
Piotr Mostowik 

O planach ujednolicenia reguł dowodzenia  
oraz wzajemnej skuteczno�ci rejestracji stanu cywilnego 

w pa�stwach członkowskich Unii Europejskiej  
(Zielona ksi�ga z 14 grudnia 2010 r.)1

Celem artykułu jest omówienie tez Zielonej ksi�gi z 14 grudnia 2010 r.  
pt. Ograniczenie formalno�ci administracyjnych w stosunku do obywateli – 
swobodny przepływ dokumentów urz�dowych i uznawanie skutków powodo-
wanych przez akty stanu cywilnego1 w zakresie rejestracji stanu cywilnego,  
a ponadto zabranie głosu w dyskusji nad przedstawionymi przez Komisj�
Europejsk� zało�eniami przyszłego prawa unijnego. Uwagi i komentarze opie-
raj� si� na wyja�nieniach i wnioskach, które projektodawca w niektórych 
miejscach dokumentu sformułował bardzo ogólnie, a nawet nieklarownie.  
Poza tym tematyka ta nie była gruntowanie analizowana w pi�miennictwie. 
Autor ma nadziej� na wywołanie szerszej dyskusji w doktrynie i w�ród  
praktyków, w tym zaprezentowanie dodatkowych spostrze�e� i odmiennych 
stanowisk. 2

I. Rozwa�ane działania a kompetencje Unii Europejskiej  
i dotychczasowa legislacja 

1. Plany działa� legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej dotycz�-
cych rejestracji stanu cywilnego zasygnalizowano bardzo ogólnie w latach 

                                                
DR PIOTR MOSTOWIK – Uniwersytet Jagiello�ski  
1 Zob. tekst Zielonej ksi�gi w niniejszym numerze „Metryki”, s. 151 nn. 
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2004 i 2009, w dokumentach uzgodnionych podczas posiedze� przedstawicieli 
pa�stw członkowskich, tj. Rady Europejskiej. W programie haskim na lata
2005-20091 w ramach „uproszczenia procedury cywilnej ponad granicami” 
ogólnie wzmiankowano o finalizowaniu programu wzajemnego uznawania ce-
lem zapewnienia, �e granice nie stanowi� ju� przeszkody w rozstrzyganiu 
spraw z zakresu prawa cywilnego ani wszczynania post�powa� i wykonywania 
orzecze� w sprawach cywilnych (pkt 3.4.1)2. W komunikacie Komisji Euro-
pejskiej na temat planów realizacji tego programu pojawiła si� zapowied� opu-
blikowania w 2008 r. Zielonej ksi�gi (tj. zało�e� przyszłego aktu prawnego 
celem ich konsultacji), dotycz�cej wzajemnego uznawania spraw zwi�zanych 
ze stanem cywilnym, której jednak nie zrealizowano3. Warto odnotowa�, �e  
w 2007 i 2008 r. Komisja zleciła m.in. opracowanie analizy trudno�ci, jakie 
pojawiaj� si� w zwi�zku z obowi�zkiem legalizacji dokumentów oraz analiz 
dotycz�cych stanu cywilnego migruj�cych obywateli pa�stw członkowskich4. 

W programie sztokholmskim na lata 2010-2014 uj�to prace zwi�zane  
z problemami pojawiaj�cymi si� na tle aktów stanu cywilnego i dost�pu do 
„rejestrów takich dokumentów”, oraz ustalono, �e Komisja mogłaby przedło-
�y� odpowiednie „wnioski uwzgl�dniaj�ce ró�ne systemy i tradycje prawne 
pa�stw członkowskich”5. Jako mo�liwe do szybkiego zrealizowania potrakto-
wano stworzenie systemu umo�liwiaj�cego obywatelom łatwy dost�p do tre�ci 
aktów stanu cywilnego. Natomiast „w perspektywie długoterminowej mo�na 
by si� zastanowi�, czy wzajemne uznawanie skutków aktów stanu cywilnego 

                                                
1

2 Program haski: wzmacnianie wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci w Unii Euro-

pejskiej, Dz.Urz. UE C 53 z 3 marca 2005, s. 1 n. Zob. te� Plan działania Rady Europejskiej  
i Komisji UE słu��cy realizacji programu haskiego, maj�cego na celu wzmacnianie wolno�ci, 
bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci w Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C  198 z 12 sierpnia 2005, 
s. 1 n.

3 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Program haski: dziesi��

priorytetów na najbli�sze pi�� lat. Partnerstwo na rzecz odnowy europejskiej w dziedzinie wol-

no�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci, COM (2005)184, s. 31. Mo�liwe przyszłe działania 
omawia G.-R. DE GROOT, W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu 

cywilnego, [w:] Z zagadnie� prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch,  
P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 138-151. 

