek władzy nadzorczej, prokuratora lub osoby
interesowanej ustali w trybie postępowania niespornego treść aktu na podstawie dokumentów oraz zeznań świadków i zarządzi wpisanie go do ksiąg stanu
cywilnego. Tym samym przepisy obowiązujące we wskazanej przez skarżącego
dacie urodzenia zakreślały termin (do trzech miesięcy od urodzenia dziecka)
w jakim dopuszczalne było sporządzenie aktu urodzenia przez urzędnika stanu
cywilnego. Jeżeli w tym terminie nie został sporządzony akt urodzenia, to niedopuszczalne jest jego sporządzenie po upływie kilkudziesięciu lat w trybie administracyjnym określonym w P.a.s.c. przez kierownika urzędu stanu cywilnego.
Jakkolwiek obecnie obowiązująca ustawa P.a.s.c., która weszła w życie z dniem
1 marca 1987 r., w przeciwieństwie do dekretu z 1945 r., nie zakreśla terminu
w jakim dopuszczalne jest sporządzenie aktu urodzenia przez urzędnika stanu
cywilnego, to nie można przyjąć, że w związku z wejściem w życie tej ustawy
reaktywowała się możliwość sporządzenia przez urzędnika stanu cywilnego aktu
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urodzenia skarżącego. W takiej sytuacji treść aktu stanu cywilnego ustala sąd
w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie art. 32 i 33 P.a.s.c.
W rozpoznawanej sprawie zachodzą wątpliwości co do tego, czy akt urodzenia skarżącego nie został już wcześniej sporządzony, co także uniemożliwia
sporządzenie aktu urodzenia na zasadach ogólnych, określonych w przepisach
P.a.s.c. W aktach sprawy znajduje się kserokopia (potwierdzona za zgodność
z oryginałem) wyciągu aktu urodzenia J.M.L., syna S.L. i D. z domu G., małżonków L., z którego wynika, że skarżący urodził się w dniu [...] maja 1946 r. Wyciąg
ten został wystawiony w dniu [...] października 1948 r. przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w O. Prawdziwość tego wyciągu została zakwestionowana
przez organy administracji, albowiem ze zgromadzonych w sprawie zaświadczeń
wynika, że w księgach urodzeń sporządzonych w latach 1946–1950 przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w O. nie figuruje akt urodzenia na nazwisko J.M.L. Takiego aktu urodzenia nie odnaleziono również w księgach urodzeń
przechowywanych w archiwum łódzkich urzędów stanu cywilnego. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wywołuje zatem wątpliwości co do tego, czy
akt urodzenia skarżącego nie został już wcześniej sporządzony, skoro w aktach
sprawy znajduje się kserokopia wyciągu aktu urodzenia skarżącego. W świetle
P.a.s.c. sporządzenie kolejnego aktu rejestrującego to samo zdarzenie nie jest
możliwe. W takich okolicznościach sprawy niedopuszczalne jest sporządzenie
aktu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w trybie art. 40 P.a.s.c.
Ponadto Sąd pierwszej instancji trafnie zwrócił uwagę, że w świetle przepisów P.a.s.c., które weszły w życie z dniem 1 marca 1987 r., urodzenie dziecka w celu sporządzenia aktu urodzenia należy zgłosić w ciągu 14 dnia od dnia
urodzenia (art. 38 ust. 1). Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba
obecna przy porodzie, lekarz albo położna, bądź zakład opieki zdrowotnej, jeżeli
urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 40
ust. 1 P.a.s.c. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno być wystawione
przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej. Zgłoszenie to powinno
w szczególności zawierać: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia,
PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki
dziecka i ojca dziecka, miejscowość i datę urodzenia dziecka, określenie płci,
ciężaru i długości dziecka (art. 40 ust. 3 P.a.s.c.). Osoba zgłaszająca urodzenie
dziecka, stosownie do art. 41 P.a.s.c., obowiązana jest przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpis skróconego aktu małżeństwa rodziców, jeżeli
pozostają w związku małżeńskim. Brak zaświadczenia o urodzeniu dziecka albo
wątpliwości co do tego, czy akt urodzenia nie został już wcześniej sporządzony
uniemożliwia sporządzenie aktu urodzenia na zasadach ogólnych, określonych
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przepisami ustawy P.a.s.c. Przedstawione przez skarżącego zaświadczenie lekarskie nie odpowiada wymogom określonym w art. 40 ust. 3 P.a.s.c., w szczególności nie zawiera imienia i nazwiska, daty urodzenia, określenia stanu cywilnego
oraz miejsca stałego zameldowania ojca dziecka, ani wielu innych danych wymaganych według ustawy P.a.s.c. Skarżący nie przedstawił również, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 41 ust. 1 P.a.s.c., odpisu skróconego aktu małżeństwa
rodziców. Z tego też względu nie można przyjąć, że akt urodzenia skarżącego
może być sporządzony na podstawie zgłoszenia urodzenia dokonanego w tej
sprawie przez samego skarżącego.
Mając powyższe względy na uwadze, a w szczególności to, że skarżący zgłosił swoje urodzenie po 65 latach oraz to, że zachodzą wątpliwości co do tego, czy
nie został już wcześniej wystawiony jego akt urodzenia, a także to, że zaświadczenie lekarskie nie odpowiada wymogom określonym w art. 40 ust. 3 P.a.s.c., nie
jest możliwe sporządzenie aktu urodzenia skarżącego na jego wniosek w trybie
określonym w art. 40 P.a.s.c. W takich okolicznościach sprawy ustalenie treści
aktu urodzenia wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego przed sądem
powszechnym. W tym postępowaniu możliwe jest ustalenie czy akt urodzenia
nie został już wcześniej sporządzony albo ustalenie treści aktu urodzenia. Do
przeprowadzenia tego rodzaju postępowania nie ma ustawowych kompetencji
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184
P.p.s.a., oddalił skargę kasacyjną.
Słowa kluczowe: zgłoszenie urodzenia dziecka, sporządzenie aktu urodzenia, pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, zaświadczenie o urodzeniu, rejestracja zdarzenia – urodzenia, zwykły tryb
sporządzenia aktu, sporządzenie aktu urodzenia na zasadach ogólnych, określonych w przepisach
prawa o aktach stanu cywilnego, osoba zgłaszająca urodzenie, ustalenie treści aktu urodzenia
przez sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Powołane przepisy:
1.
Dekret z 25 września 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 272)
– art. 34, art. 58, art. 67;
2.
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 7, art. 75, art. 77, art. 80;
3.
Ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – art. 32 pkt 2, art. 33, art. 38 ust. 1, art. 39, art. 40 ust. 1–3,
art. 41;
4.
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) – art. 3, art. 134, art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 1
lit. c, art. 151;
5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 27, poz. 272).
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Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych*

FORMA PRAWNA TRANSKRYPCJI AKTU ZAGRANICZNEGO
DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z 25 marca 2014 r., II SA/Bk 1051/13
Tezy

Transkrypcja, jako instytucja prawa publicznego, jest dokonywana w postępowaniu administracyjnym toczącym się na podstawie Kodeksu postępowania
administracyjnego i polega na wiernym przepisaniu treści zagranicznego dokumentu, bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian i poprawek. Akt
przedstawiony do transkrypcji podlega kontroli w zakresie spełnienia warunków
formalnych, tj. czy jest oryginalnym odpisem aktu stanu cywilnego sporządzonym w państwie, w którym dokonano pierwotnej rejestracji.
Wystarczającą podstawą prawną wydania decyzji o wpisaniu zagranicznego
aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego jest art. 73 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) w związku z art. 104 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.),
Sędziowie: sędzia WSA Małgorzata Roleder, sędzia WSA Mirosław
Wincenciak,
* Opracował Paweł Sobotko
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Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Anna Lawda,
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 marca 2014 r. z udziałem Prokuratora Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ J. O. sprawy ze skargi
V. M. na decyzję Wojewody P. z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie
wpisania treści aktu urodzenia do polskiej księgi aktu stanu cywilnego
oddala skargę.
Uzasadnienie

Decyzją z [...] września 2013 r. Wojewoda P. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w B. z [...] sierpnia 2013 r. dotyczącą wpisania
treści aktu urodzenia V. M. do polskiej księgi aktu stanu cywilnego.
Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: W dniu 12 sierpnia
2013 r. V. M. wystąpił z wnioskiem do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w B. o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu urodzenia: M. W. urodzony 22 marca 1978 r. w miejscowości Nowa Uszyca, Ukraina. Podał, że wpis
potrzebny jest do uzyskania obywatelstwa. Do wniosku dołączył akt urodzenia
sporządzony na Ukrainie oraz jego tłumaczenie z języka ukraińskiego przez tłumacza przysięgłego M. Sz. (repertorium 990/2013). Został dołączony również
akt małżeństwa rodziców wnioskodawcy wraz z tłumaczeniem.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w B. decyzją z [...] sierpnia 2013 r., działając na podstawie art. 73 ust. 1 oraz art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 września
1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.
1264), postanowił wpisać treść aktu urodzenia sporządzonego w miejscowości
Nowa Uszyca (Ukraina), zawierającego dane: imię, nazwisko M. W., urodzony
22 marca 1978 r. w Nowej Uszycy (Ukraina), syn W. M. i W. M.
Podano, że podstawę dokonania wpisu stanowił akt urodzenia wnioskodawcy wydany w USC w miejscowości Nowa Uszyca (Ukraina) wraz z tłumaczeniem.
Wskazano, że decyzja jest zgodna z żądaniem strony i nie wymaga uzasadnienia
(art. 107 § 4 K.p.a.1).
Z decyzja tą nie zgodził się wnioskodawca i wniósł odwołanie do Wojewody
P. Zarzucił decyzji, ogólnie, naruszenie prawa. W uzasadnieniu wskazał, że jego
intencją było uzyskanie wpisu aktu urodzenia w pisowni, jaką posiada w paszporcie tj. V. M., urodzony: Nova Ushyca, a nie: W. M., urodzony: Nowa Uszyca.
Odwołujący stwierdził, że treść wniosku z 12 sierpnia 2013 r. została mu
narzucona przez urzędnika USC, ponieważ od początku nie zgadzał się z pisownią danych osobowych, jakie zostały zapisane we wniosku i w konsekwencji
1

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 ze zm.); dalej: K.p.a.
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– w decyzji. Przedstawił kopię własnego paszportu i paszportu rodziców oraz tłumaczenia aktu urodzenia przez innego tłumacza w 2009 r. (rep. 85/09) na okoliczność, że pisownia danych osobowych powinna być identyczna jak w paszporcie.
Wojewoda P., wydając decyzję z dn. [...] września 2013 r., nie zgodził się
z zarzutami odwołania i utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu decyzji organ powołał treść art. 73 ust. 1 ustawy z 29 września 1986 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego i wyjaśnił, że na tej podstawie należało dokonać transkrypcji aktu stanu cywilnego, która polega na wiernym przepisaniu
treści zagranicznego dokumentu do polskich ksiąg stanu cywilnego w oparciu
o oryginalny dokument (sporządzony w państwie, w którym dokonano pierwotnej rejestracji) i jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W niniejszej sprawie, decyzja o wpisaniu aktu urodzenia wnioskodawcy
została wydana na podstawie złożonego oryginału odpisu aktu urodzenia sporządzonego na Ukrainie i jego tłumaczenia, jako dokumentu źródłowego. Tłumacz
przysięgły miał obowiązek dokonać tłumaczenia treści aktu bezpośrednio z aktu
urodzenia, a nie z paszportu.
Organ odwoławczy nie uznał zarzutu skargi, jakoby tłumaczenie zostało
dokonane pod naciskiem urzędnika USC w B. i wbrew woli Skarżącego. Wpisanie
aktu urodzenia do polskich ksiąg zostało dokonane na podstawie dokumentów
złożonych przez stronę, w tym załączonego tłumaczenia z 9 sierpnia 2013 r. Organ nie miał prawa dokonywania zmiany danych personalnych według brzmienia
paszportowego tj. V. M., bowiem wszelkie sprawy zawiązane ze sprostowaniem
aktu urodzenia należą do kognicji sądu powszechnego.
W skardze wywiedzionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w B. V. M. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji, przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji i zasądzenie kosztów.
W uzasadnieniu skargi zostały powtórzone zarzuty z odwołania. Skarżący
nie zgodził się ze sposobem postępowania w USC w B. twierdząc, że tłumaczenie aktu urodzenia zostało dokonane według wymagań urzędnika, a nie według
woli strony. Nie zostały uwzględnione dane osobowe Skarżącego w pisowni
paszportowej, które znajdują się w innych tłumaczeniach i dokumentach. Skarżący twierdzi, że został zmuszony przez pracownika USC do napisania wniosku
o wpisanie aktu urodzenia do polskich ksiąg, którego treść była narzucona przez
pracownika, niezgodna z wolą wnioskodawcy.
Skarżący zarzucił decyzji błędy polegające na wpisaniu nieprawdziwych
danych w akcie urodzenia, brak uzasadnienia decyzji I instancji i właściwego
pouczenia o możliwości odwołania, błędne powołanie się na oryginał aktu skoro
złożono jego odpis, bezprawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, utrudnianie Skarżącemu otrzymania odpisów (podania) z akt administracyjnych, stronniczość tłumacza przysięgłego.
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Skarżący stwierdził, że pogwałcono jego prawa jako człowieka – wolności i poszanowania oraz ochrony jego danych osobowych, narażając na kłopoty
w postaci braku jednolitości tych danych w różnych dokumentach. Skarżący,
przebywając w Polsce od 12 lat, w wielu instytucjach ma zapisane imię i nazwisko
(jak w paszporcie) – M. V. Zdaniem Skarżącego, pisownia danych osobowych
powinna być uznawana w oryginale bez żadnego tłumaczenia, zaś art. 51 Konstytucji RP daje stronie prawo żądania usunięcia informacji nieprawdziwych.
W odpowiedzi na skargę Wojewoda P. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację. Odpowiadając na zarzuty, organ wyjaśnił raz
jeszcze na czym polega transkrypcja aktu stanu cywilnego. Stwierdził, że dodatkowe postępowanie dowodowe nie jest wymagane, skoro podstawą transkrypcji
są dokumenty, zaś tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczenia zgodnie z tekstem
źródłowym i prawnymi zasadami tłumaczenia, a nie zgodnie z sugestią urzędnika.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, do aktu stanu
cywilnego przenosi się dane zawarte w tłumaczeniu zgodnie z polskim prawem.
Odstąpienie od uzasadnienia decyzji przez organ I instancji nastąpiło zgodnie
z art. 107 § 4 K.p.a., ponieważ decyzja uwzględniała żądanie strony. Z tego też
powodu podlegała wykonaniu na podstawie art. 130 § 4 K.p.c. Dodatkowo organ
wyjaśnił, że Skarżący, jako obywatel Ukrainy, posługuje się paszportem oraz kartą
pobytu, gdzie są wpisane dane osobowe z paszportu. W przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, w dowodzie osobistym zostaną wpisane dane z polskiego
aktu stanu cywilnego.
Swój udział w postępowaniu sądowym zgłosił Prokurator Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku. W piśmie procesowym z 20 lutego
2014 r. Prokurator wniósł o uwzględnienie skargi i stwierdzenie nieważności
zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji.
Zdaniem Prokuratora, transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego
za granicą, nie wymaga formy decyzji, a jest czynnością materialno-techniczną.
Według Prokuratora, art. 73 ust. 1 w związku z art. 2 ustawy – Prawo o aktach
stanu cywilnego nie jest podstawą do wydania decyzji w przypadku uwzględnienia wniosku strony, a jedynie w przypadku odmowy dokonania wpisu. Powołano,
w tym temacie, orzecznictwo sądowe: wyrok WSA w Warszawie z 7 października
2011 r., IV SA/Wa 1107/112 (wyrok NSA z 15 lutego 2013 r., II OSK 71/123),
wyrok WSA w Olsztynie z 12 sierpnia 2010 r., II SA/Ol 415/104. Zdaniem
2

LEX nr 1154949.
LEX nr 1358524.
4 LEX nr 666047. Zob. też P. Sobotko, Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Rozważania na kanwie wyroku
WSA w Olsztynie (II SA/Ol 415/10), „Metryka” 2011, nr 2, s. 35–86.
3
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Prokuratora decyzja została wydana bez podstawy prawnej, tj. z naruszeniem
art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. i podlega stwierdzeniu nieważności.
Z powyższym stanowiskiem Prokuratora nie zgodził się pełnomocnik Wojewody, składając na poparcie przekonań organu, pisemne stanowisko Ministra
Spraw Wewnętrznych z 27 lipca 2012 r. Prokurator przyznał (na rozprawie
w dniu 11 marca 2014 r.), że nie ma zastrzeżeń do meritum sprawy – co do
sporządzenia aktu urodzenia w języku polskim, natomiast poparł stanowisko co
do wydania decyzji bez podstawy prawnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz art. 134 § 1 w zw. z art. 145 § 1
ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), zwanej dalej P.p.s.a., sąd administracyjny dokonuje kontroli zaskarżonego aktu pod względem zgodności z prawem,
nie będąc związany zarzutami i wnioskami oraz powołaną podstawą prawną.
Uwzględnienie skargi następuje w sytuacji, gdy kontrola sądowa wykaże naruszenie prawa materialnego mającego wpływ na wynik sprawy oraz dające podstawę
do wznowienia postępowania, także inne naruszenie przepisów postępowania,
jeśli mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a–c P.p.s.a).
Badając legalność zaskarżonej decyzji, zgodnie z ww. kognicją, Sąd uznał,
że nie narusza ona prawa, zaś argumenty podniesione w skardze oraz w piśmie
procesowym Prokuratora, nie zasługują na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności należy odnieść się do stanowiska Prokuratora, zarzucającego nieważność decyzji z powodu wydania jej bez podstawy prawnej
(art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.). Sąd nie podziela argumentacji Prokuratora z następujących względów:
Art. 7 ust. 1 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264), zwanej dalej „ustawą”, stanowi
o tym, że czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w różnych
formach: aktu stanu cywilnego, decyzji, postanowień (pkt 1–3). Przepis ten
nie określa, w jakiej sytuacji należy wydać decyzję, a w jakiej inny akt prawny
lub dokonać czynności materialno-technicznej. Art. 7 ust. 2 ustawy przyjmuje
jeszcze inną formę, tj. powiadomienia wnioskodawcy w przypadku odmowy
dokonania (wymienionych tamże) czynności. Natomiast w ust. 4 art. 7 zostało zawarte unormowanie: „Odmowa dokonania innych czynności związanych
z rejestracją stanu cywilnego niż określonych w ust. 2 oraz nieprzewidzianych
w ustawie, a mogących mieć wpływ na stan cywilny osób, następuje w formie
decyzji”. Art. 73 ust. 1 ustawy daje podstawę prawną do wpisania do polskich
ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. Art. 73
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nie określa formy załatwienia sprawy. Należy zauważyć, że rejestracja w formie
aktu stanu cywilnego (tj. czynności materialno-technicznej) została zastrzeżona
dla zarejestrowania zdarzeń faktycznych: urodzenia, małżeństwa, zgonu. Czym
innym niż rejestracja jest wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego, aktu stanu
cywilnego sporządzonego za granicą, tj. transkrypcja (art. 73 ustawy). Transkrypcja, jako instytucja prawa publicznego, jest dokonywana w postępowaniu
administracyjnym toczącym się na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i polega na wiernym przepisaniu treści zagranicznego dokumentu,
bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian i poprawek. Akt przedstawiony do transkrypcji podlega kontroli w zakresie spełnienia warunków formalnych, tj. czy jest oryginalnym odpisem aktu stanu cywilnego sporządzonym
w państwie, w którym dokonano pierwotnej rejestracji.
W orzecznictwie sądów powszechnych istniała rozbieżność w określeniu,
czy transkrypcja stanowi rejestrację na terenie Polski zdarzeń w postaci: urodzenia, małżeństwa, zgonu mających miejsce za granicą, czy też nie ma charakteru
rejestracyjnego, a stanowi tylko przetransportowanie pod względem językowym
i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język
urzędowy i w obowiązującej w Polsce formie rejestracji zdarzeń. Kwestię tę rozstrzyga uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20 listopada 2012 r. w sprawie
o sygn. III CZP 58/125, która (co prawda) w swojej tezie nie zawiera rozstrzygnięcia akurat tego problemu, jednakże w dywagacjach uzasadnienia uchwały
wyraża stanowisko, że wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
do polskich ksiąg stanu cywilnego, nie jest rejestracją.
Sąd podziela to stanowisko Sądu Najwyższego, jak również tezę wyrażoną
w postanowieniu Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2011 r. (sygn. akt III CSK
259/106), która brzmi następująco: „Dokonując transkrypcji, kierownik urzędu
stanu cywilnego wydaje decyzję administracyjną o wpisaniu zagranicznego aktu
stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego i decyzja ta stanowi podstawę do sporządzenia polskiego aktu stanu cywilnego. W ramach transkrypcji
kierownik urzędu stanu cywilnego opisuje jedynie akt podlegający transkrypcji
przytaczając jego treść bez żadnych zmian. W wyniku transkrypcji powstaje polski akt stanu cywilnego, który nie różni się treścią od aktu transkrybowanego,
a pod względem formy, mocy dowodowej oraz zasad korekty, nie różni się od
aktów stanu cywilnego rejestrujących zdarzenie krajowe”.
W ww. postanowieniu Sąd Najwyższy nie wskazywał podstawy prawnej
decyzji, bowiem przedmiotem postępowania cywilnego było inne zagadnienie.

5
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Natomiast Sąd procedujący w niniejszej sprawie, sprowadza zagadnienie
podstawy prawnej do następującej konstatacji:
Art. 73 ustawy nie rozstrzyga, w jakiej formie prawnej należy dokonać
wpisu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu
cywilnego. Skoro transkrypcja nie jest rejestracją, to również nie znajduje tu zastosowania art. 7 ustawy, w tym również ust. 4 art. 7 mówiący o formie decyzji,
ale tylko w przypadku odmowy dokonania czynności rejestracyjnych. W ocenie
Sądu, przy wykluczeniu formy czynności materialno-technicznej oraz postanowienia (o czym stanowi art. 7 ustawy), podstawą prawną wydanej decyzji dla
wpisania aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu
cywilnego jest art. 104 § 1 K.p.a., jako podstawowa forma załatwienia sprawy
w postępowaniu administracyjnym.
Należy zaznaczyć, że dotychczasowe orzecznictwo sądowoadministracyjne
nie zajmowało się, w istocie, odpowiedzią na pytanie, czy w przypadku uwzględnienia wniosku o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego, organ winien
wydać orzeczenie w formie decyzji. Przegląd orzecznictwa wskazuje bowiem, iż
przedmiotem zaskarżenia były decyzje odmawiające wpisów do polskich ksiąg
aktów stanu cywilnego bądź odmawiające sprostowania już wpisanych aktów.
Nie mniej jednak, z treści uzasadnień wyroków sadowych wynika, że sądy administracyjne nie miały wątpliwości co od tego, że wpisanie do polskich ksiąg, aktu
stanu cywilnego sporządzonego za granicą na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy,
następuje w formie decyzji. Przykładem może być wyrok NSA z 18 października 2011 r., II OSK 1467/107, gdzie w uzasadnieniu (str. 6) Sąd stwierdza: „...
NSA wskazuje, iż podejmując rozstrzygnięcie o wpisaniu zagranicznego aktu
stanu cywilnego, w decyzji wpisuje się akt podlegający transkrypcji...”. Podobnie
w wyrokach: WSA w Lublinie z 11 maja 2004 r., II SA/Lu 1311/038, WSA w Gliwicach z 22 września 2006 r., II SA/Gl 494/069, gdzie sądy nie kwestionowały
(działając w trybie art. 134 P.p.s.a.) formy decyzji pozytywnej. W uzasadnieniu
wyroku WSA w Kielcach z 11 lipca 2012 r., II SA/Ke 375/1210, Sąd stwierdza
m. in.: „Zadaniem organu w tym postępowaniu jest ustalenie, czy przedłożony dokument ma charakter aktu stanu cywilnego i wydanie stosownej decyzji
(o wpisaniu lub odmowie jego wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego)
w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy”. Przywołane przez Prokuratora, w uzasadnieniu wyroku NSA z 15 lutego 2013 r., II OSK 71/12 (kasacja od wyroku IV SA/Wa 1107/11) stwierdzenie, że transkrypcja ma charakter
7
8
9
10
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techniczny – nie jest, w ocenie Sądu, przekonujące w świetle ww. orzecznictwa
Sądu Najwyższego i innych orzeczeń sądów administracyjnych tym bardziej, że
teza wyroku NSA (II OSK 71/12) dotyczyła innego zagadnienia, tj. braku możliwości sprostowania oczywistej omyłki w transkrybowanym akcie zagranicznym.
Natomiast drugie z orzeczeń, przywołanych przez Prokuratora w piśmie procesowym z 20 lutego 2014 r. – wyrok WSA w Olsztynie, II SA/Ol 415/10, nie
dotyczy zagadnienia transkrypcji aktu sporządzonego za granicą. Przedmiotem
postępowania przed sądem olsztyńskim było wpisanie do ksiąg stanu cywilnego
odpisu aktu polskiego (nie zagranicznego) z księgi zaginionej. Zatem nie można
było zastosować żadnej analogii do sprawy niniejszej.
Reasumując, w ocenie składu orzekającego, nie zachodziły przesłanki z art.
156 § 1 pkt 2 K.p.a. do uznania, by zaskarżona decyzja została wydana bez podstawy prawnej. Wystarczającą podstawą prawną decyzji był art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w zw. z art. 104 § 1 K.p.a., bez potrzeby
powoływania art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy. Niezbędne przepisy zostały powołane
w decyzji organu I instancji, co zaaprobował organ odwoławczy.
Jeśli chodzi o zarzuty skargi przedstawione przez V. M., Sąd uznał je za niezasadne. Istota transkrypcji aktu stanu cywilnego, w oparciu o treść art. 73 ust.
1 ustawy została wyjaśniona powyżej. Należy powtórzyć, iż wpisanie aktu urodzenia Skarżącego do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego polegało na wiernym
przepisaniu, przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego, treści dokumentu
ukraińskiego bez możliwości jakichkolwiek zmian lub poprawek. Wbrew twierdzeniu Skarżącego, Kierownik USC w B., w decyzji z [...] sierpnia 2013 r., zgodnie z zasadami transkrypcji, dokonał opisu danych osobowych, wynikających
z tłumaczenia na język polski aktu urodzenia. Podstawą były dokumenty złożone
przez Skarżącego: oryginalny odpis aktu urodzenia w języku ukraińskim oraz
tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego 9 sierpnia
2013 r., rep. 990/2013. Art. 73 ust. 1 ustawy nie daje podstawy prawnej do dokonywania wpisu, w brzmieniu wynikającym z innego dokumentu, w tym przypadku z paszportu (jak oczekiwał Skarżący). Dane musiały być zgodne z brzmieniem
wynikającym z treści aktu urodzenia, a nie z treści paszportu. Organ nie miał
podstawy prawnej do wpisania danych: V. M., skoro z przetłumaczenia z języka
ukraińskiego na polski wynika brzmienie: M. W. (podobnie pozostałe zapisy).
Wniosek złożony 12 sierpnia 2013 r. i podpisany przez Skarżącego również zawierał żądanie, które zostało uwzględnione, w całości, w zaskarżonej decyzji.
Dopiero w odwołaniu i skardze do Sądu, Skarżący zaprzeczył treści wniosku
podając, że został „zmuszony” przez urzędnika USC do napisania takiej, a nie
innej treści. Skarga, w zdecydowanej części, dotyczy opisu załatwienia sprawy
w siedzibie USC w Białymstoku i niewłaściwego zachowania urzędników. Należy
wyjaśnić, że Sąd nie będzie zajmował się oceną właściwego bądź niewłaściwego
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postępowania pracowników USC, ponieważ nie jest ono przedmiotem sprawy,
a skarga w tym przedmiocie służy do organu zwierzchniego na niewłaściwe (zdaniem Skarżącego) załatwienie sprawy, w trybie przewidzianym w dziale VIII
K.p.a.
Sąd podziela argumentację Wojewody co do tego, że decyzja, merytorycznie, jest zgodna z prawem. Organy, dokonując transkrypcji aktu stanu cywilnego,
nie wydają decyzji tzw. uznaniowej. Nie mogą, zatem, wykazać interesu strony,
która (jak w tym przypadku Skarżący) może mieć problemy prawne z tego powodu, że posiada inne brzmienie danych osobowych w paszporcie niż w akcie
urodzenia. W oryginalnym brzmieniu aktu urodzenia nie występuje dodatkowa
pisownia paszportowa: M. V., stąd też jej uwzględnienie z transkrybowanym
akcie nie mogło mieć miejsca, bo wówczas polski akt urodzenia (zapisany w księgach stanu cywilnego) różniłby się od oryginalnego, co nie jest dozwolone. Ponieważ wydana decyzja przez organ I instancji uwzględniała wniosek Skarżącego
z 12 sierpnia 2013 r., to organ miał prawo odstąpić od uzasadnienia i wykonać
decyzję (art. 107 § 4 i art. 130 § 4 K.p.a.).
Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd skargę oddalił na podstawie
art. 151 P.p.s.a.
Słowa kluczowe: transkrypcja aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego, decyzja administracyjna, forma prawna transkrypcji, odstąpienie od uzasadnienia decyzji, nadanie
decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, czynność materialno-techniczna.
Powołane przepisy:
1.
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 107 § 4, art. 130 § 4, art. 156 § 1 pkt 2, dział VIII;
2.
Ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – art. 2, art. 6, art. 7, art. 73;
3.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
– art. 51;
4.
Ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.
1269 ze zm.) – art. 1;
5.
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) – art. 134 § 1, art. 145 § 1, art. 151.
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Informacje na temat projektu nowej ustawy
– Prawo o aktach stanu cywilnego

Na dzień 1 stycznia 2015 r. planowane jest wejście w życie nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Termin ten koresponduje z wprowadzeniem do porządku prawnego dwóch innych ważnych unormowań: ustawy
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności1 i ustawy z dnia 6 sierpnia
2010 r. o dowodach osobistych2. W związku z równoczesną przebudową systemu rejestrów państwowych, głównym podmiotem zasilającym i aktualizującym
centralną ewidencję ludności w zakresie szeroko rozumianego stanu cywilnego
będzie kierownik urzędu stanu cywilnego, co spowoduje, że jego pozycja i rola
ulegnie przewartościowaniu. Zmiany w filozofii myślenia o rejestracji stanu cywilnego wynikają z konieczności wprowadzenia nowych narzędzi informatycznych w sposób, który umożliwi realizowanie spraw z obszarów regulowanych
trzema wyżej wymienionymi ustawami.
Projekt nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego został już opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji, przy ścisłej współpracy z Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na
podstawie przyjętych dnia 2 lipca 2013 r. przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Z uwagi na etap procedowania projektu, ulega on bieżącym modyfikacjom. Zastrzec zatem należy, że
projektowane przepisy będące przedmiotem niniejszej analizy mogą w trakcie
trwającego w dalszym ciągu procesu legislacyjnego zostać zmienione. Niemniej
jednak intensywność i daleki stopień zaawansowania prac nad przepisami prawa oraz informatyzacją tego obszaru powoduje, że nie powinny być to modyfikacje o charakterze radykalnym. Aby posiadać aktualną wiedzę na temat
Mgr Karolina Grenda, Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych w Warszawie
1 Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.
2 Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.
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rzeczonego projektu konieczne jest bieżące śledzenie procesu legislacyjnego
w przedmiotowym zakresie.
Istotą projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego jest stworzenie
podstaw prawnych do prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej przez wszystkie 2257 urzędy stanu cywilnego w Polsce oraz usprawnienie
i uproszczenie postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu
cywilnego. Od czasu wprowadzenia powszechnej, świeckiej rejestracji stanu cywilnego w 1946 r., w tym obszarze nie było tak gruntownych i przełomowych
zmian: są one zdeterminowane nowym modelem prowadzenia rejestracji stanu
cywilnego, a nie jej istotą. Proponowane w procedowanym projekcie ustawy
rozwiązania uwzględniają bogaty dorobek doktryny i judykatury w poglądach
na zagadnienia związane z rejestracją stanu cywilnego oraz ukształtowaną w tym
względzie praktykę. Powyższe w połączeniu z nowymi narzędziami informatycznymi przyczyniło się do powstania nowoczesnego projektu aktu prawnego na
miarę potrzeb XXI wieku.
1. Informatyzacja rejestracji stanu cywilnego

Zasadniczym celem przyświecającym wprowadzeniu rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej jest dążenie do podniesienia jakości rejestracji
stanu cywilnego oraz poprawy sprawności procesów administracyjnych, realizowanych przez państwo jako rejestratora zdarzeń. Planowane przedsięwzięcie
wpisuje się w nurt konsekwentnej informatyzacji państwa wynikającej z przyjętych strategicznych dokumentów w tym względzie (np. strategii Sprawne Państwo
20203).
Projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zakłada, że od 1 stycznia
2015 r. wdrożony zostanie system teleinformatyczny, w którym będzie prowadzony rejestr stanu cywilnego, umiejscowiony centralnie i zasilany przez kierowników urzędów stanu cywilnego. Administratorem rejestru stanu cywilnego
będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wszystkie zdarzenia z zakresu
stanu cywilnego będą ewidencjonowane wyłącznie w tym rejestrze, a akty stanu
cywilnego sporządzone dotychczas w postaci papierowej będą do niego przenoszone stopniowo. Uwzględniając, że na dzień 1 stycznia 2015 r. rejestr stanu
cywilnego będzie pusty, jego sukcesywne napełnianie będzie następowało w wyniku migracji aktów stanu cywilnego dokonywanej z urzędu, w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, o wydanie zaświadczenia,
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Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne
Państwo 2020” (M. P. poz. 136).
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dokonywania innej czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dla której akt
stanu cywilnego jest niezbędny, np. sprostowania lub uzupełnienia.
W ramach prowadzonego rejestru stanu cywilnego dodatkowo wyodrębniony zostanie tzw. rejestr uznań, służący do gromadzenia danych dotyczących przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub o odmowie przyjęcia tych oświadczeń.
Każdy kierownik urzędu stanu cywilnego będzie miał dostęp do wszystkich aktów stanu cywilnego sporządzonych w elektronicznym rejestrze stanu
cywilnego, który wspólnie z rejestrem PESEL będzie istniał w ramach jednego,
zintegrowanego systemu rejestrów państwowych (SRP). Kierownik urzędu stanu
cywilnego przed rejestracją zdarzenia obowiązany będzie sprawdzić, czy zdarzenie podlegające rejestracji nie zostało uprzednio zarejestrowane w rejestrze stanu
cywilnego. Nadto, organ ten przy dokonywaniu czynności z zakresu rejestracji
stanu cywilnego będzie zobligowany do weryfikowania danych figurujących
w rejestrze PESEL. Co więcej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony będzie rejestr stanu cywilnego dokonywana będzie
aktualizacja rejestru PESEL przez kierownika urzędu stanu cywilnego, a nie jak
dotychczas, przez organy ewidencji ludności.
Przy wykorzystaniu komunikacji między rejestrem stanu cywilnego, a rejestrem PESEL kierownik urzędu stanu cywilnego po sporządzeniu aktu urodzenia,
będzie występował do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie
numeru PESEL dla określonej przepisami prawa kategorii osób obowiązanych
do posiadania tego numeru.
Nowe zasady prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym pozwolą na: odejście od papierowych aktów stanu cywilnego,
odmiejscowienie uzyskiwania odpisów aktu stanu cywilnego, co umożliwi wydobycie odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, uzyskiwanie – na wniosek – odpisów aktów stanu
cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego. Ponadto dostęp kierowników
urzędów stanu cywilnego do elektronicznych aktów stanu cywilnego, zwolni
obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, a samych urzędników stanu cywilnego od przekazywania pocztą informacji
o zmianach związanych ze stanem cywilnym. Informatyzacja rejestracji stanu
cywilnego zapewni bowiem zdalną aktualizację przez kierownika urzędu stanu
cywilnego rejestru PESEL o zdarzeniach z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Powyższe usprawni zasilanie rejestru PESEL danymi z zakresu rejestracji stanu
cywilnego, zapewniając w konsekwencji jego referencyjność oraz prawidłową
identyfikację obywatela na jego podstawie.
Walory nowego modelu prowadzenia rejestracji stanu cywilnego będą
powodowały dwustronne korzyści zarówno dla obywatela, jak i służącej mu
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administracji publicznej, chociaż realizacja i wdrożenie tego przedsięwzięcia
będzie zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym wysiłku. Z pewnością rok
2015 będzie czasem wzmożonej pracy, przede wszystkim kierowników urzędów
stanu cywilnego, niemniej jednak rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy,
zmierzają docelowo do jej znacznego ułatwienia. Wymierne korzyści i ułatwienia
winny być dostrzegalne już w pierwszym okresie funkcjonowania nowej ustawy,
a z całą pewnością w dłuższej perspektywie.
2. Rozwiązania merytoryczne w nowych przepisach prawa

Jeżeli chodzi o kluczowe rozwiązania merytoryczne wskazać należy, że
projekt ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego systematyzuje i porządkuje
przepisy traktujące o rejestracji stanu cywilnego, dostosowując je do współczesnych warunków społecznych. Jednocześnie eliminuje istniejące luki prawne
oraz różnorodną wykładnię prawa generującą w praktyce niejednolity sposób
postępowania przez kierowników urzędów stanu cywilnego; dodatkowo projektowana ustawa dostosowuje dotychczasowe rozwiązania prawne do orzecznictwa
sądów z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz innych przepisów powiązanych
pośrednio lub bezpośrednio z rejestracją stanu cywilnego, które uległy zmianie
w okresie obowiązywania dotychczasowej ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 ze
zm.) przede wszystkim zaś do ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.). Projektowane regulacje mają przyczynić się do poprawy jakości rejestracji stanu cywilnego, a także
finalnego podniesienia bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego, poprzez
stworzenie czytelnych, spójnych unormowań zważywszy, że dotyczą one sfery
tak istotnych dla osoby fizycznej zdarzeń kształtujących jej byt prawny.
Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze regulacje prawne wynikające
z projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
3. Zasady prowadzenia rejestracji stanu cywilnego

Jakkolwiek projektowane przepisy zakładają, że rejestracja będzie prowadzona w nowej formie podyktowanej postępem technicznym i cywilizacyjnym, tym niemniej nie ulegnie zmianie jej istota, a także moc dowodowa
i charakter prawny aktów stanu cywilnego. Rejestracja stanu cywilnego będzie polegać na dokumentowaniu urodzeń, małżeństw, zgonów w formie odpowiednich rodzajowo aktów stanu cywilnego oraz wszelkich zmian, które
występują po sporządzaniu aktów, mających wpływ na ich treść lub ważność.
Z uwagi na zmianę formy prowadzenia rejestracji stanu cywilnego konieczne
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stało się zdefiniowanie pojęcia aktu stanu cywilnego, które w myśl zaproponowanej w projekcie definicji oznacza wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie
w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu. W konsekwencji, na akt stanu cywilnego
w rejestrze stanu cywilnego będzie się składał: pierwotny wpis o zdarzeniu (takim jak urodzenie, małżeństwo albo zgon) oraz późniejsze wpisy wpływające
na treść lub ważność danego aktu, dołączone do pierwotnego wpisu w formie
wzmianek dodatkowych. W chwili dokonania pierwotnego wpisu w rejestrze
stanu cywilnego akt stanu cywilnego będzie uważany za sporządzony.
Zwrócić należy uwagę, że przewidziane na gruncie projektowanych przepisów zasady prowadzenia rejestracji są uwarunkowane konsekwencjami informatyzacji. Nowe narzędzia mają bowiem istotny i bezpośredni wpływ na sposób
prowadzenia rejestracji stanu cywilnego.
Właściwość i odmiejscowienie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Analiza projektu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego wskazuje, że co
do zasady zakłada on utrzymanie dotychczasowych reguł ustalania właściwości
miejscowej kierownika urzędu stanu cywilnego do rejestracji urodzenia, małżeństwa (wg miejsca urodzenia lub zawarcia małżeństwa) i zgonu (wg miejsca
zgonu lub znalezienia zwłok).
Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia korzyści oraz ułatwień dla obywateli w zakresie świadczonych przez administrację publiczną usług będzie miało
na gruncie nowoprojektowanych przepisów odmiejscowienie wielu czynności
z zakresu rejestracji stanu cywilnego. W szczególności w wybranym urzędzie
stanu cywilnego będzie można uzyskać odpis skrócony lub zupełny aktu stanu
cywilnego, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, a także zaświadczenie do
konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie
z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo z oznaczoną osobą.
Ponadto, do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego będzie można
złożyć m.in. wniosek o rejestrację zdarzenia które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane, o transkrypcję, czy też o odtworzenie treści zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego.
Przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego będzie można złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa, oświadczenia małżonków, że
dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne
dziecko oraz oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska,
które nosił przed zawarciem małżeństwa.
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W szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych, np. z chorobą,
niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, umożliwiono
realizację czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w miejscu faktycznego
pobytu osoby, a nie w siedzibie urzędu stanu cywilnego.
Protokoły jako podstawa sporządzenia aktu stanu cywilnego

Z uwagi na transformację modelu prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
z papierowej na elektroniczną, projekt nowej ustawy dotyczącej rejestracji stanu
cywilnego wprowadza generalną regułę dokumentowania zgłoszenia urodzenia
i zgonu, a także zawarcia małżeństwa w formie protokołu, w którym osoby uczestniczące w czynności będą składały swoje podpisy, a nie jak obecnie – w akcie
stanu cywilnego. W przypadku zdarzeń losowych, takich jak urodzenie i śmierć,
podstawę do sporządzenia odpowiedniego aktu stanu cywilnego, będzie co do
zasady stanowił dokument medyczny, tj. nowoprojektowana, odpowiednio: karta
urodzenia/martwego urodzenia, bądź karta zgonu oraz właściwy protokół zgłoszenia zdarzenia (urodzenia bądź zgonu). Akt małżeństwa natomiast, z wyłączeniem
małżeństw wyznaniowych wywierających skutki cywilne, sporządzany będzie
w oparciu o protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Akt urodzenia

Jeżeli chodzi o projektowane unormowania dotyczące aktu urodzenia wynika z nich, że łączne spełnienie dwóch czynności skutkuje sporządzeniem tego
aktu, tj. przekazanie karty urodzenia (martwego urodzenia) do urzędu stanu cywilnego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz zgłoszenie urodzenia
dziecka. Dostrzegając potrzebę uporządkowania rodzaju dokumentów medycznych, bazowych dla aktu urodzenia i ujednolicenia używanych pojęć wprowadzony został dualny system tych dokumentów, tj. karta urodzenia potwierdzająca
urodzenie żywe oraz karta martwego urodzenia, dla dziecka martwo urodzonego.
Nazwa wymienionych dokumentów dostosowana została do nazwy dokumentu,
który stanowi podstawę sporządzenia aktu zgonu, tj. karty zgonu. Jednocześnie
mając na względzie istniejące w aktualnym stanie prawnym problemy przesądzono, że w przypadku niemożności ustalenia płci dziecka, która jest kluczową
z punktu widzenia rejestracji stanu cywilnego informacją, podmiot wykonujący
działalność leczniczą nie będzie zobligowany do przekazania do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego karty martwego urodzenia.
Projekt przedmiotowej ustawy racjonalizuje katalog osób zobowiązanych
do zgłoszenia urodzenia dziecka. Proponuje się, aby obowiązek zgłoszenia urodzenia spoczywał zasadniczo na matce lub ojcu. Dopuszcza się również działanie
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przez pełnomocnika w tym zakresie. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do
prawidłowości zapisów w akcie urodzenia.
Istotna ze względu na dobro dziecka jest wyraźna regulacja umożliwiająca sporządzenie aktu urodzenia z urzędu, w określonych sytuacjach (jedynie
na podstawie karty urodzenia bądź karty martwego urodzenia przekazanej przez
podmiot wykonujący działalność leczniczą). Po pierwsze, w przypadku, gdy nie
nastąpiło w przewidzianym przepisami prawa terminie zgłoszenie urodzenia
dziecka przez osoby do tego zobowiązane; rodzice dziecka zostaną wówczas
poinformowani o sporządzeniu aktu urodzenia z urzędu, co jest istotne z uwagi na możliwość złożenia oświadczenia o zmianie nadanego przez kierownika
urzędu stanu cywilnego imienia dziecka w określonym terminie. Natomiast pozostałe przewidziane w projekcie ustawy sytuacje sporządzenia aktu urodzenia
z urzędu dotyczą śmierci matki dziecka niepozostającej w związku małżeńskim
i nieuznania ojcostwa jej dziecka, śmierci rodziców dziecka przed sporządzeniem
aktu urodzenia oraz zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
Projektuje się także pewne zmodyfikowanie treści aktu urodzenia przez
rezygnację z wpisywania niektórych danych, tj. miejsca zamieszkania rodziców,
miejsca zamieszkania zgłaszającego; wprowadzono natomiast informację o kraju
urodzenia.
Niewątpliwym novum podyktowanym przemianami społecznymi i kulturowymi jest możliwość wybierania obcych imion dla dziecka, niezależnie od
obywatelstwa i narodowości rodziców oraz takiego imienia, które nie wskazuje
na płeć dziecka, ale jest powszechnie przypisane do danej płci.
W projekcie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego doprecyzowano
kwestie związane z procedurą uznania ojcostwa; w szczególności przesądzono,
że oświadczenia konieczne do uznania dokumentuje się w formie protokołu,
określono dane wpisywane do ww. protokołu i termin przesłania go do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Niezwykle ważnym narzędziem dla
kierownika urzędu stanu cywilnego do ustalania możliwości przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa będzie, tzw. rejestr uznań wyodrębniony
w ramach rejestru stanu cywilnego, służący do gromadzenia danych dotyczących
przyjętych oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub o odmowie przyjęcia tych oświadczeń. Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa będzie dokonywał w rejestrze
uznań kierownik urzędu stanu cywilnego, który przyjął oświadczenie.
Projektowane regulacje przewidują możliwość sporządzenia nowego aktu
urodzenia dziecka w przypadku obalenia domniemania ojcostwa męża matki,
o ile sąd opiekuńczy tak postanowi. Rozwiązanie to wzorowane na instytucji
przysposobienia zakłada również ograniczenia w zakresie udostępniania dotychczasowego aktu urodzenia. Powyższe ma służyć zabezpieczeniu właściwych standardów ochrony danych osobowych z uwagi na treść odpisu zupełnego aktu
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urodzenia i zakres ujawnianych w nim informacji. Nadmienić także warto, że
jeśli zaprzeczenie ojcostwa męża matki nastąpi po śmierci dziecka, sąd może
postanowić o sporządzeniu nowego aktu zgonu.
Innym bardzo ważnym rozwiązaniem, podyktowanym koniecznością powiązania aktów stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby, a będącym reakcją
na problemy praktyki powstałe na kanwie spraw indywidualnych, jest procedura
rejestracji rozwiązania stosunku przysposobienia orzeczonego w stosunku do
osoby, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim. Zgodnie z nowymi przepisami, po rozwiązaniu przysposobienia do dotychczasowego aktu
urodzenia będzie dołączana wzmianka dodatkowa o imieniu/imionach i nazwisku noszonym po rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Wzmianka o zmianie
imienia i nazwiska rodowego będzie także dołączona do aktu małżeństwa przysposobionego oraz aktów urodzenia jego dzieci.
Co więcej, na mocy nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzone zostaną zmiany w ustawie z 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej4, umożliwiające konsulowi m.in. przyjęcie: oświadczeń od
małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko jakie zgodnie z art. 88
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
jeżeli małżonkowie albo jedno z nich, będące rodzicem dziecka są obywatelami
polskimi (powyższe będzie się także wiązało z nowelizacją art. 90 ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy) oraz oświadczeń od rodziców dziecka, jeżeli co najmniej
jedno z nich jest obywatelem polskim, o zmianie imienia dziecka zamieszczonego
w akcie urodzenia (jeżeli nie minął przewidziany w ustawie sześciomiesięczny
termin od sporządzenia tego aktu na złożenie takiego oświadczenia).
Zawarcie małżeństwa, akt małżeństwa

Przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa, jak również sporządzenia aktu
małżeństwa zmierzają zasadniczo do uproszczenia i usprawnienia powyższego
oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Uregulowano procedurę
poprzedzającą zawarcie małżeństwa, przez wskazanie katalogu dokumentów wymaganych do zawarcia małżeństwa od obywatela polskiego oraz cudzoziemca,
co pozwoli na wyeliminowanie niewłaściwych interpretacji wynikających z dotychczasowej konstrukcji przepisów, a także doprowadzi do wypełnienia istniejących luk prawnych. Wskutek dostępu kierowników urzędów stanu cywilnego
do rejestru stanu cywilnego, co do zasady odstąpiono od obowiązku przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego w procedurze poprzedzającej zawarcie
małżeństwa. W projektowanych przepisach prawa określono dane, wpisywane
4

Tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.
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do Zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz
wprowadzono element odpowiedzialności karnej.
Kluczowe znaczenie z punktu widzenia oczekiwań społecznych będzie miała,
postulowana od dawna, liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem
stanu cywilnego na wniosek nupturientów. Nadmienić warto, że liczba wszystkich
związków małżeńskich zawartych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
poza urzędem stanu cywilnego na gruncie obowiązujących obecnie przepisów
prawa oscylowała w ostatnich latach szacunkowo na poziomie około 3%.
W świetle nowoprojektowanych przepisów kierownik urzędu stanu cywilnego będzie mógł przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza
urzędem stanu cywilnego na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy
miejscowo, na stosowny wniosek nupturientów podyktowany szczególnymi
okolicznościami faktycznymi, tj. pobyt w szpitalu, zakładzie karnym, czyli gdy
będzie występował stan zagrożenia życia lub zdrowia, pozbawienie wolności.
W takim przypadku dokonanie tych czynności nie będzie generowało dla osób
zawierających małżeństwo żadnych dodatkowych opłat, poza dotychczasową
opłatą skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa. Jednocześnie projekt przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa poza siedzibą urzędu stanu cywilnego
na wniosek, który nie jest uzasadniony wyjątkowymi przyczynami, a jedynie
życzeniem nupturientów. W takiej sytuacji, pobierana będzie opłata dodatkowa stanowiąca dochód gminy. Górny pułap tej opłaty przewidziany został
w nowoprojektowanej ustawie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za
pracę (obecnie kształtuje się ono na poziomie 1680 zł), natomiast jej wysokość
określona zostanie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosownym rozporządzeniu.
Nowym rozwiązaniem jest sformalizowanie i określenie w przepisach prawa, tj. w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy tekstu przysięgi małżeńskiej,
co w praktyce zapewni tożsamość treści oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński składanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i konsulem.
Akt zgonu

Proponowane przepisy w zakresie aktu zgonu porządkują kwestie podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia zgonu, tak aby obowiązek zgłoszenia zgonu
co do zasady spoczywał na podmiotach uprawnionych lub zobowiązanych do
pochówku na mocy odrębnych przepisów.
Projekt modyfikuje także treść aktu zgonu, która nie będzie obejmowała
miejsca zamieszkania zmarłego, ponieważ informacja ta nie ma charakteru danej wpływającej na stan cywilny osoby zmarłej. Natomiast wprowadzona została reguła, że treść aktu zgonu będzie obejmowała datę, godzinę oraz miejsce
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zdarzenia. Obowiązek zamieszczenia w akcie zgonu danych, dotyczących znalezienia zwłok, będzie aktywizował się jedynie wówczas, gdy niemożliwe będzie
ustalenie daty, godziny i miejsca śmierci osoby zmarłej. Za potrzebą takiej modyfikacji przemawia tak cel rejestrowania przez organy administracji publicznej
zdarzeń wpływających na stan cywilny osób, jak i doniosłość informacji odnośnie
daty, godziny, miejsca zgonu, zwłaszcza w sferze prawa spadkowego czy karnego.
Jednocześnie, projektowana jest nowelizacja ustawy z 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych5 dotycząca, m.in. wprowadzenia i określenia danych zamieszczanych w karcie zgonu, która będzie zawierała informacje
na temat daty, godziny i miejsca zgonu (lub daty, godziny i miejsca znalezienia
zwłok). Powyższe niewątpliwie przyczyni się do stworzenia spójnych, skorelowanych przepisów, które umożliwią kierownikom urzędów stanu cywilnego
sporządzanie kompletnych aktów zgonu. Obecny wzór karty zgonu, stanowiącej
podstawę do sporządzenia aktu zgonu, nie pozwala bowiem na wpisanie godziny
zgonu osoby dorosłej, co w efekcie prowadzi do sporządzania niekompletnych
aktów zgonu i generuje postępowania o ich uzupełnienie.
Nadto, niniejsze regulacje określają sposób postępowania w przypadku znalezienia zwłok w stanie lub okolicznościach uniemożliwiających identyfikację
osoby, poprzez nałożenie obowiązku poinformowania o tym właściwej ze względu na miejsce znalezienia zwłok, gminy przez prokuratora lub policję. Uregulowano także postępowanie w przypadku zgonu osoby przebywającej w podmiocie
leczniczym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, której tożsamość
nie była ustalona – zawiadomiona zostanie wówczas gmina właściwa ze względu
na miejsce zgonu. Z racji przejścia na elektroniczną rejestrację stanu cywilnego
w projekcie zrezygnowano z instytucji skreślenia aktu zgonu.
Mając na względzie, że za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
w którym prowadzony będzie rejestr stanu cywilnego dokonywana będzie aktualizacja rejestru PESEL przez kierownika urzędu stanu cywilnego, np. odnośnie
zgonu osoby, w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych6 zaproponowano zmiany zapewniające automatyczne unieważnianie dowodu osobistego przez Rejestr Dowodów Osobistych m.in. z powodu zgonu posiadacza tego
dokumentu. W myśl projektowanego przepisu, dowód będzie podlegał unieważnieniu z mocy prawa na podstawie przekazanych do Rejestru Dowodów
Osobistych przez rejestr PESEL informacji o utracie obywatelstwa polskiego
lub zgonie posiadacza dowodu osobistego.

5
6

Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.
Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.
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Wzmianka dodatkowa, przypisek

W projekcie utrzymano instytucję wzmianki dodatkowej oraz przypisku.
Wzmianka rozumiana jest jako wpis wpływający na treść lub ważność aktu, dołączany do aktu stanu cywilnego, przy czym rozszerzono nieco i doprecyzowano
podstawy, w oparciu o które będzie ona zamieszczana. Zmianie spowodowanej
informatyzacją rejestracji stanu cywilnego ulegnie sposób zamieszczania przypisków. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządzi akt lub wzmiankę
będzie bezpośrednio uprawniony do dołączania przypisku do wcześniejszych
aktów stanu cywilnego, nawet jeżeli akt sporządził inny kierownik urzędu stanu
cywilnego. Powyższe wpłynie na praktyczne usprawnienie i uproszczenie realizacji ww. czynności.
Obowiązek informacyjny sądów i organów administracji publicznej

Jedną z istotniejszych zmian wobec występujących w obecnym stanie prawnym problemów jest nałożenie na sądy obowiązku przekazywania prawomocnych orzeczeń stanowiących podstawę do sporządzenia aktu stanu cywilnego
lub mających wpływ na treść lub ważność aktu wraz z adnotacją o dacie ich
uprawomocnienia się. Rozwiązanie to ma zapewnić kierownikom urzędu stanu
cywilnego posiadanie konkretnych informacji na temat daty prawomocności
orzeczeń sądowych w sposób umożliwiający realizację przez te organy innych
obowiązków lub uprawnień. Organy administracji publicznej na mocy projektowanych przepisów zobligowano zaś do przekazywania ostatecznych decyzji
administracyjnych, a w zakresie wynikającym z ustawy z 17 października 2008
r. o zmianie imienia i nazwiska7, także decyzji którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Akta zbiorowe

W zakresie unormowań dotyczących akt zbiorowych poza wyjaśnieniem
pojęcia, określono również formy ich prowadzenia. Generalnie, akta zbiorowe
rejestracji stanu cywilnego będą prowadzone dwutorowo w sposób nawzajem się
uzupełniający, tzn. ta ich część, która będzie miała postać elektroniczną, będzie
przechowywana w rejestrze stanu cywilnego, zaś dokumenty sporządzone na
papierze – w postaci tradycyjnej, tj. papierowej. Należy mieć bowiem na uwadze,
że pomimo informatyzacji nadal będą istniały dokumenty stanowiące akta zbiorowe w postaci papierowej; będą to przede wszystkim protokoły własnoręcznie
7

Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.
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podpisane przez osoby składające oświadczenia przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego lub konsulem w toku czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, orzeczenia sądowe, zagraniczne dokumenty. Przewiduje się przy tym
możliwość zamieszczania w systemie teleinformatycznym odwzorowania cyfrowego papierowego dokumentu z akt zbiorowych oraz opisu dokumentów nie
sporządzonych w postaci dokumentów elektronicznych.
Przesądzono, że co do zasady dokumenty zgromadzone w aktach zbiorowych
nie podlegają zwrotowi, poza wyjątkiem dotyczącym dokumentu zagranicznego,
którego oryginał może zostać wydany na wniosek, po sporządzeniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.
Udział biegłego, tłumacza

Na etapie czynności zgłoszenia urodzenia lub zgonu zmierzającej do rejestracji aktu, analizowany projekt pozostawia obowiązek zapewnienia przez
kierownika urzędu stanu cywilnego udziału biegłego i tłumacza przy rejestracji
wymienionych zdarzeń w przypadku niemożności porozumienia się z osobami
dokonującymi zgłoszenia. Jednocześnie usankcjonowana została dotychczasowa
praktyka zabezpieczania przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński
uczestnictwa tych podmiotów w procedurze zawarcia małżeństwa. Nadto, obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń,
które przewidziane są w projektowanej ustawie będzie ciążył na osobach składających te oświadczenia. Biegły lub tłumacz będą pouczani o odpowiedzialności karnej (poza biegłym sądowym i tłumaczem przysięgłym) przez kierownika
urzędu stanu cywilnego oraz będą składać przed nim oświadczenie o sumiennym,
bezstronnym wykonywaniu zadania, dochowując tajemnicy prawnie chronionej,
kierując się uczciwością i etyką. Warto dodać, że jednocześnie kierownik urzędu
stanu cywilnego zostanie wyposażony w prawo dokonania czynności biegłego
lub tłumacza, o ile będzie on potrafił samodzielnie porozumieć się z osobami
uczestniczącymi w czynności.
Miejsce zdarzenia, zasady zapisywania nazw miejscowości

Z istotniejszych kwestii mających wpływ na sposób wpisywania danych
w aktach stanu cywilnego zwrócić należy uwagę, że projekt określa pojęcie miejsca zdarzenia jako miejscowości, w której nastąpiło urodzenie, zostało zawarte
małżeństwo albo nastąpił zgon czy znaleziono zwłoki.
Ponadto, uregulowane zostały zasady dotyczące sposobu zapisywania
nazw miejscowości, zarówno polskich, jak i zagranicznych wraz z jednoczesnym
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określeniem reguł tej pisowni. Nazwa miejscowości wpisywana będzie w akcie
stanu cywilnego zgodnie z krajowym rejestrem urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz urzędowych nazw miejscowości i ich części. Natomiast nazwy
miejscowości położonych poza granicami Polski będą zamieszczane w pisowni
ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Każda zmiana nazwy miejscowości będzie odzwierciedlana w akcie stanu cywilnego przez dołączenie z urzędu do aktu wzmianki
dodatkowej z adnotacją o zmianie nazwy.
Zapis danych osobowych cudzoziemców

Kluczowym problemem generującym aktualnie szereg praktycznych negatywnych konsekwencji, który został rozwiązany na płaszczyźnie nowoprojektowanych przepisów, jest kwestia zapisu danych osobowych cudzoziemców.
Nazwiska i imiona cudzoziemców będą ustalane na podstawie dokumentu
podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo,
a nazwiska i imiona rodziców dziecka i nazwisko dziecka cudzoziemców na
podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo rodziców. Z powyższym koresponduje zmiana w ustawie z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego8, której celem
jest kompleksowe określenie zasad ustalania pisowni imion i nazwisk cudzoziemców. Nowelizacja wymienionej ustawy zmierza w kierunku stosowania
przy dokonywaniu tłumaczeń jednolitych zasad transliteracji imion i nazwisk
z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, w pierwszej kolejności w oparciu o dokumenty podróży
cudzoziemca. Ponadto, celem wyeliminowania powstałych na gruncie obecnych
przepisów prawa nieprawidłowości, w przepisach przejściowych nowej ustawy
– Prawo o aktach stanu cywilnego przewidziano możliwość sprostowania aktów stanu cywilnego cudzoziemców oraz ich dzieci sporządzonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie dokumentu podróży lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (a w przypadku dzieci
na podstawie ww. dokumentów ich rodziców).
Zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w języku obcym

Do rangi ustawowej podniesiony został przepis stanowiący, że dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą być przedkładane kierownikowi urzędu stanu cywilnego wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym
8

Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm.
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przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Pojęcie tłumacza przysięgłego dotyczy tłumacza wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, oraz dla zachowania zgodności z prawem wspólnotowym – tłumacza
przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach
członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Projektowane przepisy w wymienionym zakresie zrównują z dokumentami
przetłumaczonymi przez konsula, dokumenty przetłumaczone przez tłumacza
w państwie przyjmującym, a następnie poświadczone przez polskiego konsula;
w przypadku zaś języków rzadkich projektuje się dopuszczenie, tzw. tłumaczeń
pośrednich (dwustopniowych) dokonywanych z języka sporządzenia aktu na
język znany konsulowi, a następnie przetłumaczenie przez konsula na język
polski. W razie braku tłumacza przysięgłego języka danego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakłada się dopuszczenie złożenia tłumaczenia
dokonanego przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa
dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Okres przechowywania aktów stanu cywilnego

Projektowane przepisy zakładają skrócenie okresów przechowywania do
80 lat aktów małżeństw i aktów zgonów wraz z aktami zbiorowymi rejestracji
stanu cywilnego w zasobach urzędu stanu cywilnego. Niniejsze ramy czasowe
dotyczące okresów przechowywania w urzędzie stanu cywilnego aktów stanu
cywilnego, tj. 100 lat od dnia sporządzenia aktu urodzenia, a 80 lat daty sporządzenia aktu małżeństwa i aktu zgonu, wyznaczają okres wydawania na ich
podstawie dokumentów z rejestru stanu cywilnego. Odstępstwem od tych reguł
jest możliwość uzyskania dokumentów z rejestru stanu cywilnego po upływie
wskazanych okresów przechowywania, jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla
osoby, której dokumenty te dotyczą.
Określono także, że kierownik urzędu stanu cywilnego przekaże właściwym
archiwom państwowym księgi stanu cywilnego prowadzone przed dniem wejścia
w życie nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi rejestracji stanu cywilnego oraz skorowidzami alfabetycznymi po upływie
100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw
i księgi zgonów. Nadto, księgi małżeństw, zgonów i urodzeń prowadzone przed
dniem wejścia nowej ustawy, dla których z dniem jej wejścia w życie upłynie
okres przechowywania (odpowiednio: 80 i 100 lat) przekazane zostaną do właściwego archiwum państwowego w ciągu odpowiednio: 10 lat (księgi małżeństw
i zgonów) i 2 lat (księgi urodzeń); księgi zaś dla których okres przechowywania
upłynie po dniu wejścia w życie nowej ustawy przekazane zostaną w ciągu 2 lat
po upływie terminu ich przechowywania.
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4. Dokumenty wydawane z rejestru stanu cywilnego

W świetle nowej ustawy, z rejestru stanu cywilnego będą wydawane odpisy
zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych
lub niezamieszczonych w tym rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby,
które zastąpią obecnie funkcjonujące w obrocie prawnym zaświadczenia dotyczące ksiąg stanu cywilnego.
Niezwykle ważną kwestią z punktu widzenia nowoczesnego, efektywnego
świadczenia usług przez organy administracji, która przyczyni się do skrócenia
i usprawnienia czynności urzędowych, jest przewidziana w nowych regulacjach
możliwość wydawania dokumentów w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Co więcej, wniosek o wydanie odpisu
lub zaświadczenia można będzie złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu
cywilnego.
Projektowane przepisy określając zakres danych zamieszczanych w odpisach zupełnych i skróconych odrębnie dla każdego rodzaju aktu stanu cywilnego,
modyfikują nieco treść odpisów skróconych (w kontekście danych figurujących w akcie). Wyodrębniono przy tym dodatkowo odpis skrócony aktu urodzenia martwego dziecka oraz odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej
tożsamości.
Zgodnie z nową ustawą po dokonaniu rejestracji zdarzenia osobie zgłaszającej to zdarzenie z urzędu będzie wydawany jeden odpis skrócony aktu stanu
cywilnego. Warto zwrócić uwagę, że po 1 stycznia 2015 r. szacunkowo o około
45% zmniejszy się liczba wydawanych odpisów aktów stanu cywilnego. Prognozowane zmniejszenie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego wynika
m.in. z faktu, iż każdy kierownik urzędu stanu cywilnego będzie posiadał dostęp
do wszystkich aktów stanu cywilnego zarejestrowanych lub przeniesionych do
rejestru.
5. Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Nowe rozwiązania w zakresie instytucji sprostowania i uzupełnienia aktu
stanu cywilnego, które wprowadzają uproszczony tryb, podyktowane są istniejącymi w aktualnym stanie prawnym problemami interpretacyjnymi. W projekcie
utrzymano tryb administracyjny i sądowy w obu zakresach.
Jednocześnie określono przesłankę warunkującą zastosowanie administracyjnego sprostowania aktu stanu cywilnego, tj. niezgodność danych w akcie stanu cywilnego z aktami zbiorowymi lub z innymi wcześniejszymi aktami stanu
cywilnego tej osoby lub jej wstępnych, zagranicznymi aktami stanu cywilnego.
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Kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego do dokonania czynności sprostowania aktu zostały rozszerzone, przy równoczesnym ograniczeniu kognicji
sądów powszechnych w tym zakresie. Projektowane rozwiązania będą w praktyce
korzystne dla obywateli, gdyż odformalizują procedurę sprostowania aktu, a tym
samym odciążą sądy od orzekania w sprawach oczywistych i prostych.
Jeżeli chodzi o postępowanie w przedmiocie uzupełnienia aktu, kierownik urzędu stanu cywilnego będzie właściwy do uzupełnienia wszelkich danych
z wyłączeniem daty lub godziny zgonu w akcie zgonu; o ile wymienione dane
nie będą widniały w aktach zbiorowych – właściwy do ich uzupełnienia będzie
sąd powszechny. Uwzględniając, że organ administracji nie posiada niezbędnych
instrumentów prawnych służących do ustalenia wiarygodnych informacji w tym
zakresie, większość spraw o ustalenie daty lub godziny zgonu znajduje swój finał
w sądach, wobec czego celowe jest, aby przeszły one pod właściwość sądów
powszechnych. Przy czym, określenie nowego wzoru karty zgonu, w którym
będą zamieszczane dane o dacie i godzinie zgonu powinno przyczynić się do
ograniczenia liczby spraw o uzupełnienie aktu zgonu o wyżej wymienione dane.
Sprostowanie oraz uzupełnienie aktu stanu cywilnego będzie dokonywane
przez kierownika urzędu stanu cywilnego z urzędu lub na wniosek podmiotów
określonych w ustawie, w formie czynności materialno-technicznej, zakończonej
wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego. Przed dokonaniem tej czynności osoba fizyczna, której akt urodzenia lub małżeństwa dotyczy zostanie powiadomiona o złożeniu wniosku w przedmiocie jego sprostowania lub uzupełnienia.
6. Transkrypcja, odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Nowoprojektowane przepisy zmierzają w kierunku wyeliminowania istniejących aktualnie wątpliwości powodujących zamienne stosowanie instytucji
transkrypcji oraz odtworzenia aktu sporządzonego za granicą.
W zakresie przepisów dotyczących transkrypcji, poza wprowadzeniem definicji tego pojęcia, całkiem nowym rozwiązaniem mającym zapewnić ciągłość
wiedzy o osobie oraz referencyjność danych widniejących w rejestrach państwowych i wyeliminowanie potencjalnych problemów z identyfikacją, jest obligatoryjność tej instytucji w jasno określonych przypadkach. Obowiązek transkrypcji
będzie występował w sytuacji, gdy polski obywatel, którego dotyczy zagraniczny
dokument stanu cywilnego posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze, pod warunkiem sporządzenia go na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i jednocześnie żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu
cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru
PESEL. Na gruncie projektowanych regulacji określono formę dokonywania
transkrypcji przesadzając, że będzie to czynność materialno-techniczna oraz
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wskazano dokument, w oparciu o który może być ona dokonana. Ponadto wprowadzono przepis, w którym wymienione są wyraźnie przypadki warunkujące
odmowę dokonania transkrypcji.
Procedura dotycząca odtworzenia aktu sporządzonego za granicą została
doprecyzowana poprzez wskazanie podstaw, tj. dokumentów, w oparciu o które
może być przeprowadzona, oraz przesłanek umożliwiających jej zastosowanie.
Wskazane zostały także powody uzasadniające odmowę dokonania odtworzenia,
wśród których znajduje się niemożność przedstawienia dokumentu bezspornie
potwierdzającego zdarzenie lub przedłożenie dokumentu, który potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo, zgon.
Nowym uprawnieniem przewidzianym w projektowanych przepisach dotyczących transkrypcji oraz odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest możliwość złożenia przez małżonków oświadczeń w sprawie nazwisk
noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z tego
małżeństwa. Przedmiotowe oświadczenia będą mogły być złożone w każdym
czasie, zarówno na etapie wniosku o transkrypcję lub odtworzenie zagranicznego
dokumentu stanu cywilnego jak również później do protokołu.
W przypadku szczególnych form rejestracji takich jak transkrypcja, rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – nowością jest umożliwienie na wniosek dostosowania pisowni do reguł pisowni polskiej w określonych sytuacjach.
7. Odejście od wydawania decyzji administracyjnych; możliwość upoważniania
pracowników do dokonywania określonych czynności urzędowych z zakresu
rejestracji stanu cywilnego

Kluczową zmianą zmierzającą do usprawnienia i uproszczenia działań kierowników urzędów stanu jest odejście od wydawania decyzji administracyjnych
na rzecz czynności materialno-technicznych. Przewidziano mianowicie odstąpienie od wydawania decyzji o transkrypcji, o odtworzeniu krajowego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, o rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za
granicą i nie zostały tam zarejestrowane, a także o sprostowaniu i uzupełnieniu
aktu stanu cywilnego.
W wyniku każdego z tych postępowań kończących się czynnością materialno-techniczną, wydawany będzie odpis zupełny aktu stanu cywilnego, za który
opłata skarbowa równa będzie obecnie uiszczanej za wydanie decyzji administracyjnej w tych sprawach.
Innym przewidzianym w projekcie rozwiązaniem, korzystnym w wymiarze
praktycznym służącym szybkiemu załatwianiu spraw prostych i powtarzalnych,
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w efekcie mającym na celu usprawnienie pracy w urzędach stanu cywilnego, jest
umożliwienie upoważniania innych pracowników do dokonywania określonych
czynności urzędowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, np. umocowanie
do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o zamieszczonych
lub niezamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby oraz
dokonywania przypisków przy aktach z zastrzeżeniem wyjątków, uzasadnionych
ciężarem gatunkowym. Upoważnień takich będzie mógł udzielać kierownik urzędu stanu cywilnego pracownikom urzędu stanu cywilnego oraz wójt (burmistrz,
prezydent miasta) innym pracownikom urzędu gminy.
8. Zrównanie kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego oraz jego zastępcy;
doprecyzowanie kwalifikacji wymaganych na ww. stanowiskach

Projektowany akt prawny celem wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu kompetencji zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego przesądza, że przewidziane w ustawie uprawnienia i obowiązki kierownika
urzędu stanu cywilnego przysługują również jego zastępcy.
Nadto, doprecyzowano i skorygowano przepisy dotyczące wykształcenia
i stażu pracy wymaganego na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego
oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, nie obniżając przy tym obowiązku posiadania wysokich kwalifikacji w tym względzie. Projektuje się, że
kierownik urzędu stanu cywilnego oraz jego zastępca winien legitymować się
dyplomem studiów wyższych prawniczych lub administracyjnych potwierdzającym uzyskanie tytułu magistra (lub dyplomem ww. studiów uzyskanym za
granicą uznanym na podstawie stosownych przepisów w Polsce albo uznanym
za równoważny na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji); dyplomem studiów wyższych potwierdzającym uzyskanie tytułu magistra i dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji.
Równocześnie wymagane będzie posiadanie trzy letniego stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej,
z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi. Co istotne, w przepisach przejściowych zagwarantowano, że nowe regulacje w tym zakresie nie znajdą zastosowania w stosunku do dotychczas zatrudnionych kierowników urzędów stanu
cywilnego oraz ich zastępców posiadających kwalifikacje wprowadzone mocą
ustawy z 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
oraz ustawy o opłacie skarbowej9.
9
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9. Zasady modyfikacji okręgów rejestracji stanu cywilnego

Odmiennie w stosunku do aktualnego stanu prawnego określono zasady modyfikacji okręgów rejestracji stanu cywilnego. Wniosek o zmianę okręgu rejestracji
stanu cywilnego będzie składany do ministra właściwego do spraw wewnętrznych
przez wojewodę na wniosek gminy lub gmin albo po zasięgnięciu ich opinii. Określanie właściwości urzędu stanu cywilnego dla więcej niż jednego okręgu rejestracji
stanu cywilnego lub właściwości kilku urzędów stanu cywilnego w jednym okręgu
rejestracji stanu cywilnego będzie następowało w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej, przy uwzględnieniu wskazanych
we wniosku okoliczności oraz liczby zdarzeń z zakresu rejestracji stanu cywilnego
przemawiających za zmianą właściwości urzędu.
10. Procedura unieważnienia aktu stanu cywilnego w trybie administracyjnym

Generalnie, z uwagi na prowadzenie rejestracji w formie elektronicznej, tj.
w rejestrze stanu cywilnego, zrezygnowano w projekcie z dotychczasowego administracyjnego trybu unieważniania jednego z dwóch aktów stanu cywilnego,
uznając, że nie powinno dojść do sporządzenia kilku aktów stwierdzających to
samo zdarzenie.
W przepisach przejściowych projektowanej ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego przewidziano jednak, że jeżeli nastąpi przeniesienie do rejestru dwóch
aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie sporządzonych przed
wejściem w życie tejże ustawy, to wówczas wojewoda unieważni jeden z nich. Co
więcej, w projekcie wprowadzono przepis stanowiący, że wojewoda w jednym
postępowaniu może unieważnić więcej niż jeden akt stanu cywilnego, w przypadku gdy do rejestru stanu cywilnego przeniesiono kilka aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie. Jeśli zaś akt stanu cywilnego zostanie
sporządzony w rejestrze stanu cywilnego po dniu wejścia w życie nowej ustawy,
a następnie zostanie przeniesiony do tego rejestru akt stwierdzający to samo
zdarzenie, to również nastąpi unieważnienie jednego z nich przez wojewodę.
11. Definicje pojęć z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Projekt wprowadza definicje legalne najważniejszych terminów z zakresu
rejestracji stanu cywilnego, co w założeniu projektodawcy winno zapewnić ich
jednolite rozumienie. Zdefiniowane zostały w przepisach prawa pojęcia, takie
jak m.in. stan cywilny, akt stanu cywilnego, moment sporządzenia aktu stanu
cywilnego, transkrypcja, akta zbiorowe, nazwisko rodowe, miejsce zdarzenia.
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12. Zapewnienie blankietów odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

Wzory, w tym w formie dokumentu elektronicznego odpisów zupełnych
i skróconych aktów stanu cywilnego będą sformalizowane i określone w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; przewidziane
zostaną także wzory protokołów i zaświadczeń wskazanych w ustawie – Prawo
o aktach stanu cywilnego oraz Zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa. Przesądzono, że minister właściwy do spraw wewnętrznych
zapewni kierownikom urzędów stanu cywilnego blankiety odpisów aktów stanu
cywilnego i zaświadczeń stwierdzających możność zawarcia małżeństwa z oznaczoną osobą. Natomiast pozostałe dokumenty nie będą wymagały wydawania
na przeznaczonych do tego blankietach i przyjmą postać wydruków z systemu.
13. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

Projekt przesądza wprost o stosowaniu w sprawach nieuregulowanych
w ustawie, przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego10 (poza wyjątkiem dotyczącym instytucji pełnomocnika do doręczeń w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula), za czym przemawia
usytuowanie kierownika urzędu stanu cywilnego jako organu administracji publicznej, a także zróżnicowanie jego prawnych form działania.
Zaprezentowane wyżej zagadnienia pokazują jedynie najważniejsze aspekty
oraz obszary, w których zaproponowano nowe rozwiązania lub doprecyzowano
aktualne regulacje. W efekcie powyższe stanowi zarys projektu nowej ustawy
– Prawo o aktach stanu cywilnego, który przewiduje nieuchronne, ale jakże potrzebne zmiany czekające zarówno urzędników, jak i obywateli w roku 2015.
Celem dogłębnego zrozumienia istoty oraz intencji omówionego wyżej projektu,
konieczne jest zapoznanie się z całym jego tekstem, do czego ze swojej strony
gorąco zachęcam wszystkich czytelników czasopisma Metryka. Niniejszy projekt
dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod adresem: http://tinyurl.com/NowaPasc.

10

Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.
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Rewolucja w urzędach stanu cywilnego
– System Rejestrów Państwowych od kuchni

Nadchodzące uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych zwiastuje koniec pewnej epoki w historii aktów stanu cywilnego i ewidencji ludności. Obecnie działania te są prowadzone w sposób przestarzały – zarówno pod
względem technologicznym, jak i istniejących procesów. Wizyty w urzędach są
dla obywateli uciążliwe i zabierają dużo czasu. Urzędy nie mogą sprawnie wymieniać się danymi, więc urzędnicy wykonują tysiące razy te same czynności,
a zirytowani Polacy jak kurierzy noszą między urzędami setki dokumentów i zaświadczeń. A przecież państwo nowoczesne stawia w centrum potrzeby obywatela. Najwyższy czas, by tak się stało w praktyce, i to dzięki programowi pl.ID
realizowanemu przez Centralny Ośrodek Informatyki na zlecenie Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
Czym jest program pl.ID?

Program pl.ID to kontynuacja wieloletnich działań, których celem jest
modernizacja systemów informatycznych, w których prowadzone były rejestry PESEL oraz dowodów osobistych. Podstawowy zakres programu obejmuje integrację i przebudowę rejestrów publicznych w Polsce (budowa Systemu
Rejestrów Państwowych – SRP), w tym referencyjnego zasobu danych osób
fizycznych znajdującego się w systemie PESEL i ściśle z nim związanych systemach informacyjnych.
W efekcie prowadzonych prac powstanie centralna, w pełni zintegrowana
oraz dostępna online struktura przetwarzająca najważniejsze dane o obywatelach
Polski. W jej skład wchodzą następujące rejestry:
– PESEL,
– Rejestr Dowodów Osobistych (RDO),
Mgr Piotr Mierzwiński, rzecznik prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki w Warszawie
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– Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC),
– System Odznaczeń Państwowych (SOP),
– Centralny Rejestr Sprzeciwów (CRS).
System Rejestrów Państwowych będzie mógł być dalej rozwijany zgodnie
z potrzebami państwa.
Powody zmian

Mimo postępu technologicznego sposób przechowywania i przetwarzania kluczowych danych w rejestrze PESEL zatrzymał się w XX wieku. System
utrzymujący najważniejsze informacje o obywatelach Polski w znacznej mierze
opiera się na architekturze JANTAR – systemu z 1979 r., wdrożonego na mocy
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych1.
Informacje o dowodach osobistych przechowywane są w dwóch niezależnych
bazach – PESEL oraz Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych (w skrócie OEWiUDO).
Kolejnym słabym punktem obecnego systemu jest niewydolny i anachroniczny przepływ informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
a zbiorem centralnym. Obecnie przekazywanie informacji odbywa się dwustopniowo: gmina – województwo, województwo – zbiór centralny. Ten proces trwa
czasem parę dni, a dane z niektórych gmin są wciąż przekazywane do województw w formie płyt CD.
Trzecim powodem zmian jest fakt, że działalność urzędu stanu cywilnego
opiera się o założenia ustalone jeszcze w okresie napoleońskim, kiedy to stworzone zostały fundamenty dzisiejszych aktów stanu cywilnego. W efekcie, pomimo
wejścia w XXI wiek – dobę informatyzacji i cyfryzacji – ta kluczowa dla poprawnego funkcjonowania państwa sprawa nadal pozostawała niezmienna – obieg
aktów jest w istocie realizowany całkowicie papierowo.
Jakie zmiany przyniesie SRP?

Najważniejsze różnice w stosunku do obecnie działającego systemu przedstawione są poniżej:
Stan obecny (obowiązujący do 31.12.2014 r.)
Rejestry wzajemnie niezależne, dane wielokrotnie kopiowane, co powoduje rozbieżności
1

993.

System Rejestrów Państwowych
(uruchomienie od 1.01.2015 r.)
Rejestry skomunikowane między sobą, brak
kopiowania bazy, spójność danych

Tekst pierwotny: Dz. U. Nr 14, poz. 85; ostatni tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
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Oddzielne bazy na każdym szczeblu administracyjnym o różnym zakresie informacji
Dostęp online do bazy gminnej, off-line do
informacji spoza JST (np. listownie)
Aktualizacja danych o obywatelach nawet
z kilkudniowym opóźnieniem
Obieg akt stanu cywilnego realizowany papierowo, brak wymiany danych między urzędami
Brak referencyjności, dane wielokrotnie kopiowane i przechowywane w wielu miejscach
Różne systemy zapisu danych, zarówno pomiędzy rejestrami, jak i niekiedy w ramach tych
samych systemów w różnych JST
Wieloetapowy proces aktualizacji danych w
poszczególnych rejestrach
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Jedna wspólna baza dostępna dla każdego
uprawnionego podmiotu
Dostęp całkowicie online
Aktualizacja danych w trybie rzeczywistym,
natychmiastowy dostęp do danych
Jednolita, cyfrowa Baza Usług Stanu Cywilnego
Rejestr PESEL bazą referencyjną dla innych
systemów
Pełna integralność gromadzonych danych

Uproszczony, jednostopniowy proces aktualizacji danych
Zintegrowana Infrastruktura Rejestrów (ZIR)
Brak spójności architektury sprzętowej, co
– jednolita platforma sprzętowa dla SRP,
zwiększa awaryjność i znacznie podnosi koszty
która zapewnia oszczędność kosztów i łatwość
utrzymania
rozwoju

SRP a urząd stanu cywilnego

Program pl.ID jest rewolucją dla całej administracji, jednak największe
zmiany niesie za sobą właśnie dla urzędów stanu cywilnego. Dzieje się tak z czterech powodów.
Po pierwsze, wraz z wdrożeniem Systemu Rejestrów Państwowych prawnym
źródłem tożsamości i stanu cywilnego obywatela przestaną być akty papierowe
– od teraz stopniowo będą je zastępować cyfrowe odpowiedniki gromadzone
i przetwarzane w centralnym systemie. Oznacza to, że od 1 stycznia 2015 r.
wszystkie czynności związane z rejestracją stanu cywilnego będą wykonywane
w oparciu o rozwiązania informatyczne.
Drugim ważnym aspektem rewolucji dla urzędów stanu cywilnego w całym kraju jest fakt, że praca odbywać się będzie w sposób ustandaryzowany
i jednolity dla wszystkich. W praktyce oznacza to, że wszyscy urzędnicy będą
korzystali z tego samego, bezpłatnego narzędzia do obsługi Systemu Rejestrów
Państwowych, jakim jest aplikacja ŹRÓDŁO.
Kolejną, równie istotną, nowością jest gruntowna przebudowa istniejących
procesów związanych z aktami stanu cywilnego w oparciu o możliwości, jakie dają
nowoczesne rozwiązania informatyczne. Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC)
będzie mogła automatycznie komunikować się z pozostałymi rejestrami, w tym
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referencyjnym zbiorem PESEL. Dla przyszłego użytkownika SRP oznacza to, że
od momentu uruchomienia systemu, w trakcie codziennej pracy będzie mógł
weryfikować informacje o obywatelu bezpośrednio w istniejących rejestrach,
a nie wymagać dodatkowych zaświadczeń od obywatela.
Czwartą zmianą, jaką niesie za sobą program pl.ID, jest ujednolicenie zawartości oraz rozmiarów wszelkich odpisów, zaświadczeń i formularzy przetwarzanych w USC. Co to oznacza w praktyce? Jednolity format dokumentów oznacza
prostszy i szybszy wydruk, gdyż nie będzie konieczne każdorazowe dostosowywanie drukarki pod nowy rozmiar kartek dla poszczególnych aktów. Blankiety
odpisów będą znacznie lepiej niż dotychczas zabezpieczone, drukowane centralnie i dostarczane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych całkowicie na jego
koszt. Personalizacja odpisów będzie generowana automatycznie w systemie, za
pomocą aplikacji ŹRÓDŁO. Dzięki temu odpis będzie można wydać obywatelowi bardzo łatwo i szybko.
BUSC – co się w nim znajdzie?

Celem powstania BUSC jest utworzenie w pełni referencyjnego i kompletnego
rejestru aktów stanu cywilnego. BUSC będzie zbierał i udostępniał dane w zakresie:
– aktu stanu cywilnego, w szczególności:
- danych zawartych w samym akcie,
- danych przy akcie,
- wzmianek,
- przypisków,
– rejestru uznań i odmów ojcostwa,
– kalendarza urodzeń,
– kalendarza małżeństw,
– odpisów skróconych generowanych automatycznie przez system po wprowadzeniu zmian w treści aktu,
– słowników urzędów stanu cywilnego powiązany z TERYT-em,
– ksiąg stanu cywilnego,
– roczników stanu cywilnego,
– zestawów danych dla GUS umieszczanych w związku z aktami stanu
cywilnego,
– wzorców dokumentów formalnych i nieformalnych,
– akt zbiorowych w postaci repozytorium aktów zbiorowych.
Dodatkowo rejestr posiadać będzie również elementy wspierające bieżącą
pracę urzędników stanu cywilnego np. poprzez teczkę nadawczo-odbiorczą do
wewnątrzsystemowej obsługi zleceń z zakresu aktów stanu cywilnego lub usuwania niezgodności danych.
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ŹRÓDŁO – aplikacja dostępowa do BUSC

Aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do wszystkich danych gromadzonych
w SRP (w tym także do BUSC), w ramach programu pl.ID przygotowana została
bezpłatna i nie wymagająca instalacji na stacjach roboczych aplikacja ŹRÓDŁO.
Jej głównymi zaletami są:
– dostęp do danych w trybie online, gwarantujący pełną referencyjność danych oraz zgodność z aktualnym stanem;
– kontekstowość – w zależności od uprawnień, którymi dysponuje urzędnik, widoczne będą jedynie opcje edycji niezbędne do realizacji jego zadań.
W efekcie jedna, uniwersalna aplikacja automatycznie dostosuje zakres prezentowanych informacji do konkretnego użytkownika;
– inteligentne formularze, które w oparciu o dostępne w systemie dane, same
się uzupełnią (np. w oparciu o certyfikat indywidualny dla każdego użytkownika
system samodzielnie wstawi autora zmiany oraz urząd, który on reprezentuje);
– automatyczna weryfikacja danych zmniejszy prawdopodobieństwo popełnienia błędu w polach wypełnianych przez użytkownika (np. w przypadku
niewłaściwej długości numeru PESEL);
– dwie metody wyszukiwania umożliwiające szybkie przeskanowanie
wszystkich danych zawartych w SRP i wyświetlanie konkretnych, żądanych przez
użytkownika danych;
– słowniki podpowiadające prawidłową pisownię np. nazw miejscowości;
– dodatkowe opisy edytowalnych pól pomagające w określeniu wymaganych przez SRP informacji niezbędnych do uzupełnienia;
– informacje graficzne mające na celu zwrócenie uwagi na kluczowe dla
realizacji zadań informacje osobie (np. kir przy numerze PESEL osoby, która
widnieje w systemie jako zmarła);
– raporty i zestawienia umożliwiające zbieranie informacji niezbędnych
do prowadzenia statystyk i podsumowań oraz wykonywania innych czynności
zleconych JST (w tym raportów dla GUS);
– jednoznaczne i wyraźne oznaczenia poszczególnych przycisków akcji dokładnie informujących użytkownika o kolejności podejmowanych działań;
– responsywność aplikacji, automatycznie dostosowującą ekran do wielkości monitora użytkownika.
ŹRÓDŁO a sprawa systemów lokalnych wspierających USC

Standaryzacja to najważniejszy element każdego nowoczesnego systemu
informatycznego. Ma to szczególne znaczenie, gdy użytkownicy będą pracowali w znacznym rozproszeniu, na jednolitych informacjach przechowywanych
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w jednym miejscu. Ten aspekt jest szczególnie ważny w przypadku urzędów
stanu cywilnego, gdyż obecnie takiej standaryzacji brakowało.
Skąd więc taki stan rzeczy? Po pierwsze – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – akty stanu cywilnego prowadzone są w formie papierowej.
Rozwiązania teleinformatyczne mają jedynie charakter pomocniczy i nieobligatoryjny. Oznacza to, że gminy miały pełną dowolność do określenia rodzaju
i zakresu cyfryzacji swoich danych. Tym samym część USC (w szczególności
tych większych) posiada rozwinięte systemy teleinformatyczne w zakresie obsługi aktów stanu cywilnego, inne używają dostępnego oprogramowania tylko
i wyłącznie na potrzeby bieżącej obsługi obywateli (np. przechowując w nich wybrane informacje potrzebne do wydruku odpisów skróconych), a około 5–10%
w ogóle nie korzysta z żadnych usług wspomagających pracę urzędników.
Ponadto istnieje wielu różnych podmiotów komercyjnych, świadczących
usługi wdrażania i utrzymywania oprogramowania specjalistycznego, dedykowanego dla urzędów stanu cywilnego. To z kolei powoduje brak jednolitej architektury
w elektronicznych bazach danych, przechowujących informacje o aktach stanu
cywilnego. Tym samym zarówno ich bezpośrednie połączenie (migracja masowa),
jak i wzajemna komunikacja oparta o istniejące bazy, spowodowałaby chaos w danych wymagający długotrwałych i niezwykle kosztowych operacji naprawczych.
Migracja aktów wprowadzonych do systemów lokalnych

Jak będzie wyglądała migracja danych? Procedowana w Sejmie nowa ustawa
Prawo o aktach stanu cywilnego zakłada sukcesywną cyfryzację aktów. Oznacza
to, że każda sprawa sporządzenia bądź aktualizacji aktu, od 1 stycznia 2015 r.
będzie wymagać od urzędu by zapisać go w systemie centralnym i od tej pory
przetwarzać na podstawie danych z referencyjnej bazy BUSC. Jeśli dany USC
rozpoczął już wcześniej wprowadzanie danych z aktów do lokalnego systemu,
znacznie ułatwi to i przyspieszy proces migracji danych do BUSC. W pierwszym
okresie działania BUSC dane z baz lokalnych będą przenoszone akt po akcie,
np. w ramach obsługi obywatela. Aplikacja lokalna powinna zostać wyposażona
w możliwość eksportu pliku (w formacie XML) z pełnym aktem stanu cywilnego, zgodnego z ustalonym przez MSW schematem XSD. Następnie, za pomocą aplikacji ŹRÓDŁO, plik ten będzie można łatwo zaimportować do BUSC.
W przypadku jeśli w trakcie przenoszenia aktów do SRP okaże się, że konieczne
jest uzupełnienie przenoszonych danych o brakujące informacje, czynność taką
będzie można wykonać już w aplikacji ŹRÓDŁO.
Każdy USC, jeśli pozwolą mu na to zasoby, będzie mógł sukcesywnie eksportować akty z aplikacji wspierającej i zasilać nimi BUSC z pomocą aplikacji
ŹRÓDŁO.
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W drugiej fazie MSW przygotowuje, w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 2014–2020 UE, projekt masowej migracji danych z baz lokalnych do BUSC oraz digitalizacji aktów papierowych z ostatnich 40 lat. Dzięki
temu praca wykonana dotąd w aplikacji wspierającej pozwoli zasilić BUSC taką
ilością danych, która w przeważającej ilości przypadków umożliwi pracę wyłącznie w oparciu o system centralny, bez konieczności sięgania po akty papierowe
czy bazy lokalne.
Oswajanie Systemu Rejestrów Państwowych – szkolenia wdrożeniowe

Bez wątpienia program pl.ID to kolosalna zmiana dla wszystkich urzędników obsługujących obywateli w zakresie ewidencji prowadzących ewidencję
ludności, dowodów osobistych oraz pracujących w urzędzie stanu cywilnego.
Dlatego niezwykle ważnym elementem realizacji projektu Systemu Rejestrów
Państwowych są szkolenia dla wszystkich urzędników objętych wspomnianym
programem.
Jak będą się one odbywać? Szkolenia podzielone są na dwie kluczowe części.
Pierwsza z nich to tzw. szkolenie liderskie w Łodzi, w którym udział weźmie
jeden przedstawiciel każdego urzędu stanu cywilnego na terenie kraju, i które
rozpoczną się we wrześniu 2014 r. W trakcie 8-godzinnych zajęć przyszli użytkownicy aplikacji ŹRÓDŁO poznają nie tylko wszystkie teoretyczne aspekty
nadchodzących zmian (zmiany prawne, nowe procedury itp.) ale również pod
okiem wykwalifikowanych trenerów będą mogli poznać zasady działania aplikacji
ŹRÓDŁO oraz szczegóły jej obsługi.
Kolejnym elementem programu szkoleniowego jest samodzielna edukacja
w gminach z wykorzystaniem dostarczonych przez MSW i COI narzędzi do e-learningu. W jej ramach udostępniony zostanie portal z niezbędnymi materiałami
jak dokumentacja, filmy instruktażowe opisujące poszczególne działania, czy
szczegółowy opis funkcji aplikacji. Dodatkowo każdy uczestnik szkoleń uzyska
także dostęp do szkoleniowej wersji aplikacji ŹRÓDŁO – tej samej, na której
odbywać się będzie obsługa Systemu Rejestrów Państwowych od 1 stycznia
2015 r. Dzięki niej – bez żadnych obostrzeń oraz negatywnych konsekwencji
– użytkownicy będą mogli przełożyć wiedzę zdobytą podczas e-learningu na
praktykę.
Ostatnim elementem procesu szkoleniowego będzie obowiązkowy dla każdego przyszłego użytkownika aplikacji ŹRÓDŁO praktyczny egzamin, który odbędzie się w grudniu. W jego trakcie urzędnik będzie musiał wykonać określone
czynności, które są tożsame z codziennie wykonywanymi zadaniami. Głównym
celem samego egzaminu jest weryfikacja umiejętności użytkownika w zakresie
obsługi Systemu Rejestrów Państwowych.

174

Piotr Mierzwiński

O czym należy pamiętać?

Aby móc korzystać z aplikacji ŹRÓDŁO konieczne jest posiadanie przez
każdego użytkownika aktualnych certyfikatów na kartach kryptograficznych,
które zostały już wcześniej udostępnione w ramach projektu pl.ID – polska
ID karta. Jeśli takiej karty urzędnikowi nie wydano albo np. zaczął on pracę
w późniejszym czasie – należy o nią wystąpić do Centrum Certyfikacji MSW.
Aktywne karty są niezbędne do pracy od stycznia 2015 r., a wcześniej – do
udziału w obowiązkowych szkoleniach. Brak certyfikatu oznacza niemożność
praktycznego przygotowania się z obsługi aplikacji ŹRÓDŁO w bezpiecznym
środowisku szkoleniowym oraz udziału w testach zewnętrznych, które będą się
odbywały przy udziale niektórych gmin.
Zwracamy uwagę na konieczność niezwłocznego rozpoczęcia przez pracowników USC działań zmierzających do recertyfikacji kart lub uzyskania nowych. Bez nich nie będą mogli brać udziału w szkoleniach ani testach systemu,
a w dalszej perspektywie – wykonywać wymaganych przepisami prawa zadań.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło dedykowaną stronę internetową (dostępną pod adresem: http://cc.msw.gov.pl) i służącą do zdalnego odnowienia certyfikatów. Proces recertyfikacji kart jest realizowany w całości przez
aplikację internetową dostępną na stronie i zajmuje użytkownikowi przeciętnie
około 5 minut. Przypominamy, że niezbędne informacje dotyczące weryfikacji
posiadanych i uzyskiwania nowych kart można znaleźć na stronie http://www.
obywatel.gov.pl w zakładce Centrum pomocy, w części Centrum Certyfikacji.
Co należy zrobić?

• Osoby, które w ramach projektu pl.ID – polska ID karta otrzymały już
karty i których dane od tego czasu NIE ULEGŁY zmianie, zobowiązane są jak
najszybciej skorzystać ze strony internetowej http://cc.msw.gov.pl w celu odnowienia certyfikatów online (instrukcja dotycząca sposobu przeprowadzenia
tego procesu dostępna jest na stronie programu pl.ID pod adresem http://www.
obywatel.gov.pl).
• Osoby, które otrzymały już karty, a których dane ULEGŁY zmianie, powinny niezwłocznie złożyć odpowiedni wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://www.
obywatel.gov.pl (przypominamy, że w tym wypadku konieczne jest również
wydrukowanie wypełnionego wniosku, jego podpisanie przez osoby upoważnione oraz pilne dostarczenie do MSW pod wskazany w zamieszczonej na stronie programu pl.ID instrukcji adres korespondencyjny). Zwracam uwagę, że nie
należy przesyłać karty kryptograficznej do MSW. Po zmianie danych na adres
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e-mail podany we wniosku zostanie przekazana informacja, że należy dokonać
recertyfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania nowych kart,
a także link do formularza, znajdują się na stronie www.obywatel.gov.pl w zakładce Centrum Pomocy/Centrum Certyfikacji.
• Osoby, które NIE OTRZYMAŁY jeszcze kart kryptograficznych powinny
niezwłocznie złożyć odpowiedni wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://www.obywatel.gov.
pl (przypominamy, że w tym wypadku konieczne jest również wydrukowanie
wypełnionego wniosku, jego podpisanie przez osoby upoważnione oraz pilne
dostarczenie do MSW pod wskazany w zamieszczonej na stronie programu pl.ID
instrukcji adres korespondencyjny). Szczegółowe informacje dotyczące zasad
wydawania nowych kart, a także link do formularza, znajdują się na stronie www.
obywatel.gov.pl w zakładce Centrum Pomocy/Centrum Certyfikacji.
• Osoby, które ZAGUBIŁY swoje karty kryptograficzne powinny niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do swojego przełożonego oraz do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych na adres e-mail: centrum.certyfikacji@msw.gov.pl.
Koniec prac programistycznych, prowadzonych w ramach programu pl.ID,
do dopiero początek zmian w administracji samorządowej. Rewolucja, która
będzie miała miejsce od 1 stycznia 2015 roku, nie będzie mogła się wydarzyć
bez czynnego udziału wszystkich urzędników objętych projektem Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych. Jednak jesteśmy przekonani, że końcowe efekty spełnią
oczekiwania zarówno przyszłych użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych, jak i wszystkich obywateli.

Przemysław Wypych

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.
Komentarz (art. 3)

Art. 3. W rozumieniu ustawy:
1) zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia;
2) zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego
lub męskiego;
3) członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę
imienia lub nazwiska.
Art. 3 ustawy zawiera słownik definicji legalnych, to jest określeń kształtujących zakres znaczeniowy niektórych używanych w ustawie terminów, nadając
im przez to na jej użytek ścisłe, techniczne znaczenie, które zresztą w jednym
przypadku, a mianowicie członka rodziny, istotnie odbiega od potocznego rozumienia tej nazwy, znacznie ograniczając jej funkcjonujący w języku ogólnym
zakres znaczeniowy. Wspólną cechą wszystkich trzech definicji objętych komentowanym przepisem jest to, że ustawodawca posłużył się dla ich sformułowania
metodą wyliczenia (definitio per enumerationem), to jest wymienił elementy zbioru, składające się na zakres poszczególnych definiowanych terminów. Sposób
taki jest normatywnie efektywny w przypadku, gdy owe poszczególne elementy
same nie budzą wątpliwości co do swego znaczenia, to jest gdy nie dochodzi
do sytuacji zbliżonej do błędu definicyjnego typu ignotum per ignotum, który
to warunek w przypadku omawianych definicji wydaje się być spełniony. Jeśli
natomiast chodzi o ogólną ocenę przydatności omawianego uregulowania, to
o ile ważkie znaczenie praktyczne należy przyznać zdefiniowaniu zmiany imienia
i nazwiska, o tyle definicja członka rodziny – jak to zostanie niżej wywiedzione
– z punktu widzenia techniki legislacyjnej jest najzupełniej zbędna, zaś gdy idzie
o jej treść – stanowi przykład ustawodawczego kuriozum.
Mgr Przemysław Wypych, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
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Definiując zmianę imienia i zmianę nazwiska, komentowany przepis wyczerpuje wszystkie znane obecnej ustawie postacie przekształceń imiennych
oznaczeń osobowych. Taki stan rzeczy jest wynikiem pewnej kilkuetapowej
ewolucji unormowań administracyjnej zmiany imion i nazwisk w naszym ustawodawstwie, której zasadniczy kierunek polegał na stopniowym redukowaniu
ustawowych form owych przekształceń (modyfikacji). Krótki przegląd historyczny tej ewolucji zacząć wypada od wskazania, że począwszy od wejścia w życie
ustawy z 13 listopada 1963 r. zmieniającej ustawę o zmianie imion i nazwisk (Dz.
U. Nr 50, poz. 281), ustawa ta – uchwalona dnia 15 listopada 1956 r. – przewidywała oprócz zmiany imienia lub nazwiska również ustalenie brzmienia imienia
lub nazwiska, a także ustalenie pisowni imienia lub nazwiska (art. 10 ust. 1 tejże
ustawy stanowił, że „organ spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady
narodowej ustala w razie wątpliwości na wniosek strony pisownię lub brzmienie
imienia i nazwiska”, przy czym ustalenie pisowni w przypadku, gdy imię lub
nazwisko miały polskie brzmienie, mogło nastąpił również z urzędu, stosownie
do dyspozycji art. 10 ust. 3). Taki stan prawny utrzymywał się aż do 3 maja 2005
r., kiedy to weszły w życie przepisy ustawy z 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy
o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
62, poz. 550). Nadana powyższą ustawą nowa redakcja art. 10 ustawy o zmianie
imion i nazwisk traktowała już wyłącznie o ustaleniu pisowni imienia lub nazwiska, tym samym pomijając instytucję ustalenia brzmienia tychże oznaczeń.
Nota bene w tymże przepisie wprowadzono zarazem legalną definicję ustalenia
pisowni, określając ją jako „wybór jednej z form pisowni imienia lub nazwiska,
które zostały zapisane w aktach stanu cywilnego”. Definicja ta zakreślała w dość
specyficzny sposób granicę między zmianą nazwiska (imienia) a ustaleniem jego
pisowni, co wyrażało się tym, że w konsekwencji jej literalnego zastosowania to
samo przekształcenie imienia lub nazwiska (przykładowo Maciejewski → Maciejowski) mogło być, stosownie do okoliczności, kwalifikowane albo jako zmiana
nazwiska (gdy forma Maciejowski nie występowała w aktach stanu cywilnego
wnioskodawcy), albo jako ustalenie pisowni nazwiska (gdy w aktach stanu cywilnego wnioskodawcy zapisane były obie formy). Wreszcie, ostatni etap opisywanych zmian dokonany został wraz z wejściem w życie obecnie obowiązującej
ustawy, która zrezygnowała z odrębnych instytucji ustalenia pisowni imienia lub
nazwiska, włączając je niejako pod nazwą zmiany pisowni w zakres pojęciowy
odpowiednio zmiany imienia i zmiany nazwiska. Rozwiązanie takie należy ocenić
jednoznacznie pozytywnie, a to w braku istotnych racji dla mnożenia normatywnych bytów ponad niezbędną konieczność. Ukształtowanie jednolitych instytucji zmiany imienia i zmiany nazwiska w obecnie obowiązującej ustawie jest
równoznaczne z likwidacją zbytecznego narzędzia i upraszcza tym samym stan
prawny, po wtóre zaś pozwala na uniknięcie sygnalizowanych wyżej możliwych
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wątpliwości co do tego, czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia ze zmianą
imienia lub nazwiska, czy wyłącznie z ustaleniem ich pisowni.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 komentowanej ustawy, zmiana imienia oznacza
zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia. Pierwszy z tak określonych
wariantów polega na zastąpieniu dotychczasowego imienia innym imieniem,
a więc pewną odrębną, samoistną osobową nazwą własną (Jan → Władysław;
Zofia → Krystyna), drugi natomiast zasadza się na modyfikacji formy zapisu
dotychczasowego imienia wnioskodawcy przy zasadniczo niezmienionym
sposobie jego wymowy (Jakób → Jakub; Marya → Maria), czego przypadkami
szczególnymi są podwojenie spółgłoski (Bernadeta → Bernadetta) oraz operacja przeciwna – likwidacja zdublowanej spółgłoski (Wioletta → Wioleta). Jakkolwiek omawiana definicja operuje wyłącznie liczbą pojedynczą, pozostaje
oczywistym, że zmiana imienia może skutkować również zmianą liczby imion
wnioskodawcy – z zastrzeżeniem przewidzianego w art. 6 ust. 2 ograniczenia
liczby imion do dwóch – czyli polegać na zwiększeniu liczby imion do dwóch
lub zmniejszeniu jej do jednego. Specyficznym przypadkiem zmiany imienia
jest też zmiana kolejności imion. Konkludując, zmiana imienia efektywnie polegać może zatem na:
1. zastąpieniu pojedynczego imienia innym imieniem (Piotr → Paweł);
2. zastąpieniu pojedynczego imienia dwoma innymi imionami (Piotr → Jan
Paweł);
3. dodaniu do pojedynczego imienia drugiego imienia lub poprzedzenia go
nowym imieniem (Piotr → Piotr Paweł, Piotr → Paweł Piotr);
4. eliminacji jednego z dotychczasowych imion (Paweł Piotr → Paweł, Paweł
Piotr → Piotr);
5. zastąpienia dwóch imion dwoma innymi imionami (Jan Paweł → Piotr
Krzysztof);
6. zastąpieniu jednego z dwóch imion innym imieniem (Piotr Paweł → Jan
Paweł);
7. zmianie kolejności imion (Jan Paweł → Paweł Jan);
8. zmianie pisowni pojedynczego imienia, jednego z dwóch imion albo
obu imion (Jakób → Jakub, Jan Jakób → Jan Jakub, Wioleta Bernadetta → Wioletta
Bernadeta).
Podkreślenia wymaga, że we wszystkich wskazanych przypadkach mamy
do czynienia ze zmianą imienia (imion), zatem treść decyzji w tym przedmiocie
powinna być sformułowana za pomocą frazy „zmienia imię (imiona) xxx na imię
(imiona) xxx”, przykładowo „zmienia imię Jan na imiona Jan Paweł” albo „zmienia
imiona Piotr Paweł na imię Paweł”, niepoprawnym byłoby natomiast orzekanie
o „zmianie pierwszego imienia”, „dodaniu drugiego imienia”, „pominięciu pierwszego
imienia”, czy też o „zmianie pisowni drugiego imienia”.
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Według art. 3 ust. 2 ustawy zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę
właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego. Dwa pierwsze z powyższych wariantów pozostają w analogii z omówionymi wyżej przypadkami zmiany imienia
na inne imię i zmiany pisowni imienia. Natomiast specyficznymi dla nazwiska
wariantami zmiany na inne nazwisko będą zmiany polegające na zmianie liczby
lub kolejności członów nazwiska oraz na dodaniu lub opuszczeniu tzw. partykuł
szlacheckich typu von, de, van itp. Z kolei jeśli chodzi o zmianę pisowni nazwiska,
wyróżnić należy modyfikację ortografii nazwiska oraz zmianę jego interpunkcji,
polegającą na dodaniu lub eliminacji tiretu (dywizu, łącznika), łączącego zgodnie
z polską normą językową człony nazwiska dwuczłonowego.
Trzeci z wymienionych w definicji z art. 3 pkt 2 wariant zmiany nazwiska,
to jest zmiana ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego,
stanowił w dobie wejścia w życie komentowanej ustawy novum w stosunku do
dotychczasowego stanu prawnego. Wariant ten, znajdujący zastosowanie wyłącznie do nazwisk mających formę przymiotnikową, to jest przede wszystkim kończących się formantami -ski, -cki, -dzki, polega na zastąpieniu końcówki właściwej
rodzajowi męskiemu -i, -y końcówką żeńską -a lub odwrotnie, czyli przekształceniu typu Kowalski → Kowalska, Jankowski → Jankowska. Włączenie tego rodzaju
operacji do katalogu form zmiany nazwiska, problematyczne z punktu widzenia
logiki (na gruncie polszczyzny mamy do czynienia cały czas z tym samym nazwiskiem, przyjęcie przeciwnego zapatrywania wiodłoby nas do wniosku, iż pan
Kowalski i pani Kowalska nie noszą wspólnego nazwiska, co zapewne byłoby dla
nich tyleż zaskakujące, co trudne do zaakceptowania), pozwala przede wszystkim
uczynić zadość interesom osób, których nazwisko w krajowych aktach stanu
cywilnego zapisane jest w formie właściwej dla innego rodzaju, niż ma to miejsce w przypadku nazwiska w dotyczących ich aktach zagranicznych, sporządzonych w krajach o językach niefleksyjnych, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza
w przypadkach, gdy osoby te zamieszkują za granicą i pozostają w związkach
małżeńskich z osobami noszącymi nazwisko także w owej odmiennej formie.
Dla zilustrowania problemu podać można przykład obywatelki polskiej, która
w związku z zawarciem związku małżeńskiego w Niemczech przyjęła tam nazwisko męża w brzmieniu „Radecki”, a której w trakcie transkrypcji niemieckiego
aktu małżeństwa do polskich ksiąg wpisano owo nazwisko w formie z końcówką
właściwą dla rodzaju żeńskiego, czyli „Radecka” – a to w wyniku – błędnego – zastosowania uchylonego już przepisu § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg
stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów
aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136,
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poz. 884). Skutkiem powyższego nosi ona w Polsce nazwisko, które z punktu
widzenia języka niemieckiego jest nazwiskiem innym niż nazwisko jej męża. Komentowany fragment definicji zmiany nazwiska pozwala w opisanym przypadku
na dokonanie decyzją administracyjną o zmianie nazwiska przekształcenia jej
nazwiska na formę „Radecki”. Oczywiście opisany rodzaj stanu faktycznego nie
wyczerpuje przypadków, w których zastosowanie omawianego przekształcenia
nazwiska uzasadnione może być ważnymi powodami w rozumieniu art. 4 ustawy. Warto zauważyć, że zmiana nazwiska z jednej formy rodzajowej na drugą
może w konkretnych przypadkach prowadzić zarówno do „uzgodnienia” nazwiska nabytego w drodze zmiany administracyjnej z płcią wnioskodawcy, jak i do
rezultatu przeciwnego, polegającego przykładowo na nabyciu przez mężczyznę
nazwiska Kowalska.
W związku z omawianym wariantem zmiany nazwiska należy jeszcze zaznaczyć, że poza wymienionymi wyżej rodzajami formantów, znamionującymi przymiotnikową formę nazwiska (-ski, -cki, -dzki), forma taka dotyczyć także może
nazwisk o innych zakończeniach (Długi, Należny, Opasły). Z drugiej strony wskazać można przypadki nazwisk kończących się wprawdzie na -ski czy -cki, którym
trudno jednak przypisać przymiotnikowy charakter, a tym samym możliwość ich
przekształcenia rodzajowego jest wysoce problematyczna: przekształcenia typu
Łaski → Łaska czy Macki → Macka to raczej zmiana na inne nazwisko, a nie zmiana
nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego. Z praktycznego
jednak punktu widzenia rozróżnienie na poszczególne wymienione w art. 3 pkt
1 i 2 formy zmian imienia i nazwiska pozbawione jest wszelkiego znaczenia.
Chociaż bowiem w ramach stosowania komentowanej ustawy dochodzić może
do różnorodnego charakteru przekształceń imienia lub nazwiska (jakościowych,
ortograficznych, rodzajowo-gramatycznych), z punktu widzenia redakcji decyzji
administracyjnej w tym przedmiocie w każdym przypadku mamy do czynienia
ze „zmianą imienia lub nazwiska”. Nie ma żadnych podstaw do wskazywania
w treści decyzji, którą spośród wymienionych w art. 3 postaci zmiany imienia czy
nazwiska orzeka się w danym przypadku, a mianowicie, czy jest to zmiana na inne
nazwisko (imię), zmiana pisowni nazwiska (imienia) czy wreszcie zmiana rodzaju nazwiska. Za nieprawidłowe uznać należy przeto w moim przekonaniu – spotykane czasami w rozmaitych wzorach decyzji – sformułowania typu „zmienia
pisownię nazwiska” czy też „wyraża zgodę na zmianę pisowni imienia”. Kierownik
urzędu stanu cywilnego nie ma obowiązku ani żadnej potrzeby konkretyzacji, czy
orzekane przezeń przekształcenie stanowi „zmianę na inne nazwisko (imię)” czy
też „zmianę pisowni nazwiska (imienia)” – winien w każdym przypadku posługiwać się w tekście swej decyzji sformułowaniem o „zmianie nazwiska (imienia)”.
Jednolita formuła „zmiany nazwiska (imienia)” pozbawia znaczenia potencjalne
wątpliwości, które mogłyby powstawać na gruncie problemu tożsamości tych

182

Przemysław Wypych

oznaczeń osobowych (czyli kwestii do kiedy po orzeczonej zmianie mamy do
czynienia z tym samym imieniem lub nazwiskiem o zmodyfikowanej pisowni,
a od kiedy należy już mówić o innym imieniu lub nazwisku), na przykład w postaci dylematu, czy przekształcenie Lisewicz → Lisiewicz to jeszcze zmiana pisowni
nazwiska, czy już zmiana na inne nazwisko, albo które z następujących spolszczeń
imion stanowią zmianę pisowni imienia, a które już zmianę na inne imię: Ann
→ Anna; Martin → Marcin; Joseph → Józef; George → Jerzy; Adalbert → Wojciech.
Gwoli podsumowania sformułowanych powyżej uwag o wymienionych
w art. 3 pkt 2 wariantach zmiany nazwiska, wskazać można na następujące sposoby przekształcenia nazwiska w trybie komentowanej ustawy:
1. zastąpienie nazwiska jednoczłonowego innym nazwiskiem jednoczłonowym (Kowalski → Nowak);
2. dodanie lub eliminacja tzw. partykuły szlacheckiej przed nazwiskiem
(Ostoja → de Ostoja, von Karajan → Karajan);
3. zastąpienie jednoczłonowego nazwiska nazwiskiem dwuczłonowym
(Kowalski → Jaworski-Nowak), w tym również przez dołączenie nowego członu do nazwiska dotychczasowego (Kowalski → Kowalski-Nowak, Kowalski →
Nowak-Kowalski);
4. zastąpienie nazwiska dwuczłonowego nazwiskiem jednoczłonowym (Jaworski-Nowak → Kowalski), w tym również przez eliminację jednego z dotychczasowych członów (Jaworski-Nowak → Jaworski);
5. zmiana kolejności członów nazwiska dwuczłonowego (Jaworski-Nowak
→ Nowak-Jaworski);
6. zmiana pisowni nazwiska (Jakóbowski → Jakubowski), w tym również w zakresie jego interpunkcji przez dodanie bądź eliminację tiretu łączącego człony
nazwiska złożonego (Kowalski Nowak → Kowalski-Nowak, Kowalski-Nowak →
Kowalski Nowak);
7. zmiana rodzaju nazwiska mającego formę przymiotnikową z żeńskiego na
męski lub z męskiego na żeński (Kowalski → Kowalska, Wiśniewska → Wiśniewski).
Jeśli chodzi o zawartą w pkt. 3 definicję „członka rodziny”, należy w pierwszym rzędzie odnotować jej zasadniczą zbędność w tekście komentowanej
ustawy. Z natury rzeczy definicje legalne znajdować winny zastosowanie w przypadku potrzeby sprecyzowania już na wstępie danego aktu prawnego treści czy
zakresu znaczeniowego pewnych terminów, używanych następnie wielokrotnie
w jego tekście, tak by dzięki temu uniknąć potrzeby każdorazowego używania
rozbudowanych konstrukcji określających właśnie ową treść czy zakres znaczeniowy. Tymczasem zauważyć należy, że pojęcie „członka rodziny” pojawia
się w ustawie tylko jeden raz, a mianowicie w końcowej części przepisu art.
5, w którym czytamy, że zmiany nazwiska na nazwisko historyczne dokonuje
się, jeśli „osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny
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o tym nazwisku”. Tym samym definicja „członka rodziny” zamieszczona została
w art. 3 na potrzeby wyłącznie jednego przepisu ustawy, który posługuje się
tym pojęciem. Łatwo spostrzec, że identyczny efekt normatywny ustawodawca
uzyskałby, gdyby cytowanemu fragmentowi przepisu art. 5 nadano redakcję
w brzmieniu „osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada małżonka lub
wstępnych o tym nazwisku”. Unormowanie takie pozwalałoby zapobiec potrzebie konstruowania pojęcia „członka rodziny”, co byłoby rozwiązaniem o wiele
bardziej fortunnym od przyjętego w ustawie – i to nie tyle nawet ze względu
na opisany wyżej efekt w postaci definicji legalnej „jednorazowego użytku”,
ale przede wszystkim z uwagi na uniknięcie kreowania całkowicie zbytecznych
pojęć prawnych, zwłaszcza tak sztucznych i odbiegających swym zakresem
znaczeniowym od potocznego rozumienia, jak w omawianym przypadku: ową
sztuczność łatwo pojąć, gdy uzmysłowić sobie, że omawiana definicja eliminuje
z kręgu członków rodziny nawet tak bliskich krewnych jak zstępni i rodzeństwo.
Niewątpliwie przepis, który za członków rodziny nie pozwala uważać syna, córki, brata albo siostry, zaliczyć można do kategorii legislacyjnych kuriozów, co
dziwić może tym bardziej, iż podobnego unicum bez trudu dałoby się uniknąć
w wyżej określony sposób.
Warto też odnotować, że w swej części omawiana definicja „członka rodziny” nie znajduje żadnego praktycznego zastosowania: chodzi tu mianowicie o ten jej fragment, który relacjonuje wskazanych w wyliczeniu najbliższych
do „osoby ubiegającej się o zmianę imienia”. Definiowanie „członków rodziny”
osoby ubiegającej się o zmianę imienia jest zupełnym nieporozumieniem, gdyż
kategoria taka jest na gruncie przepisów ustawy całkowicie irrelewantna. Nie
istnieje wszak w niej żaden przepis, który posługiwałby się pojęciem „członka
rodziny” w kontekście ubiegania się o zmianę imienia, jedyny przypadek, w którym istotne jest ustalenie prawidłowego zakresu desygnatów tego terminu, stanowi art. 5, dotyczący ubiegania się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne,
wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo
wojskowej. Zagadnienie zmiany imienia wcale się w nim nie pojawia. Tak więc
definiowanie „członków rodziny” osoby ubiegającej się o zmianę imienia jest
bezprzedmiotowe. Należy sądzić, że w omawianym przypadku użycie sformułowania obejmującego oba oznaczenia osobowe („zmiana imienia lub nazwiska”)
wynika z pewnego automatyzmu i podyktowane jest analogią z redakcją szeregu
innych przepisów ustawy (vide art. 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10
ust. 1). Uniknięcie opisanej nieporadności mogłoby nastąpić albo przez pominięcie w przedmiotowej definicji słów „imienia lub”, albo przez jej ograniczenie
do sformułowania „członkiem rodziny jest małżonek i wstępny”, bo to, o czyją
rodzinę chodzi, wynika przecież jasno z przepisu, w którym pojęcie to zostało
użyte, czyli z art. 5.
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Do „członków rodziny” komentowana definicja zalicza małżonka oraz
wstępnych osoby ubiegającej się o zmianę. Małżonkiem jest osoba, z którą ubiegający się o zmianę pozostaje w związku małżeńskim. Rozstrzygający jest w tej
mierze stan rzeczy istniejący w dacie orzekania w przedmiocie wniosku o zmianę nazwiska. Prawomocne rozwiązanie małżeństwa przez rozwód przed wymienioną datą wyłącza status „członka rodziny” w rozumieniu omawianej definicji.
Analogicznie rzecz się ma z prawomocnym ustaleniem nieistnienia małżeństwa
oraz jego prawomocnym unieważnieniem. Przypadki ustania małżeństwa wskutek śmierci małżonka, podobnie jak przypadek śmierci wstępnego, omówione
zostaną w ramach wykładni art. 5 ustawy. Z kolei wstępnym jest krewny w linii
prostej, od którego dana osoba pochodzi, a zatem matka, ojciec, babka, dziadek,
prababka, pradziadek itd.

Stanisław Paździor

Małżeństwo w prawie kanonicznym i prawie polskim
– podobieństwa i różnice

Małżeństwo nie jest fenomenem wyłącznie prawnym. Jest zjawiskiem, którym zajmują się: etyka, religia, socjologia, psychologia, a także wiele innych
dziedzin ludzkiej myśli i działalności. Prawo zajmuje się jednak małżeństwem
w sposób szczególny, nadaje mu bowiem sformalizowany kształt i zapewnia
ochronę1.
1. Pojęcie małżeństwa katolickiego

Na określenie małżeństwa w kanonicznym prawie małżeńskim używa
się terminu matrimonium. Termin ten pochodzi od wyrazów łacińskich: mater
(matka) i minus (obowiązek). Do wypracowania definicji małżeństwa w nauce
prawa kanonicznego walnie przyczyniło się prawo rzymskie, które małżeństwu
poświęcało wiele uwagi, uznając je – zwłaszcza za cesarzy chrześcijańskich – za
instytucję wyniosłą, godną największego szacunku2.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. – mając na uwadze zasadę: omnis
definitio in iure periculosa – nie podał definicji małżeństwa, w Kodeksie tym został wyraźnie podkreślony umowny, dozgonny i wspólnotowy charakter małżeństwa3. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż termin umowa – contractus, którym
posługiwał się Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. w odniesieniu do małżeństwa ma charakter świecki. W prawie cywilnym mamy różnego rodzaju umowy.
Na przykład umowa o pracę, umowa kupna-sprzedaży, umowy międzynarodowe
itp. Wszystkie tego rodzaju umowy można jednak zerwać. Według nauki Kościoła
tego rodzaju umowa małżeńska z racji jej charakteru sakramentalnego posiadała

1
2
3

Ks. prof. dr hab. Stanisław Paździor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 100.
Cyt. za T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. III, Olsztyn 1984, s. 16.
Tamże, s. 17.
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charakter nierozerwalny. W myśl unormowań tegoż Kodeksu głównym celem
małżeństwa było jedynie zrodzenie i wychowanie potomstwa4.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. definiuje małżeństwo jako przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia,
skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania
potomstwa5. Ujęcie nowego prawa małżeńskiego przez kodeks Jana Pawła II zawiera szereg spraw, których nie znał – przynajmniej w takim stopniu – zbiór Piusa
X i Benedykta XV. Odnowione prawo małżeńskie uzyskało przede wszystkim
wymiar bardziej duchowy: małżeństwo nie zostało zaprezentowane w aspekcie
wyłącznie prokreatywnym, lecz – stosownie do nauki Soboru Watykańskiego II
– zostało uznane za przymierze stanowiące wspólnotę całego życia, skierowaną ze
swej natury ku dobru małżonków oraz ku zrodzeniu i wychowaniu potomstwa6.
Termin przymierze w przeciwieństwie do terminu umowa posiada charakter religijny. Na kartach Pisma świętego mamy przymierze Starego i Nowego
Testamentu. Stare Przymierze zostało zawarte pomiędzy Mojżeszem i Bogiem
na Górze Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał od Boga Dekalog. Żydzi byli zobowiązani zachowywać 10 przykazań za co Pan Bóg miał się tym narodem w sposób szczególny opiekować. Naród żydowski nie dopełnił zobowiązań zawartych
w Dekalogu7.
Mając przed oczyma Stare Przymierze oparte na cnocie sprawiedliwości
w relacji do małżeństwa rodzą się z mojego doświadczenia sądowego, gdzie
przez wiele lat jako sędzia kościelny brałem udział w procesach o stwierdzenie
nieważności małżeństwa pewne refleksje. Nupturienci zawierający małżeństwo
w ogromnej większości podejmują swoją decyzję na małżeństwo kierując się
uczuciem miłości. Po pewnym jednak okresie pożycia małżeńskiego w wielu
przypadkach, czego dowodem jest ilość rozwodów, małżonkowie z cnoty miłości przechodzą na cnotę sprawiedliwości. Ty mi tak, ja ci tak. W takiej sytuacji
małżeństwo już jest skazane na rozpad. Małżeństwo nie może być oparte na
cnocie sprawiedliwości.
Małżeństwo jako przymierze w myśl definicji Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r. posiada charakter religijny. W tym przypadku mamy na uwadze Nowe
Przymierze zawarte przez Chrystusa na Górze Kalwarii pomiędzy Bogiem i Kościołem, oparte na cnocie miłości. Chrystus zapewnia Kościołowi, iż przetrwa
4

Akcentując jedynie dobro potomstwa mogło rodzić pewne problemy w odniesieniu do
tych małżeństw, które z niezawinionych przez nich przyczyn, nie mogły posiadać potomstwa.
5 Kan. 1055 § 1.
6 W. Góralski, Małżeństwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. P. Hemperek,
W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Lublin 1986, s. 214.
7 Zob. Księga Wyjścia.
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aż do końca świata, niezależnie od tego, czy jego wyznawcy będą zachowywali
Jego naukę. Tak jak Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, tak małżonkowie winni
siebie traktować, żona ma być oblubienicą męża. Miłość jest fundament trwałości
małżeństwa8.
2. Przymioty małżeństwa katolickiego

a) sakramentalność
Sakramentalność małżeństwa została zdefiniowana jako prawda wiary już
przez Sobór Trydencki, który to ogłosił następującymi słowami: „Jeśli ktoś twierdzi, że małżeństwo nie jest w prawdziwym i ścisłym znaczeniu jednym z siedmiu
sakramentów ewangelicznego Przymierza, ustanowionym przez Chrystusa Pana,
lecz, że jest wymyślone przez ludzi w Kościele i że nie udziela łaski – niech będzie
wyłączony ze społeczności wiernych”9.
b) jedność małżeństwa
Jedność małżeństwa (unitas matrimonii) polega na tym, że związek małżeński zawiera jeden mężczyzna i jedna kobieta. Taki związek nazywamy monogamicznym. Jedności małżeństwa sprzeciwia się wielożeństwo – poligamia. Może
ona przyjmować postać polygymii (jeden mężczyzna żyje z wieloma kobietami)
lub poliandrii (jedna kobieta żyje z wieloma mężczyznami). Sobór Trydencki
jedność małżeństwa uznał za dogmat wiary. Ostatnio wypowiedział się na ten
temat Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et spes10.
c) nierozerwalność małżeństwa
Nierozerwalność małżeństwa polega na tym, że związku małżeńskiego nie
można zawierać na określony czas, lecz dozgonnie, tj. do końca życia jednej ze
stron. Nierozerwalności małżeństwa sprzeciwia się rozwód. Rozróżnia się nierozerwalność wewnętrzna i zewnętrzną. Nierozerwalność wewnętrzna oznacza, że
węzeł małżeński nie może być rozwiązany zgodą stron, ani z natury swej, ani też
z upływem czasu, czy też pod wpływem okoliczności następczej. Nierozerwalność natomiast zewnętrzna oznacza, że węzeł małżeński nie może być rozwiązany

8

„Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus
Głową Kościoła. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego
siebie. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nie odnosi się z nienawiścią do
własnego ciała, lecz je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego
Ciała” (Ef. 5, 22–32).
9 Breviarium fidei, s. 603, nr 595.
10 Nr 47 i 48. W dzisiejszych czasach w różnych krajach dopuszczalne są już związki homoseksualne, Kościół nigdy nie zaakceptuje takie stanowiska.
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na mocy pozytywnego prawa Bożego, ani na podstawie prawa kościelnego czy
innego ludzkiego11.
3. Małżeństwo w prawie polskim

Kodeks rodzinny i opiekuńczy12 nigdzie nie definiuje małżeństwa. Jak zauważają prawnicy, definicję taką łatwo jednak ustalić na podstawie całokształtu
uregulowań. Małżeństwo jest swoistym, naturalnym, duchowym i cielesnym
związkiem społecznym, z założenia trwałym, między mężczyzną i kobietą13.
Podkreśla się jednak, że małżeństwo jest trwałym (ale nie nierozerwalnym)
i legalnym związkiem mężczyzny i kobiety, powstającym z ich woli jako równouprawnionych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra małżonków,
dobra założonej rodziny i jej celów społecznych14.
Jak z tej definicji wynika, cechą najbardziej istotną małżeństwa jest takie
zespolenie małżonków, jakie nie występuje w żadnym innym organizmie społecznym, polega ono bowiem w szczególności na intymności stosunków, na stałym
i codziennym współdziałaniu i świadczeniu sobie wzajemnej pomocy oraz na
zamieszkaniu w jednym lokalu15.
4. Podstawowe zasady prawa polskiego rodzinnego

a) zasada monogamii
Według prawników, w myśl dominujących przekonań, koncepcja małżeństwa monogamicznego czyni zadość najbardziej doskonałej formie współżycia
mężczyzny i kobiety oraz najlepiej sprzyja osiągnięciu celów i zadań związku
małżeńskiego. Tylko monogamia zapewnia należyte warunki rozwoju osobowości ludzkiej oraz właściwe warunki wychowania dzieci16.
Zasadę monogamii wypowiada art. 13 § 1 K.r.o., w myśl którego nie może
zawrzeć małżeństwa ten, kto już pozostaje w związku małżeńskim. Również
art. 18 Konstytucji RP stanowi, że małżeństwo może zawrzeć tylko mężczyzna
i kobieta, i tylko taki związek jest pod ochroną Rzeczypospolitej.

11

Gaudium et spes, nr 19.
Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 788 ze zm.) – dalej: K.r.o.
13 Ignatowicz, Prawo, s. 40.
14 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza – wykładnia. Warszawa 2001, s. 38.
15 Ignatowicz, Prawo, s. 100–101.
16 J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 38.
12
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b) zasada świeckości
Zasada świeckości małżeństwa według prawa polskiego znajduje wyraz
w dwu założeniach. W myśl pierwszego – małżeństwo jest tylko związek zawarty
w formie określonej w prawie cywilnym (art. 1 K.r.o.) i tylko takie małżeństwo
wywołuje skutki przewidziane w prawie polskim. Zmiany w K.r.o., wprowadzone
nowelą z 1998 r., umożliwiają zawarcie małżeństwa przez złożenie stosownych
oświadczeń nupturientów w obecności duchownego, jak podkreślają prawnicy
– nie pozostają w sprzeczności z powyższym założeniem. Małżeństwo bowiem
i w tym wypadku zostaje zawarte tylko wtedy, gdy państwo w umowie międzynarodowej lub w ustawie sankcjonuje złożenie przez nupturientów w obecności
duchownego odrębnych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński podlegający prawu polskiemu17.
Prawo polskie przewiduje ponadto dokonywanie przez urzędnika USC formalno-porządkowych czynności poprzedzających zawarcie małżeństwa w formie
konkordatowej i uzależnia powstanie małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej od sporządzenia przez kierownika USC aktu małżeństwa (art. 1 § 2 K.r.o.).
c) zasada trwałości
Zasada trwałości małżeństwa oznacza, że małżeństwo po0winno być związkiem dozgonnym, tzn. istniejącym do chwili śmierci jednego z małżonków.
W ujęciu prawa polskiego zasada trwałości małżeństwa oznacza, że małżeństwo
powinno łączyć małżonków przez całe Zycie, gdy jednak stanie się związkiem
martwym, a więc przestaje funkcjonować, może być rozwiązane przez rozwód.
Realizacji zasady trwałości małżeństwa służy wprowadzona do polskiego prawa
instytucja separacji sądowej, mogąca w odniesieniu do więzi małżeńskich pełnić
funkcję restytucyjną18.
Trwałości małżeństwa nie służy jednak przepis art. 55 § 2 K.r.o., według
którego małżonek uznany za zmarłego nie jest uznawany za współmałżonka i nie
przywraca mu się praw, jeśli się okaże, że on jednak żyje19.
d) zasada równości
Zasada równości (egalitaryzmu) małżonków jest wyrazem konstytucyjnej
zasady zrównania kobiety z mężczyzną. Oznacza ona, że mąż nie jest już – jak to
przyjmowały dawniejsze systemy prawne – głową rodziny, gdyż oboje małżonkowie mają w pełni równą pozycję względem siebie i względem swoich dzieci.
Zasada ta została expressis verbis wypowiedziana w art. 23 K.r.o., a ponadto znajduje wyraz w wielu innych unormowaniach, w szczególności tych, które pracę
17

Ignatowicz, Prawo, s. 101–102.
Tamże, s. 102.
19 R. Sztychmiler, Ochrona trwałości małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim oraz w Konkordacie z 28 lipca 1993 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 5(1995), s. 107.
18
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domową, wykonywaną z reguły przez żonę, traktują na równi z pracą zarobkową
(art. 27, 43 § 3 i 135 § 2 K.r.o.).
Oboje małżonkowie zobowiązani są do wspólnego pożycia, do wzajemnej
pomocy i wierności oraz dla współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój
związek założyli. Równouprawnienie małżonków jest całkowite w dziedzinie majątkowej. Każdy z małżonków zachowuje pełne prawa do swego majątku odrębnego, może więc nim zarządzać samodzielnie i dokonywać wszelkich czynności
prawnych bez uzyskiwania zgody drugiego małżonka20.
Wnioski

Porównując kanoniczne prawo małżeńskie z polskim prawem cywilnym
odnośnie wspólnych rozwiązań nasuwają się następujące wnioski:
1) zarówno prawo polskie, jak i prawo kanoniczne stanowią, iż małżeństwo
jest związkiem mężczyzny i kobiety. Prawo kanoniczne nigdy nie zaakceptuje
związków homoseksualnych, gdyż jest to sprzeczne z prawem Bożym. Takie
unormowania znajdujemy również w Konstytucji Rzeczypospolitej.
2) obydwie dziedziny prawa stoją na stanowisku, iż małżeństwo jest związkiem monogamicznym,
3) zarówno prawo kanoniczne, jak i prawo polskie dla utrzymania nierozerwalności lub trwałości małżeństwa dopuszcza instytucję separacji,
4) dobro małżonków oraz dobro potomstwa wynikające z zawarcia małżeństwa znajdujemy w unormowaniach zarówno prawa kanonicznego, jak
i polskiego.
Co zaś tyczy się różnic, są one następujące:
• prawo kanoniczne zgodnie z prawem Bożym stoi na stanowisku nierozerwalności małżeństwa, prawo polskie zaś stanowi jedynie o trwałości małżeństwa, z tego powodu dopuszcza rozwody. Małżeństwo według prawa polskiego
jest jedną z umów, która może być rozwiązana,
• według prawa kanonicznego małżeństwo ma charakter sakramentalny, zaś
w świetle prawa polskiego umowa małżeńska ma charakter świecki, unormowania Konkordatu nie zmieniają zasady świeckości małżeństwa.

20

Z. Gawrońska-Wasilkowska, Małżeństwo: istota – trwałość – rozwód, Warszawa 1966, s. 18.
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Skuteczność na terytorium Polski
orzeczeń izraelskich sądów rabinackich w sprawach
o ustalenie istnienia małżeństwa albo o rozwód

1. Prawo Izraela jest specyficznym systemem, stanowiącym mieszankę
wpływów prawa kontynentalnego, systemu common law i historycznych kodyfikacji otomańskich. Prawo małżeńskie zasadniczo różni się od tych porządków
prawnych, które czerpały rozwiązania z prawa rzymskiego i z prawa kanonicznego1. W państwie tym nie ma jednolitego prawa małżeńskiego dla całego społeczeństwa, poszczególne grupy religijne podlegają jedynie swoim religijnym
prawom małżeńskim. Nie funkcjonuje cywilna forma zawarcia małżeństwa,
jedyną dostępną formą jest małżeństwo wyznaniowe2. Konsekwencją faktu, że
zawarcie małżeństwa podlega prawu religijnemu małżonków jest to, że także
wszelkie sprawy związane z ustaleniem istnienia małżeństwa albo z jego rozwiązaniem podlegają temu prawu, a jurysdykcja należy do sądów religijnych
związków wyznaniowych uznanych przez państwo. Do takich uznanych przez
państwo religii i związków wyznaniowych należy m.in. religia i gmina żydowska.
Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi sądownictwa powszechnego (Palestine Order-in- Council, 1922–1947) jurysdykcję w sprawach stanu cywilnego
wykonują sądy związków wyznaniowych. Pojęcie sprawy stanu cywilnego oznacza powództwa m.in. w sprawie zawarcia małżeństwa lub rozwodu, alimentów,
utrzymania, opieki (art. 51 ust. 1).
Z kolei ustawa o jurysdykcji sądów rabinackich (Rabbinical Courts Jurisdiction-Marriage and Divorce Law, 5713–1953) przyznaje wyłączną jurysdykcję
Mgr Joanna Maciejowska, sędzia – Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka
1 Szerzej – zob. M. Kałczewiak, Izraelskie prawo małżeńskie. Wybrane zagadnienia, „Przegląd
Prawa Wyznaniowego” 4 (2012), s. 87–109.
2 E. Scheftelowitz, Israel, [w:] A. Bergmann, M. Ferid, D. Henrich, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht, Frankfurt am Main 1989.
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sądom rabinackim w sprawach zawarcia małżeństwa i rozwodów Żydów, którzy
są obywatelami lub mieszkańcami Izraela (art. 1). Tym samym więc te osoby
mogą uzyskać jedynie orzeczenia sądów rabinackich ustalające istnienie małżeństwa albo orzekające rozwód. Droga sądownictwa powszechnego jest wyłączona.
2. Takie ukształtowanie kompetencji sądów rabinackich prowadzi do tego,
że obywatele Izraela w toku różnego rodzaju postępowań prowadzonych na terytorium RP, przedkładają orzeczenia sądów rabinackich w celu wykazania swojego
stanu cywilnego. W takiej sytuacji polski organ musi dokonać oceny skutków
prawnych tych orzeczeń.
3. Pomiędzy Polską a Izraelem brak jest umowy międzynarodowej, która
regulowałaby problematykę wzajemnych stosunków prawnych w obszarze prawa
rodzinnego, w tym także kwestię wzajemnego uznawania orzeczeń. W związku z powyższym podstawy prawnej dla uznawania orzeczeń należy poszukiwać
w prawie krajowym, tj. w przepisach art. 1145–11491 ustawy z 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego3.
W kontekście tych przepisów wyłania się jednak zasadnicze pytanie: czy
przepisy te znajdują zastosowanie także do orzeczeń sądów religijnych, czy tylko do orzeczeń sądów powszechnych. W art. 1145 K.p.c. ustawodawca używa
bowiem sformułowania „orzeczenia sądów państw obcych”. Chodzi tu niewątpliwie o decyzje sądów zagranicznych mające charakter aktów jurysdykcyjnych4.
W piśmiennictwie brak było jednolitego stanowiska w tym zakresie5. Ostatecznie
jednak przeważał pogląd, że skoro w danym państwie sąd wyznaniowy wypełnia
zadania zamiast sądu państwowego, nie ma podstaw do odmówienia rozpoznania
wniosku o uznanie takiego orzeczenia na podstawie przepisów K.p.c.6 Należy
kierować się dyrektywą o dopuszczalności uznania rozwodu religijnego, pod warunkiem, że jest on zgodny z określonym zagranicznym porządkiem prawnym
i przyjętym w tym porządku podziałem kompetencji jurysdykcyjnych. Należy
opowiedzieć się za możliwością uznania takich orzeczeń, jeśli strony w danym
systemie prawnym nie miały możliwości prawnej uzyskania orzeczenia w innej
drodze7.
Za taką wykładnią przepisów K.p.c. opowiedziały się także sądy polskie
prowadząc postępowania o uznanie za skuteczne na terytorium RP wyroków
3

Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.; dalej: K.p.c.
T. Ereciński, J. Ciszewski, K. Weitz, P. Grzegorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. V: Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński,
Warszawa 2012, s. 556.
5 K. Piasecki, Skuteczność i wykonalność w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń sądowych,
Warszawa 1990, s. 50.
6 Tamże, s. 52.
7 T. Ereciński i in. , Kodeks, s. 566.
4
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sądów rabinackich8. Skoro jedyną drogą uzyskania orzeczenia w sprawie małżeńskiej jest dla Żydów zamieszkałych na terytorium Izraela sąd rabinacki, to
skuteczność na obszarze Polski orzeczenia takiego sądu winna być rozpatrywana
na podstawie art. 1145 i następnych K.p.c.
Należy podkreślić, że powyższe stwierdzenie znajduje zastosowanie w odniesieniu do orzeczeń izraelskich sądów rabinackich i nie można go automatycznie rozciągać na orzeczenia sądów rabinackich w innych państwach.
Decydujące znaczenie dla zastosowania art. 1145 K.p.c. w odniesieniu do wyroku
sądu rabinackiego mają przepisy państwa, na terytorium którego ten sąd działa
– warunkiem jest to, że regulacje te przyznają sądom rabinackim wyłączną kompetencję orzeczniczą i orzeczenia te wywołują skutki w sferze prawa cywilnego.
Jeżeli natomiast przepisy prawa danego państwa dopuszczają wprawdzie
możliwość działania sądów rabinackich, obok systemu sądownictwa powszechnego, ale bez przyznania orzeczeniom tych sądów skutków cywilnoprawnych, to
takie orzeczenia sądu rabinackiego nie mogą być rozpatrywane jako orzeczenia
w rozumieniu art. 1145 i następnych K.p.c. Jeśliby więc np. orzeczenie ustalające
istnienie małżeństwa wydał sąd rabinacki działający na terytorium Niemiec, to
brak byłoby podstaw do uznania go za „orzeczenie sądu państwa obcego” w rozumieniu art. 1145 K.p.c. Zgodnie bowiem z przepisami niemieckiej procedury
cywilnej sądy powszechne są właściwe do prowadzenia postępowań w sprawie
ustalenia istnienia małżeństwa albo rozwodu i jedynie orzeczenia tych sądów
wywołują na terytorium Niemiec skutki cywilnoprawne. Sądy rabinackie mogą
orzekać, ale bez skutków w sferze prawa cywilnego.
Na marginesie tylko wypada wskazać, że także wydane na terytorium Polski
orzeczenia sądów rabinackich nie wywołują skutków cywilnoprawnych9. Skutek
taki mają jedynie orzeczenia sądów powszechnych.
4. Stając przed problemem oceny skuteczności w Polsce izraelskiego orzeczenia sądu rabinackiego ustalającego istnienie związku małżeńskiego albo orzeczenia rozwodowego należy mieć na uwadze datę wydania takiego orzeczenia.
Całkowicie odmienny będzie bowiem tryb postępowania w odniesieniu do orzeczeń wydanych do dnia 1 lipca 2009 r. niż w stosunku do orzeczeń wydanych
po tej dacie. Jest to konsekwencją regulacji zawartej w art. 8 ust. 5 ustawy z 5
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw10.
8

Postanowienie SA w Katowicach z 21 lipca 2010 r., I ACa 418/10, LEX nr 686846; postanowienie SA w Warszawie z 22 października 2010 r., I ACa 524/10, LEX nr 1120144.
9 Zob. ustawa z 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 41, poz. 251 ze zm.
10 Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1571.
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W przypadku orzeczeń wydanych przed dniem 1 lipca 2009 r. skuteczność
na terytorium Polski takiego orzeczenia winna być rozważana na gruncie przepisów K.p.c. obowiązujących do 1 lipca 2009 r. Tym samym więc na podstawie art.
1145 K.p.c. w dawnym brzmieniu konieczne jest przeprowadzenie sądowego
postępowania o uznanie orzeczenia, czyli przeprowadzenie tzw. postępowania
delibacyjnego (w przypadku gdy orzeczenie dotyczy obywateli polskich – art.
1145 § 1 K.p.c.). W przypadku, gdy orzeczenie dotyczy obywateli obcych, wówczas przeprowadzenie postępowania o uznanie jest niezbędne, jeśli orzeczenie
zagraniczne miałoby stanowić podstawę zawarcia związku małżeńskiego albo
stanowić podstawę wpisu w księdze stanu cywilnego (art. 1145 § 2 K.p.c.).
Specyfika i cel postępowania o uznanie orzeczenia sądu państwa obcego oraz
konstytutywny charakter orzeczenia wydanego w takim postępowaniu wykluczają możliwość zastąpienia tego postępowania postępowaniem przewidzianym
obecnie w art. 1148 K.p.c. o ustalenie, czy orzeczenie podlega uznaniu. W toku
postępowania delibacyjnego Sąd dokonuje oceny przesłanek określonych w art.
1146 K.p.c. w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2009 r.11
Odmiennie kształtuje się natomiast sytuacja w odniesieniu do orzeczeń
wydanych po dniu 1 lipca 2009 r. Orzeczenia w sprawach cywilnych, wydane
od tej daty, podlegają uznaniu z mocy prawa, pod warunkiem, że nie zachodzą
przeszkody, o których mowa w art. 1146 K.p.c. (w obecnym brzmieniu). Przyjęty
model uznania automatycznego wprowadza istotne ułatwienia i uproszczenie
wymagań stawianych zagranicznemu orzeczeniu. Oceny skuteczności w Polsce
zagranicznego orzeczenia dokonuje ad hoc każdy polski organ, przed którym
dana osoba powołuje się na skutki zagranicznego orzeczenia. Ocena taka nie
wiąże innych organów12.

11

Por. postanowienie SN z 24 maja 2012 r., V CSK 454/11, LEX nr 1243098.
T. Ereciński i in., Kodeks, s. 550; postanowienie SN z 24 maja 2012 r., V CSK 454/11, LEX
nr 1243098.
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Sztuka wystąpień publicznych
Cz. 1. Podstawowe zasady

Przekonanie takie towarzyszy nam zwykle wtedy, gdy mamy do czynienia
z utalentowanymi, błyskotliwymi ludźmi. Wybitni mówcy, którzy potrafią poruszać, emocjonować słuchaczy odczucie to wywołują niezwykle często. Chodzi
o przeświadczenie, że piękne, efektowne mówienie, to wyłącznie sprawa talentu, wrodzonych predyspozycji czy Bożego daru. Tymczasem już w starożytnej
Grecji, sofiści, w V–IV w. przed Chr. byli przekonani, że krasomówstwa najzwyczajniej w świecie można się nauczyć. Uważali tak nawet ci, którzy sądzili,
że oratorstwo to czynność niemalże magiczna, zaś przemawianie, to w gruncie
rzeczy olśniewanie, wręcz mamienie, odurzanie słuchaczy efektowną mową. Gorgiasz z Leontinoj (485–375 przed Chr.) np., twierdził, że „słowo jest wielkim
mocarzem, który chociaż bardzo niepokaźne i niepozorne posiada ciało [język],
dokonuje rzeczy najbardziej boskich: może bowiem uwolnić od strachu, odjąć
smutek, wywołać radość i spotęgować litość”1. Mimo zupełnie nieracjonalnej
wiary w moc słowa, po całej Helladzie wspomniani „nauczyciele mądrości” zbierali jednak uczniów, by – za pieniądze – uczyć ich „czarowania” tym słowem,
wprawiania odbiorców w stan „przyjemnej choroby”, a przede wszystkim zaś
tego, jak mocniejszy argument uczynić słabszym lub odwrotnie.
Raczej nie należy w tym względzie naśladować dziś sofistów, choć chętnych do manipulowania ludźmi naprawdę nie brakuje. Warto jednak zapamiętać
ich przesłanie, które w wersji uwspółcześnionej może być głównym motywem
niniejszych rozważań – średnio inteligentny człowiek jest w stanie nauczyć się
dobrze i pięknie przemawiać. Wymaga to oczywiście metodycznie ukierunkowanej pracy. Jest to zgodne z łacińskim przysłowiem: Poeta nascitur, orator fit
– poetą [człowiek] się rodzi, mówcą się staje. Stać się znakomitym oratorem,
osiągnąć biegłość, sprawność w mówieniu można było – zdaniem starożytnych
1

Dr Artur Mamcarz-Plisiecki, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Por. Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, t. II, Lublin 2005, s. 168.

196

Artur Mamcarz-Plisiecki

– dzięki: 1) ars – sztuce, opanowaniu jej reguł, także związanej ze sztuką wiedzy
praktycznej; 2) exercitatio – wyćwiczeniu i udoskonaleniu swoich umiejętności
oraz 3) imitatio – czyli naśladowaniu, przede wszystkim doskonałych wzorców2.
Natomiast dobrego mówcę określano przy pomocy trzech kategorii: ingenium – iudicium – consilium. Ingenium, to wrodzone zdolności, talent oratora,
jego pomysłowość i inteligencja. Iudicium jest darem rozpoznania (osądzenia),
które z cech czy też reguł tworzenia wypowiedzi są dla niej najwłaściwsze. Zaś
consilium (odpowiedź, rozwaga, rozsądek), to umiejętność dostosowania własnej oryginalności, zdolności twórczych (ingenium) oraz zasad komponowania
mowy (iudicium) do potrzeb i możliwości słuchaczy3. Jak to zwykle u antycznych
myślicieli chodziło zatem o złoty środek między dwiema skrajnymi postawami.
Nadmierne poleganie jedynie na osobistym talencie i uzdolnieniach mówiącego
prowadzi bowiem do efekciarstwa i pustosłowia. Z drugiej strony, ufanie wyłącznie regułom, zasadom tworzenia sprawi, że przemówienia będą wprawdzie
poprawne i składne, ale bez jakiegokolwiek wdzięku i polotu. Można powiedzieć,
przekładając to na dzisiejsze warunki, że aktor czy konferansjer prowadzący różne eventy będzie z pewnością chciał błysnąć swą osobowością; urzędnik państwowy, bądź przemawiający prawnik będą się starać trzymać formuł i procedur,
a potrzeba im wszystkim postawy dobrego (i skromnego) dziennikarza, który
wie, że nawet najbardziej olśniewające pomysły musi umieścić w pewnych ramach, dzięki czemu komunikacja z jego odbiorcami będzie w ogóle zachodzić.
W ten sposób dotarliśmy do fundamentalnych zasad retoryki. Są to na tyle
uniwersalne wskazania, że powinny być stosowane dosłownie przez wszystkich,
którzy posługują się językiem oraz chcą dobrze i skutecznie porozumiewać się
z innymi. Stanowią je: 1) zasada organiczności, 2) zasada stosowności oraz 3) zasada funkcjonalności4.
Zasadę organiczności sformułował po raz pierwszy Platon (427–347 przed
Chr.): „Każda mowa, tak jak żywa istota stanowi swoisty organizm i musi być
zwarta wewnętrznie, nie może być bez głowy i nóg, a powinna mieć tułów i kończyny dobrane do siebie i uwarunkowane całością”5. Platon wyraził się kategorycznie: „każda mowa”. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy wypowiadamy
trzy zdania szybkiego komentarza do dziennikarzy, parozdaniowy toast weselny,
bądź też dwustronicową mowę pogrzebową. Każde takie wystąpienie musi być
wcześniej przemyślane, przygotowane i zorganizowane!
2

Por. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 51.
Por. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. A. Gorzkowski,
Bydgoszcz 2002, s. 579 i n.
4 Korolko, Sztuka, s. 50.
5 Tamże, s. 50.
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Z kolei zasadę stosowności bardzo dobrze scharakteryzował Arystoteles
(384–322 przed Chr.): „Język będzie stosowny, jeśli będzie wyrażał wzruszenie
i charakter i jeśli będzie odpowiedni do swego przedmiotu. Ta odpowiedniość
oznacza: nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych;
nie dołączaj ozdobnych przydawek do lichych wyrazów”6. Warto odnotować, że
powyższa reguła – w dobie przerażającej degradacji polszczyzny i nieporadności
językowej wielu ludzi – będzie dzisiaj chyba najtrudniejszą do zastosowania.
Często nawet w sytuacjach oficjalnych spotykamy się z wyrażeniami kolokwialnymi lub nawet wulgarnymi (!). Z drugiej strony niekiedy nawet trzeba bądź
wręcz wypada przełamać oficjalny styl (np. podczas pogrzebu), by lepiej dotrzeć
do odbiorców, wejść w ich wyobrażenia i odczucia. Dlatego też reguła decorum
– stosowanie tego, co w danym momencie przystoi – jest umiejętnością, której
uczymy się praktycznie przez całe życie, rozwijając swoje kompetencje komunikacyjne i kulturę języka.
Zasada funkcjonalności wynika z samej istoty międzyludzkiej komunikacji
jako zjawiska świadomego i celowego. Mówca, zanim przystąpi do wygłaszania
przygotowanego przez siebie tekstu, musi nie tylko bardzo wyraźnie wiedzieć, co
przez tę wypowiedź chce osiągnąć, ale także, jakie myśli i słowa zostaną uwydatnione w oracji oraz przede wszystkim które składniki dyskursu będą mobilizować
słuchacza rozumowo, uczuciowo i wyobrażeniowo7. Ta nieustanna świadomość
celu, z jakim się staje przed swoimi odbiorcami rzutuje na całość poczynań mówcy – na wybór stylu mówienia (lekki, żartobliwy, podniosły, poważny, oficjalny
czy potoczny), wybór gatunku i formy wypowiedzi (toast urodzinowy, mowa
weselna, życzenia, podziękowanie, komunikat, kondolencje, oracja pogrzebowa
lub tym podobne) i prowadzi ostatecznie do „fortunności” (czyli skuteczności,
efektywności) całego aktu komunikacji.
Z powyższych zasad wyrosła cała teoria retoryki, która była przecież nazywana ars bene dicendi – sztuką dobrego mówienia. A tworzy ją pięć działów,
które odpowiadają etapom, jakie musi przejść mówca, aby przygotować: 1) treść
(inventio), 2) kompozycję (dispositio) i 3) styl (elocutio) swego wystąpienia oraz
by je: 4) zapamiętać (memoria) i 5) wygłosić (pronuntiatio, actio). Przy czym
centralne znaczenie dla przygotowania przemówienia, nadające mu wymiar intelektualny i perswazyjny mają inventio-dispositio-elocutio. Memoria pełni w retoryce
funkcję techniczną i pomocniczą. Zaś pronuntiatio-actio (na które składają się:
wykonanie głosowe, mimika oraz gesty i mowa ciała) jest zwieńczeniem całego
wysiłku oratora, końcowym efektem, na podstawie którego – jak w sporcie – oceniamy, czy zawodnik osiągnął sukces (zwyciężył), czy może poniósł porażkę.
6
7

Tamże, s. 51.
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Warto uczyć się wystąpień publicznych w oparciu o teorię i praktykę klasycznej retoryki. Przez wieki wypracowała ona uniwersalne reguły przemawiania,
aktualne pod każdą szerokością geograficzną i w każdym czasie.

Anna Jarmołowska

Kontakt z „trudnym” klientem w urzędzie stanu cywilnego.
Rozważania z perspektywy psychologicznej

Wstęp

Nie wiadomo czy istnieje określony typ klienta, który może być nazwany
„trudnym”. Na pewno funkcjonuje takie pojęcie i związane jest ono ze wszystkimi
sytuacjami, w których kontakt z klientem nie przebiega tak, jak można by sobie
tego życzyć. Etykietowanie kogoś mianem „trudnego” klienta obniża motywację
do podjęcia dialogu, niezbędnego do załatwienia sprawy, z którą on przyszedł.
Przyjęcie założenia, że jest to osoba, której nie zależy na rozwiązaniu problemu,
ale jedynie zwróceniu uwagi na siebie oraz na zaognianiu sporu, utrudnia lub
nawet uniemożliwia prawidłowe postępowanie.
Należałoby się zastanowić nad przyczynami niepowodzeń pojawiających się
w tego typu kontaktach interpersonalnych. Wstępna diagnoza „trudności” klienta umożliwia przyjrzenie się problemowi oraz podjęcie jego konstruktywnego
rozwiązania. Pomocne na tym etapie może być używanie określeń „klient niezadowolony”, „klient zdenerwowany”, „klient małomówny”, „klient dociekliwy”,
„klient urażony” itp., które będą próbą oceny jego sytuacji i umożliwią indywidualne podejście do niego. Kolejnym krokiem może być poszukiwanie błędów
popełnianych w kontakcie w klientem, które mogą być przyczyną pojawiających
się u niego „trudności”.
Rodzaje „trudnych” klientów

Jednym z klientów zaliczanych do „trudnych” jest klient dociekliwy. Jego
charakterystycznym zachowaniem jest zadawanie dużej liczby pytań, które są
wyrazem zaangażowania. Może się ono zmienić w zależności od otrzymanych
Dr Anna Jarmołowska – Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia, Instytut Psychologii,
Uniwersytet Gdański
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odpowiedzi, ich treści i sposobu wypowiedzi. Klient, który ma wątpliwości
i pyta, ułatwia ustalenie, jakie są jego potrzeby, obawy i co jest dla niego ważne,
tym samym pomaga pracownikowi w przyjęciu odpowiedniego postępowania.
W przypadku, gdy ktoś zadaje pytania to znaczy, że do podjęcia decyzji potrzebuje
dodatkowych informacji. W tej sytuacji zdecydowanie najbardziej korzystnym
zachowaniem jest przyjęcie perspektywy klienta i udzielenie mu wyczerpujących
informacji. Pierwotnym celem takiego klienta nie jest wyprowadzenie z równowagi pracownika. Zmiana w jego zachowaniu może pojawić się wtedy, gdy otrzymuje
odpowiedź nacechowaną negatywnymi emocjami lub spotyka się z obojętnością.
Kolejnym typem klienta, z którym kontakt może przebiegać w sposób nieprawidłowy jest klient milczący. Osoba, która jest małomówna i w ogóle nie
zadaje pytań, często również nie podejmuje rozmowy inicjowanej przez pracownika. Ten rodzaj zachowania w interakcji może wywoływać niechęć i sugerować
brak szacunku. Dla osób lubiących kontakt i rozmowy taki dystans oraz niezaangażowana postawa mogą być niezrozumiałe. Pracownicy, którzy nie przyjmują założenia o różnorodności zachowań, traktujący wszystkich podobnie, mogą
w tej sytuacji mieć problem ze zrozumieniem działania klienta oraz przeżywać
frustrację z powodu braku możliwości wpływania na nie.
Klient szczegółowy to, osoba która zadaje dużo pytań oraz zwraca uwagę
na szczegóły. Takie zachowanie może być związane ze sposobem, w jaki poznaje
świat. Dla kogoś, kto postrzega rzeczywistość globalnie taka szczegółowość może
być denerwująca. Elastyczność pracownika w takiej sytuacji miałaby polegać
na tym, że niezależnie od własnych preferencji, dostarcza wystarczającą liczbę
szczegółów, jeśli to potrzebne i powstrzyma się przed tym, gdy trafi na klienta,
który poznaje rzeczywistość w sposób bardziej ogólny.
Innego rodzaju trudności mogą pojawić się z interakcji z miłośnikiem podobieństw. Osoba taka w otoczeniu szuka podobieństw i wszelkie docierające
informacje porównuje z tym, co już zna. Sposobem na porozumienie z takim
klientem, jest wskazywanie na podobieństwa i odwoływanie się do tego, co zna
i z czego jest zadowolony. Z kolei człowiek, którego naturalną tendencją jest
dostrzeganie różnic prezentuje zachowania z znajdujące się na przeciwnym biegunie. Rozmawiając z takimi osobami nie należy się z nimi sprzeczać i udowadniać im, że nie mają racji.
Miłośnik wyjątków należy do rozmówców, którzy na prawie każdą wypowiedź odpowiedzą „Tak, ale...” uzasadniając to licznymi przykładami. Ten „dar”
dostrzegania wyjątków sprawia, że dla takiej osoby nic nie jest tylko „czarne”
albo tylko „białe”. Rozmawiając z tego typu klientem warto zwrócić uwagę na
sposób budowania zdań.
Klienci, którzy są kwalifikowani do kategorii agresywni to osoby, które mają
zastrzeżenia do ich zdaniem źle wykonanej usługi lub komentujący zachowanie
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pracownika. Zdarzają się także klienci pełni negatywnych emocji, zgłaszający
pretensje dotyczące niedoinformowania pracowników i braku zainteresowania
ze strony innych, z którymi kolejny raz próbowali załatwić swoją sprawę.
Skąd się biorą „trudni” klienci?

W obsłudze istnieje kilka podstawowych błędów, które mogą powodować,
że klient stanie się „trudny”. Należą do nich samotność i brak przepływu informacji, upokorzenie, nieumiejętność słuchania, brak asertywności, podkreślanie
swoich ograniczonych kompetencji oraz nieprawdziwe informacje.
Samotność klienta, który jest odsyłany telefonicznie lub osobiście od działu
do działu oraz brak przepływu informacji w zakresie procedur działania mogą
spowodować trudności w nawiązaniu dialogu.
Kolejnym błędem, który znacząco modyfikuje zachowanie klienta jest
upokorzenie. Kwestionowanie kompetencji klienta poprzez używanie komunikatów: „Nie czytał Pan tego co jest napisane na drzwiach?”, „Jak można nie
wiedzieć, że...”, „Znowu zrobił Pan błąd w..”, „Niech Pan da do telefonu kogoś,
kto się na tym zna” może spowodować pojawienie się u niego zachowań ucieczkowych lub agresywnych.
Brak umiejętności słuchania pojawia się wtedy, gdy pracownik obsługujący klienta jest znudzony zadaniami i podchodzi do nich w sposób rutynowy.
Nie stara się on dokładnie zbadać problemu klienta, ale posługując się własną
wiedzą udziela szczegółowych informacji, których rozmówca nie potrzebuje lub
nie rozumie. Problemy w komunikacji spowodowane być mogą również przez
wykonywanie dodatkowych czynności podczas kontaktu z klientem: odbieranie
telefonu, palenie papierosa, rozmowa z kolegą, stukanie w klawiaturę itp. W takiej sytuacji obniża się poziom koncentracji pracownika, a klient może takie
zachowania zinterpretować jako brak zaangażowania.
Badania dotyczące źródeł zdenerwowania klientów wykazały, że bardzo częstą przyczyną jest brak asertywności, czyli prezentowania zdecydowanego, lecz
uprzejmego zachowania w sytuacjach, gdy sprawa nie może być załatwiona przez
klienta w sposób przez niego oczekiwany. Obietnice, które nie mogą być zrealizowane, niepewność, przeciąganie sprawy, unikanie kontaktu z klientem, tłumaczenie się – wszystko to wyrządza bardzo wiele szkód w relacjach między instytucją
a klientem. Szczególnie trudne są sytuacje „reklamacji słusznych” czyli takie, w których rozmówca ma rację, a instytucja niewątpliwie nie wywiązała się należycie ze
spoczywających na niej obowiązków. Pracownicy, jeśli nie wiedzą dokładnie, jak
należy się wtedy zachować, często odpowiadają agresją na rosnącą agresję klienta.
Innym rodzajem błędu popełnianym w kontakcie z klientem jest skłonność do opowiadania o swoich ograniczonych kompetencjach i niechęć do
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wysłuchiwania skarg na kolegów z innego działu. Pracownicy często nie zdają
sobie sprawy z tego, że ich rozmówców nie interesuje wewnętrzna struktura instytucji ani jej problemy. Poszukując sposobów na rozładowanie napięcia i licząc
na współczucie używają sformułowań typu: „Ja tu tylko pracuję...”, „Czy Pan wie,
z kim ja tu muszę pracować...?”, „Ja tego nie wymyśliłam”, „Znowu nowy system
się zawiesza” itp.
Na samopoczucie klienta bardzo źle wpływają również nieprawdziwe informacje. Brak jednoznacznej odpowiedzi czy obiecywanie rzeczy, które okazują
się niemożliwe. Należy pamiętać, by każdy pracownik posiadał wiedzę pozwalającą udzielić prawidłowych informacji klientowi lub skierować do kompetentnej
osoby.
Podsumowanie

Znalezienie konstruktywnego rozwiązania w sytuacji trudnej za każdym
razem jest obarczone pewnym ryzykiem, ponieważ nie ma uniwersalnych sposobów, skutecznych w każdej sytuacji. Przyjęcie założenia o różnorodności
zachowań występujących w kontaktach interpersonalnych i próba ich systematyzowania mogą ułatwiać podejmowanie właściwych decyzji.
W poszukiwaniu nowych rozwiązań szczególną uwagę warto zwrócić na
proces komunikowania zarówno w pracy z klientem, jak i na różnych poziomach
instytucji. Bardzo pomocne może być również zapoznanie się z problematyką
asertywności, sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz szeroko
pojmowaną profilaktyką.
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Przemysław Wypych

Kazus dotyczący konsekwencji złożenia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński przez osoby, które pozostają już we wcześniej
zawartym związku

Stan faktyczny

W dniu 11 stycznia 2012 r. przed kierownikiem USC w K. stawili się Władysław D. i Barbara G., którzy złożyli pisemne oświadczenia, że nie wiedzą o istnieniu
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na podstawie powyższego oświadczenia kierownik wydał zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Na podstawie powyższego zaświadczenia Władysław D.
i Barbara G. zawarli dnia 12 lutego 2012 r. związek małżeński. Dwa dni później
kierownik USC sporządził akt małżeństwa.
Po upływie kolejnego miesiąca kierownik USC otrzymał odpis australijskiego
aktu małżeństwa, z którego wynikało, że Władysław D. i Barbara G. zawarli związek
małżeński w Sydney dnia 15 sierpnia 2008 r.
Analiza

Opisany stan faktyczny aktualizuje w pierwszym rzędzie problem prawnych
konsekwencji złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez osoby, które pozostają już we wcześniej zawartym związku, w dalszej konsekwencji
zaś stawia pytanie o ważność stwierdzającego złożenie tego rodzaju oświadczeń
aktu małżeństwa oraz czynności, jakie w związku z powyższym powinien podjąć
kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził ów akt.
Kwestią, która prima facie narzuca się w związku z opisanym stanem rzeczy, jest problem ewentualnej bigamiczności związku małżeńskiego zawartego
dnia 11 stycznia 2012 r. przez Władysława D. i Barbarę G. Przypomnijmy, że
zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Mgr Przemysław Wypych, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
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(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.; dalej: K.r.o.): „nie może zawrzeć
małżeństwa, kto już pozostaje w związku małżeńskim”. Małżeństwo zawarte
mimo istnienia powyższej przeszkody małżeńskiej podlega unieważnieniu, którego z mocy § 2 powołanego przepisu żądać może każdy, kto ma w tym interes
prawny. Co więcej, zawarcie ponownego małżeństwa pomimo pozostawania we
wcześniej zawartym związku małżeńskim, oprócz unieważnialności małżeństwa
bigamicznego skutkować może również odpowiedzialnością karną za przestępstwo z art. 206 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553 ze zm.; dalej: K.k.), w którym czytamy, iż: „Kto zawiera małżeństwo,
pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Przestępstwo to ścigane jest
z urzędu, zatem w przypadku zawarcia małżeństwa bigamicznego obowiązkiem
kierownika urzędu stanu cywilnego, który powziął o powyższym wiadomość
w ramach swoich czynności służbowych, jest złożenie prokuratorowi lub Policji
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Podkreślenia wymaga, że obowiązek
ten ma charakter prawny, a nie społeczny, i jego niedopełnienie skutkować może
odpowiedzialnością dyscyplinarną, a nawet karną z art. 231 § 1 K.k. Prawny
charakter tego obowiązku wynika z dyspozycji art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), który stanowi, że „instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą
działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję [...]”.
Jakkolwiek literalne, dosłowne odczytanie przepisu art. 206 § 1 K.k. mogłoby na pierwszy rzut oka dawać asumpt do stwierdzenia, że małżonkowie dopuścili się opisanego w nim czynu (zwłaszcza, że po słowach „pozostaje w związku
małżeńskim” ustawodawca nie zamieścił słów „z inną osobą”), niemal intuicyjnie
powstają wątpliwości, czy rzeczywiście w opisanym stanie rzeczy doszło do popełnienia przestępstwa bigamii, skoro ów poprzednio zawarty związek małżeński
łączył te same osoby, a zawarcie nowego związku nie spowodowało naruszenia
zasady monogamii – nie doszło wszak do sytuacji, w której osoba pozostaje
jednocześnie w związku małżeńskim z więcej niż jedną osobą. W tym miejscu
wrócić wypada do rozważań natury cywilistycznej i pytania o znaczenie prawne
oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego złożonych przez osoby, które już
w takowym związku między sobą pozostają. Otóż kwestię tę należy rozstrzygnąć stwierdzeniem, że złożenie takich oświadczeń pozbawione jest znaczenia
prawnego i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Małżonkowie pozostają
w dalszym ciągu w poprzednio zawartym między sobą związku małżeńskim i nic
pod tym względem nie ulega zmianie. Nie dochodzi też do zawarcia żadnego
nowego związku małżeńskiego między nimi, który jest wykluczony już choćby tylko ze względów natury logicznej. Trafnie zatem podnosi się w literaturze
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przedmiotu, że „zakazu przewidzianego w art. 13 § 1 K.r.o. nie naruszają natomiast małżonkowie, którzy pozostając ze sobą w małżeństwie, złożą ponowne
oświadczenie przed kierownikiem USC, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Jak się wydaje, sytuacja taka nie powinna mieć miejsca w praktyce, ale
teoretyczne można sobie wyobrazić, że małżonkowie pozostający w długoletnim
pożyciu pragną „odnowić” złożoną przysięgę małżeńską i w ten sposób uczcić
rocznicę zawarcia małżeństwa. Złożone przez nich oświadczenia nie spowodują
ponownego zawarcia małżeństwa, lecz pozostaną bezskuteczne. Poza tym, jak się
przyjmuje, bigamia zachodzi tylko w razie zawarcia drugiego małżeństwa z inną,
a nie z tą samą, osobą”1. W związku z powyższym wyjaśnia się brak w art. 206
§ 1 K.k. wskazania, że opisanego w nim przestępstwa bigamii dopuszcza się przez
zawarcie małżeństwa sprawca pozostający w związku małżeńskim z inną osobą
– jeśli składa on bowiem oświadczenie o zawarciu małżeństwa z tą samą osobą,
z którą już pozostaje w związku małżeńskim, to w ogóle nie dochodzi do zawarcia
małżeństwa, i tym samym następuje dekompletacja znamion omawianego typu
czynu z uwagi na brak realizacji znamienia „zawiera małżeństwo”.
Podsumowując powyższe uwagi należy zatem stwierdzić, że opisana wyżej
czynność Władysława D. i Barbary G. z dnia 12 lutego 2012 r. nie spowodowała
zawarcia związku małżeńskiego ani jakichkolwiek innych skutków prawnych i nie
zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 206 § 1 K.k. Pozostaje
jednak kwestia sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego aktu
małżeństwa. Wydaje się, że prawidłowym rozwiązaniem jest w opisanej sytuacji wystąpienie przez kierownika urzędu stanu cywilnego do sądu z wnioskiem
o unieważnienie aktu na podstawie art. 30 pkt 1 ustawy z 29 września 1986 r.
– Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264
ze zm.), czyli z powołaniem się na okoliczność, że akt ten stwierdza zdarzenie
niezgodne z prawdą, czyli zawarcie między Władysławem D. i Barbarą G. w dniu
12 lutego 2012 r. w miejscowości K. związku małżeńskiego, co jak wykazaliśmy
nie miało miejsca. Wyłączona jest natomiast, jak należy sądzić, możliwość skorzystania z powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Wprawdzie art. 2
K.r.o. stanowi, iż jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu pierwszego
został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes prawny, może
wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa, tym niemniej zauważyć należy, że w analizowanym stanie faktycznym po pierwsze małżeństwo
między stronami istnieje, tyle że od 15 sierpnia 2008 r., a po drugie – od strony
formalnej doszło do spełnienia przesłanek z art. 1 K.r.o., a brak skutku w postaci

1

J. Gajda, System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński,
Warszawa 2009, s. 161.
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zawarcia małżeństwa nastąpił z racji pozostawania już przez strony we wcześniej
zawartym związku małżeńskim.
Wystąpienie do sądu z wnioskiem o unieważnienie aktu małżeństwa, to
jednak nie jedyna czynność, jaką w opisanym stanie rzeczy winien podjąć kierownik urzędu stanu cywilnego. Sformułowane wyżej stwierdzenie o niezaistnieniu
występku bigamii nie pozbawia bowiem analizowanego stanu faktycznego relewancji prawnokarnej. Zauważyć należy, iż Władysław D. i Barbara G. oświadczyli
wobec kierownika urzędu stanu cywilnego nieprawdę co do braku przeszkód
małżeńskich, zatajając informację o łączącym ich związku małżeńskim zawartym
w Australii, na podstawie których to oświadczeń kierownik wydał zaświadczenie
o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, przez co dokument ten
poświadczał nieprawdę, bowiem okoliczności takie w rzeczywistości zachodziły.
W tym miejscu wskazać należy na treść art. 272 K.k. w brzmieniu: „Kto wyłudza
poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Analizowany stan faktyczny nasuwa
zatem uzasadnione podejrzenie dopuszczenia się przez Władysława D. i Barbarę
G. przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, zagrożonego nawet – zauważmy – surowszą karą niż występek bigamii. Istnienie takiego uzasadnionego
podejrzenia rodzi obowiązek kierownika urzędu stanu cywilnego, w myśl cytowanego już wyżej przepisu art. 304 § 2 K.k., zawiadomienia o powyższym czynie
organów ścigania. Trudno na podstawie samych tylko danych zawartych w opisanym stanie faktycznym przesądzić, czy rzeczywiście doszło do popełnienia
wskazanego czynu: jest to występek umyślny, wymagający działania umyślnego,
co nie miałoby miejsca, gdyby przykładowo małżonkowie pozostawali w przekonaniu, że zawarty przez nich w Australii związek małżeński nie odnosi skutków na
terenie Polski i że w związku z tym w świetle prawa polskiego pozostają obydwoje
stanu wolnego. Zbadanie strony podmiotowej czynu nie leży jednak w gestii kierownika urzędu stanu cywilnego, ale jest obowiązkiem organów prowadzących
postępowanie przygotowawcze. Tak więc powinność kierownika wyczerpuje się
w omawianej kwestii na złożeniu rzeczonego zawiadomienia.

Alicja Czajkowska

Jeszcze o istocie przepisu art. 71 Prawa o aktach stanu cywilnego

Zagadnienie dotyczące przedmiotu oraz istoty art. 71 Prawa o aktach stanu
cywilnego1 nie jest problemem nowym. Tematyką tą zajmowano się już w piśmiennictwie prawniczym. Jednak obserwuje się, iż ciągle jeszcze zgłaszane są
zastrzeżenia a nawet zarzuty niektórych środowisk oraz organizacji społecznych
występujących w imieniu osób homoseksualnych a także niektórych przedstawicieli środowisk prawniczych wobec kierowników USC odmawiających wydania
na podstawie art. 71 P.a.s.c. zaświadczenia o możności prawnej zawarcia małżeństwa za granicą obywatela polskiego z osobą tej samej płci.
Wydaje się więc słuszne podzielenie się kolejnymi doświadczeniami Kierownika USC m.st. Warszawy w tym przedmiocie. W tym celu opiszę ostatnio
rozpatrywaną sprawę w powyższym zakresie przez warszawskie sądy obu instancji a także Sąd Najwyższy w związku z wniesioną skargą kasacyjną.
Dla szczegółowego przedstawienia problemu pozwolę sobie przytoczyć
treść opracowanego przeze mnie pisma przygotowawczego złożonego i przyjętego przez Sąd Najwyższy w postępowanie kasacyjnym w sprawie z wniosku T.C.
o ustalenie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC m.st. Warszawy uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia w trybie art. 71 P.a.s.c. Skargę kasacyjną wniesiono od postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa Praga
w Warszawie z dnia 8 marca 2013 r., Sygn. akt IV Ca 1366/12.
W piśmie przygotowawczym szczegółowo przedstawiono tak przedmiot
jak i istotę art. 71 P.a.s.c. w rozumieniu obowiązującego prawa w działalności
Kierownika USC m.st. Warszawy.
Przepis art. 71 ust. 1 P.a.s.c. stanowi, że obywatel polski lub zamieszkały
w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające,

1

Mgr Alicja Czajkowska, radca prawny
Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Art. 4` § 2 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego2 stosuje się odpowiednio.
Warto wspomnieć, że przepis art. 71 P.a.s.c. w aktualnym brzmieniu został
w sposób istotny zmieniony. Przed zmianą przewidywał w ust. 1 możliwość wydania obywatelowi polskiemu zaświadczenia stwierdzającego, że ma on zdolność
prawną wymaganą według prawa polskiego do „dokonywania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu”. Sformułowanie to oznaczało, że czynnością
taką mogło być nie tylko zawarcie małżeństwa, ale również np. uznanie dziecka,
nadanie dziecku nazwiska męża matki, złożenie oświadczenia o zmianie nazwiska
w związku z zawarciem małżeństwa bądź jego rozwiązaniem itp. Z reguły jednak
zaświadczenia stwierdzające zdolność prawną wydawane były w związku z zamiarem zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego lub „bezpaństwowca”
za granicą.
Przepis art. 71 P.a.s.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji nie był zharmonizowany z art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe3, który zawierał określenie „możności zawarcia małżeństwa”, o której
rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste, co oznaczało „możność prawną” zawarcia małżeństwa, nie zaś stwierdzenie „zdolności prawnej”, jak
w art. 71 P.a.s.c. Dlatego to ustawodawca zmienił brzmienie ust. 1 art. 71 P.a.s.c.,
dostosowując je do faktycznych potrzeb i do zapisów art. 14 P.p.m. z 1965 r.
Obecnie problematykę tę reguluje art. 48 ustawy z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe4. Tak więc przepis art. 71 P.a.s.c. w aktualnym brzmieniu
koresponduje z art. 48 P.p.m., przewidując możliwość uzyskania zaświadczenia
na rzeczywiste potrzeby. Przed wydaniem zaświadczenia kierownik USC na podstawie dokumentów określonych w art. 54 ust. 1 P.a.s.c. ustala, czy w świetle
prawa polskiego wnioskodawca może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że
zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo za granicą.
Osoba uprawniona uzyska takie zaświadczenie, jeżeli spełnia warunki przewidziane w art. 10–15 K.r.o. oraz art. 1 § 1 K.r.o. i art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Te ostatnie wskazują, że małżeństwo jest to związek
kobiety i mężczyzny. Zdaniem K. Sójki-Zielińskiej „teksty źródłowe dowodzą,
że w ostatnich kilku tysiącach lat żaden prawodawca, sędzia ani inny jurysta nie
przyjmował, ani nie postulował – niezależnie od braku lub względnej tolerancji
na płaszczyźnie karnoprawnej dla obcowania płciowego osób tej samej płci oraz
oceny społecznej takiego zachowania – by przez małżeństwo rozumieć związek
inny niż wiążący kobietę i mężczyznę. Etymologia słów „mąż” i ”żona” prowadzi
2
3
4

Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
Zob. Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm. [dalej cyt.: P.p.m. z 1965].
Dz. U. Nr 80, poz. 432 [dalej cyt.: P.p.m.].

Jeszcze o istocie przepisu art. 71 Prawa o aktach stanu cywilnego

209

właśnie do znaczenia „mężczyzna” i „kobieta”. Nie były też artykułowane pomysły, by wprowadzać jakąś quasi-małżeńską konstrukcję prawną dla zinstytucjonalizowania na gruncie prawa prywatnego związków osób tej samej płci. Nie ma też
żadnych przekazów, które pozwalałyby przypuszczać, że odmienny stan rzeczy
miał miejsce wcześniej w rozwoju społeczności ludzkiej”5. Podobnie P. Mostowik stwierdza, że „Te ogólne spostrzeżenia dotyczą oczywiście również państw
kręgu kultury grecko-rzymskiej i judeo-chrześcijańskiej, a w szczególności prawodawstwa polskiego, w którym nota bene jako jednym z pierwszych na świecie
zrezygnowano w latach 30. XX wieku z penalizacji czynów homoseksualnych.
Brak wyraźnego definiowania w niektórych dawniejszych przepisach pojęcia
małżeństwa bądź specjalnego roztrząsania w doktrynie znaczenia tej instytucji
społecznej i prawnej nie może być dowodem potencjalnie również innego jego
postrzegania niż jako związek osób odmiennych płci, a raczej odwrotnie – świadczy o uznawaniu, w myśl zasady clara non sunt interpretanda, że zastane ujęcie
jest naturalne i nie wymaga definiowania. [...] W ostatniej dekadzie w kilkunastu
państwach nastąpiła instytucjonalizacja związków osób tej samej płci pod postacią konstrukcji quasi-małżeńskich, najczęściej zwanych związkami partnerskimi.
W kilku państwach zaczęto nawet rejestrować takie związki jako małżeństwa,
tym samym redefiniując to ostatnie pojęcie. W dużej liczbie państw na świecie
związki homoseksualne traktowane są jako relacje niepodlegające szczególnej
instytucjonalizacji, a ich strony mogą układać swe wzajemne stosunki prawne,
korzystając z ogólnych instytucji prawa cywilnego, np. współwłasności, wspólnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań, dziedziczenia testamentowego,
umowy o wzajemne utrzymywanie się itp. W części z tych państw – co ciekawe – często odbywa się ona na „odwróconej” płaszczyźnie, tj. ogniskowana jest
wokół kwestii „dlaczego nie”, na które nie da się logicznie zacząć odpowiadać
bez znajomości szczegółów projektowanych zmian prawa”6.
Jeżeli więc wnioskodawca nie spełni wymogów przepisanych prawem polskim, kierownik USC na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 P.a.s.c. odmawia wydania
zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce „bezpaństwowiec”
zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą, o czym powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną, która w ciągu 14 dni może wystąpić do
sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zasadności odmowy kierownika
USC wydania takiego zaświadczenia.
5

K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2009.
P. Mostowik, O postulatach zaświadczania przez kierownika urzędu stanu cywilnego o możności zawarcia za granicą małżeństwa bez względu na płeć drugiego nupturienta, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga Pamiątkowa
dedykowana prof. Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa, 2012.
6
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Zasygnalizowana wyżej problematyka instytucjonalizacji związków osób
homoseksualnych odbija się na rejestracji stanu cywilnego. Jak się paradoksalnie
w ostatnim czasie okazało, w pewien sposób dotknęła również polskich urzędników stanu cywilnego. W doniesieniach prasowych opisywano bowiem niemal powszechną krytykę niewydawania przez kierowników USC zaświadczeń
o możności zawarcia za granicą małżeństwa z osobą tej samej płci, jak również
zarzuty stawiane Polsce przez organizacje społeczne występujące w imieniu osób
homoseksualnych, a za nimi przez zespół europosłów zajmujący się petycjami
obywatelskimi. Co istotne, a zarazem niepokojące, w podobnym tonie brzmiały
wypowiedzi przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Lektura tychże doniesień prasowych
oraz analiza oficjalnych pism i postulatów zmian legislacyjnych stymulują do
zaprezentowania co najmniej kilku uwag polemicznych. Wydaje się, że postulaty zostały zgłoszone bez wcześniejszej analizy obowiązujących w Polsce zasad
ustrojowych, Prawa prywatnego międzynarodowego oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Krótko przypomnieć trzeba na wstępie, że dla „naprawy” obecnej, krytykowanej przez powyższe podmioty sytuacji postulowano niemal zgodnie nowelizację przepisów wykonawczych do P.a.s.c., która polegałaby na takiej zmianie
„zawartości” zaświadczenia o możności zawarcia przez obywatela polskiego małżeństwa za granicą, aby zaświadczenie nie zawierało już danych drugiego nupturienta. Zmieniona treść zaświadczenia miałaby obejmować tylko stwierdzenie,
że osoba w nim wymieniona może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim, bez „danych o osobie, z którą wyżej wymieniona osoba zamierza zawrzeć
związek małżeński” (nazwiska i imienia oraz obywatelstwa). Takie posunięcie
prawodawcy miałoby rzekomo zmienić stan prawny w Polsce i doprowadzić do
zrealizowania postulatów wysuwanych przez niektóre organizacje społeczne zajmujące się osobami o orientacji homoseksualnej – tj. ułatwić tym obywatelom
polskim zawieranie za granicą związków partnerskich lub małżeństw z osobami
takiej samej płci.
Tymczasem, w obecnie już przygotowanym projekcie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która ma wejść w życie dnia 1 stycznia 2015 r. wydanie
zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa poprzedza badanie
stanu cywilnego jak również zdolności prawnej osoby, z którą obywatel polski
zamierza zawrzeć małżeństwo.
„Zasadniczy zarzut – postawiony w istocie polskiemu stanowi prawnemu,
a nie urzędnikom, którzy się do niego stosują – oraz krytyka niewydawania
przez kierowników USC zaświadczeń o możności zawarcia za granicą małżeństwa z osobą tej samej płci, jak również sama możliwość zrealizowania zakładanego celu drogą zaproponowanych działań legislacyjnych, opierają się na kilku
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nieporozumieniach. Trzeba podkreślić, że – wbrew skrótowi myślowemu pojawiającemu się w tytułach prasowych i dyskusji nad potrzebą zmian polskiego
prawa – polscy urzędnicy zajmujący się rejestracją stanu cywilnego nie mogą
„łamać” możliwości zawarcia takiego małżeństwa przed obcym urzędem, bo działalność tego ostatniego pozostaje w gestii suwerennej władzy państwa obcego.
Oczywiście polscy urzędnicy nie naruszają też własnego ustawodawstwa, które
nie uznaje takiego – de facto niepowszechnego w ponad 50 państwach europejskich, a tym bardziej na świecie – rozwiązania, jakim jest rejestrowanie dwóch
osób tej samej płci pod nazwą małżeństwa i przyznawanie rodzinnoprawnych
atrybutów.
Co więcej, ewentualna zmiana polskich przepisów wykonawczych do prawa o aktach stanu cywilnego zdaniem P. Mostowika, która jest postulowana
i dyskutowana, nie może w istocie doprowadzić do zmiany obecnego systemu
prawnego, bo inne niż obecne rozumienie w przepisach wykonawczych możności zawarcia małżeństwa byłoby sprzeczne z Konstytucją RP oraz ustawowym
i kodeksowym prawem prywatnym”. Należy wiec podkreślić istotę art. 71 ust. 1
P.a.s.c. tj. cel oraz warunki, jakie muszą być spełnione, aby kierownik USC mógł
wydać zaświadczenie obywatelowi polskiemu o możności prawnej do zawarcia
małżeństwa za granicą na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Celem jest
bez wątpienia zawarcie małżeństwa obywatela polskiego lub bezpaństwowca za
granicą, co w rozumieniu polskiego prawa oznacza związek pomiędzy kobietą
a mężczyzną. Warunkiem zaś jest stwierdzenie możności prawnej zawarcia takiego małżeństwa w świetle postanowień prawa konstytucyjnego.
Mając na uwadze przedstawione wyżej wywody – w moim przekonaniu
– zarzuty podniesione w skardze, tak w świetle faktów jak i obowiązującego
prawa, nie znajdują uzasadnienia. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2008 r. wyrażający zdaniem skarżącego właściwą interpretację art. 71 P.a.s.c. nie jest właściwym
argumentem.
Zauważyć należy, że przedmiotem wyrokowania była decyzja kierownika
USC i utrzymująca ją w mocy decyzja wojewody stwierdzająca brak interesu
prawnego wnioskodawcy w rozpatrywanej sprawie. Tymczasem odmowa wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 71 ust. 1 P.a.s.c. następuje w trybie art.
7 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c., a nie na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego7 w trybie decyzji administracyjnej. Zatem właściwym do badania zasadności
odmowy są sądy powszechne a nie administracyjne. Wyrok WSA w Gdańsku
z dnia 6 sierpnia 2008 r. jest wyjątkowy a jego teza wynika z nieprawidłowego
zrozumienia, a właściwie pominięcia istoty, jaką jest ocenianie możności zawarcia
7

Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. [dalej cyt.: K.p.a.].
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małżeństwa konkretnego nupturienta z konkretną osobą w szczególnym trybie
przewidzianym w P.a.s.c. W jednej z tez uzasadnienia tego wyroku niepoprawnie
przyjęto rozumienie omawianego „zaświadczenia” zaczerpnięte z działu VII Kpa,
jak też przyjęto, że celem jest poświadczenie stanu wolnego, podczas gdy nie
o takie zaświadczenie chodzi, ale o potwierdzenie możności prawnej zawarcia
małżeństwa z konkretnym drugim nupturientem na podstawie polskiego prawa.
Teza zaprezentowana w powyższym wyroku narusza istotę konstrukcji prawnej
opisanej w art. 71 P.a.s.c. korespondującym z art. 48 p.p.m. Natomiast warto
podkreślić, że utrwalił się pogląd w doktrynie i orzecznictwie o zasadności odmowy kierowników USC wydania zaświadczenia o możności prawnej zawarcia
małżeństwa w trybie art. 71 ust. 1 P.a.s.c., gdy zawarcie małżeństwa miałoby
nastąpić pomiędzy osobami tej samej płci. Zob. tak orzeczenia sądów: Okręgowego w Warszawie VI Wydział Rodzinny Odwoławczy Sygn. akt. VI Ca 860/11,
Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygn. akt IV Ca 1366/12 będące przedmiotem skargi kasacyjnej.
Sąd Okręgowy w Warszawie VI Wydział Rodzinny Odwoławczy orzekając w sprawie zasadności odmowy Kierownika USC m.st. Warszawy wydania
zaświadczenia o możności zawarcia zgodnie z prawem polskim małżeństwa lub
związku partnerskiego z sobą tej samej płci, uznał w wyroku z dnia 16 lutego
2012 r. postępowanie kierownika USC polegające na odmowie wydania zaświadczenia za „rzetelne wykonywanie swoich obowiązków i wykazanie, że posiada on
wiedzę na temat przepisów, które z racji sprawowanej funkcji winien znać”. Sąd
zwrócił przy tym uwagę na ustrojową zasadę opisaną w art. 18 Konstytucji RP
oraz wyraźne brzmienie art. 71 P.a.s.c. mówiąc o zaświadczeniu na podstawie
prawa polskiego oraz że polski system prawny nie ma charakteru common low.
Należy ponadto przywołać Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia
2013 r. Sygn. I CSK 146/13 odnoszący wprawdzie się do innej materii, tj.
transseksualizmu, ale w wyroku tym Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdza, że małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny w świetle prawa polskiego. Dalej podkreśla, że „z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które może
i powinno być uwzględniane przy interpretacji przepisów prawa polskiego (por.
postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1995 r., III ARN 75/94,
OSNP 1995, Nr 9, poz. 106) wynika, że regulowanie prawa rodzinnego, a więc
i prawa małżeńskiego, jest wyłączną kompetencją narodowych prawodawców
i ich sądów. Prawo polskie zarówno w Konstytucji (art. 18), jak i w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym (art. 1 § 1 K.r.o.) uznaje małżeństwo za związek kobiety i mężczyzny. Art. 18 Konstytucji wymagający dla ważności małżeństwa
odmienności płci małżonków działa nie tylko w chwili zawierania małżeństwa,
lecz dotyczy całego okresu jego trwania. Z przywołanego przepisu wynika definicja legalna małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny”.

Jeszcze o istocie przepisu art. 71 Prawa o aktach stanu cywilnego

213

Odnosząc się do wszystkich zarzutów podniesionych w kasacji należy
w moim przekonaniu stwierdzić ich bezzasadność w obliczu obowiązującego
w Polsce prawa.
Należy z całą mocą zaprzeczyć, jakoby Kierownik USC m. st. Warszawy
w postępowaniu poprzedzającym odmowę wydania zaświadczenia w trybie art.
71 ust. 1 P.a.s.c ustalał, jakie są intencje wnioskodawcy dotyczące zawarcia małżeństwa. Nie dokonywał też oceny jego decyzji życiowych i osobistych zamiarów.
Ta sfera okoliczności nie ma żadnego związku z oceną Kierownika USC o możliwości wydania dokumentu z art. 71 ust. 1 P.a.s.c. Przywołując art. 48 P.p.m.
(art. 14 P.p.m. z 1965 r.) należy zwrócić uwagę, że: „o możności prawnej zawarcia
małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili
zawarcia małżeństwa”. Ponieważ o zaświadczenie występuje obywatel polski, to
ocena możności prawnej zawarcia małżeństwa podlega prawu polskiemu.
Zasadą polskiego prawa rodzinnego – art. 1 K.r.o. a także zasadą ustrojową Rzeczypospolitej Polskiej określoną w art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, o czym już wyżej wspomniano, jest ustalenie, iż małżeństwo jest to
związek kobiety i mężczyzny. Przepisy te określają też w rozumieniu art. 7 P.p.m.
podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem możność zawarcia małżeństwa w myśl art. 48 P.p.m. z istoty nie może być oceniana
bez odniesienia się do drugiej osoby przyszłego związku, jest bowiem relatywna
i zależy od konkretnej pary osób8.
Z tych względów Kierownik USC m.st. Warszawy w postępowaniu poprzedzającym odmowę wydania zaświadczenia z art. 71 ust. 1 P.a.s.c. wymagał zgodnie z obowiązującym prawem wskazania osoby, z którą wnioskodawca zamierza
zawrzeć małżeństwo;
– po pierwsze ustalając, czy nie zachodzą przesłanki stanowiące przeszkody
prawne zawarcia małżeństwa nie tylko jednostronne, ale i dwustronne (art. 10–
15 K.r.o.);
– po drugie odnosząc się do postanowienia art. 1 K.r.o. i art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej ustalił, że zaświadczenie przedmiotowe nie może być
wydane wnioskodawcy w celu zawarcia małżeństwa ze wskazaną we wniosku
osobą tej samej płci, co stanowiłoby naruszenie określonego prawem polskim
porządku prawnego (art. 7 P.p.m.).
Z przytoczonych wyżej względów pogląd publikowany również w mediach,
iż małżeństwo może zawrzeć za granicą osoba – obywatel polski, która ukończyła
18 lat, nie pozostaje w innym związku małżeńskim i ma zdolność do czynności
prawnych, jest oczywiście nietrafny. Pogląd taki bowiem pozostaje w sprzeczności
z prawem polskim, tj. art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 1 K.r.o.
8

M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2000, s. 195–197.
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oraz art. 48 P.p.m., co w konsekwencji uniemożliwia wydanie przez kierownika
USC zaświadczenia w trybie art. 71 ust. 1 P.a.s.c.
Zważyć należy, że zaświadczenie określone postanowieniem art. 71 P.a.s.c.
nie jest zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest też dokumentem określającym jedynie stan cywilny wnioskodawcy
ani też jego zdolność do czynności prawnej. Przedmiotowe zaświadczenie, jak
stanowi art. 71 P.a.s.c., określa możność prawną do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą i jedynie w tym celu może być wydane. Dodatkowo
należy zwrócić uwagę na fakt, iż zaświadczeniu temu ustawodawca na podstawie
przepisów wykonawczych nadał określoną formę i treść. Tak więc zawiera ono
oprócz szczegółowych danych wnioskodawcy imię i nazwisko oraz obywatelstwo
osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo. Zatem jego istotą jest cel określony
wiążącymi przepisami prawa.
W tym stanie prawnym zarzut stawiany w kasacji Kierownikowi USC m.st.
Warszawy, iż nie miał prawa ustalać, z kim wnioskodawca zawierać będzie małżeństwo za granicą, nie znajduje uzasadnienia. Pogląd taki podzieliły sądy obu
instancji, który kwestionuje skarżący. Dodatkowo warto wspomnieć, iż ustawodawstwa przeważającej liczby państw w świecie i w Europie w dokumentach
o zdolności bądź możności prawnej swoich obywateli do zawarcia małżeństwa za
granicą nakazują zamieszczenie danych dotyczących osoby, z którą małżeństwo
ma być zawarte. Do takiej grupy państw należy m.in. Austria, która jako strona
Konwencji Monachijskiej z 1980 r. wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej
do zawarcia małżeństwa za granicą wpisując w tych dokumentach szczegółowe
dane drugiej strony, tj. osoby, z którą małżeństwo będzie zawarte.
Instytucje niniejsze nie mają wbrew wywodom skarżącego kompetencji do
regulowania materialnego prawa rodzinnego, ponieważ zgodnie z fundamentalną
w prawie unijnym zasadą kompetencji przyznanych zakres ten pozostał domeną
ustawodawców krajowych.
Z okoliczności faktycznych sprawy opisanych przez Sąd I i II instancji
w uzasadnieniu postanowienia wynika, że wnioskodawca zamierza zawrzeć,
w rozumieniu polskiego prawa, związek partnerski za granicą i de facto o zaświadczenie do dokonania takiej czynności chodzi. W tej sytuacji wniosek o wydanie
zaświadczenia na podstawie art. 71 ust. 1P.a.s.c. nie może być uwzględniony,
również z tego względu, że Kierownik USC nie ma umocowania prawnego do
wydania zaświadczenia obywatelowi polskiemu w celu zawarcia związku partnerskiego za granicą. Zarówno Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisy
wykonawcze nie przewidują możliwości wydania takich dokumentów.
Bezzasadnie zatem zarzuca się zaskarżonemu postanowieniu naruszenie
normy literalnie wynikającej z art. 71 ust. 1 P.a.s.c. Przepis ten daje kompetencję
kierownikowi USC jedynie do wydania zaświadczenia zgodnie z prawem polskim.
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Logika wyrażona w kasacji co do istoty art. 71P.a.s.c. jest oczywiście nietrafna. Co więcej Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 maja
2005 r.9 (K.18/2004, OTK, ZU poz. 49 ) wskazał, że „małżeństwo (jako związek
kobiety i mężczyzny) uzyskał w prawie krajowym RP odrębny status konstytucyjny zdeterminowany postanowieniami art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Zmiana tego statusu byłaby możliwa jedynie przy zachowaniu rygorów
trybu zmiany Konstytucji określonych w art. 235 tego aktu10.
Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną postanowieniem z dnia 24 czerwca 2014 r. Sygn. akt I CSK 484/13 przyjmując tezę: „Sprawa o zbadanie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają
odmowę wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem polskim
może zawrzeć małżeństwo za granicą, jest sprawą z zakresu prawa rodzinnego,
opiekuńczego i kurateli (art. 564 pkt 5 K.p.c.), w której skarga kasacyjna nie
przysługuje”. Zatem rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Sądu Okręgowego, przyznające zasadność odmowy wydania zaświadczenia o możności prawnej zawarcia małżeństwa wnioskodawcy za granicą z osobą tej samej płci, jest
ostateczne.
Treść postanowienia Sądu Najwyższego w opisanej sprawie w całości została zamieszczona w niniejszym numerze Metryki, stąd jego rozstrzygnięcie nie
wymaga komentarza.

9

Sygn.K.18/2004, OTK, ZU poz. 49.
Zob. także B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, Warszawa 2009,
s. 118–122; M. Pilich, Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym,
„Państwo i Prawo” 2011, nr 2, s. 93
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