4 Analizy te dost�pne s� na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/civiljustice/publi 
cations/publications_en.htm#5. Zob. te� raporty opublikowane na stronie www.civilstatus.eu

5 Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli,  
s. 13, 16; Dz.Urz. UE C 115 z. 4 maja 2010, s. 1 n. Zob. wi�cej: A. SAPOTA, Program sztok-

holmski zapowiedzi� dalszej unifikacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej, „Przegl�d 
S�dowy” 2011, nr 2, s. 100-112. 
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byłoby wła�ciwe, przynajmniej w niektórych dziedzinach”6. Zauwa�ono przy 
tym, �e nale�y uwzgl�dnia� prace Mi�dzynarodowej Komisji Stanu Cywilne-
go (MKSC)7. W planie działa� Komisji powtórzono, �e przepisy wydane na 
poziomie unijnym mog� ułatwi� zniesienie przeszkód w uznawaniu dokumen-
tów i „doprowadzi� do wzajemnego uznawania skutków aktów stanu cywil-
nego”. Na 2010 r. zapowiedziano publikacj� Zielonej ksi�gi na temat swobod-
nego obiegu dokumentów (podaj�c jako ich przykłady akty stanu cywilnego  
i dokumenty urz�dowe oraz kwesti� uproszczenia legalizacji), a na 2013 r. 
projekt aktu normatywnego dotycz�cego „wzajemnego uznawania nast�pstw 
niektórych aktów stanu cywilnego (np. narodzin, ustalenia ojcostwa, przyspo-
sobienia, nazwiska)”8. Pierwsz� zapowied� zrealizowano i przedstawiono Zie-
lon� ksi�g� z 14 grudnia 2010 pt. Ograniczenie formalno�ci administracyj-
nych w stosunku do obywateli – swobodny przepływ dokumentów urz�dowych 
i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego9. Mimo takie-

                                                
6 Podkre�la si�, �e celem Europejskiego Stowarzyszenia Urz�dniczek i Urz�dników Stanu 

Cywilnego jest równie� doprowadzenie do harmonizacji prawa w Unii Europejskiej, a nawet 
istnienia jednolitego dokumentu stanu cywilnego. Zob. T. BRZÓZKA, Europejskie Stowarzysze-

nie Urz�dniczek i Urz�dników Stanu Cywilnego – zadania i osi�gni�cia, [w:] Z zagadnie�

prawa rodzinnego, s. 221-231. Specyficzne trudno�ci pojawiaj�ce si� w sytuacjach ponadpa�-
stwowych omawia P. KASPRZYK, Akty stanu cywilnego w mi�dzynarodowym obrocie prawnym 

[cz. I], „Technika i USC” 2005, nr 4, s. 11-14. 
7 Organizacja mi�dzynarodowa utworzona w 1949 r. w celu promowania współpracy  

w dziedzinie stanu cywilnego oraz poprawy funkcjonowania organów stanu cywilnego. Pa�-
stwa zało�ycielskie to: Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Szwajcaria, potem przyst�piły 
Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, Turcja, W�gry, Włochy  
i Wielka Brytania (ponadto w latach 1961-2008 do MKSC nale�ała Austria, jednak�e zrezyg-
nowała z członkostwa). Zob. E. WOJNICKA, Mi�dzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego. Histo-

ria, osi�gni�cia oraz znaczenie jej konwencji dla prawa polskiego, „Kwartalnik Prawa Prywat-
nego” 7(1998), nr 2, s. 269-286 (dalej cyt.: KPP); M. PYZIAK-SZAFNICKA, Udział Polski w pra-

cach Mi�dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Ksi�ga pami�t-

kowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 
2005, s. 1227-1289; TA	, Korzy�ci płyn�ce z przynale�no�ci Polski do MKSC, [w:] Z zagadnie�

prawa rodzinnego, s. 213-221. 
8 Komunikat z 20 kwietnia 2010 r. Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europej-

skiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Przestrze�
wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci dla europejskich obywateli”. Plan działa� słu��cy 
realizacji programu sztokholmskiego, COM (2010)171, s. 5 i 27. 

9 COM (2010)747 (dalej cyt.: Zielona ksi�ga). Zob. R. WAGNER, Inhaltliche Anerkennung 

von Personenstandsurkunden – ein Patentrezept? – Überlegungen aus internationalprivat-

rechtlicher Sicht, „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” 2011, z. 8, s. 609-615. 
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go tytułu, to opracowanie, prezentuj�ce ogólne kierunki przyszłych propozycji 
prawodawczych oraz kwestie do rozstrzygni�cia przy ich tworzeniu, warto 
oceni� równie� przez pryzmat mi�dzynarodowego prawa prywatnego sensu 
largo. 

2. Projektodawca unijny zauwa�a w Zielonej ksi�dze, �e dokumenty, 
wzgl�dem których planuje działania legislacyjne na poziomie UE, mog� mie�
bardzo ró�ny charakter (np. „dokumenty administracyjne, akty notarialne, jak 
np. akty własno�ci, akty stanu cywilnego, jak np. akt urodzenia lub �lubu, 
ró�norakie umowy lub decyzje s�dowe”), ale planuje w stosunku do wszyst-
kich podobne rozwi�zania. Uzasadniaj�c potrzeb� zmian stanu prawnego (de 
facto stanów prawnych w poszczególnych pa�stwach), podkre�la ogólnie, �e 
„bardzo cz�sto zdarza si�, �e uznanie tego rodzaju dokumentów przez organy 
publiczne wi��e si� z formalno�ciami administracyjnymi, które utrudniaj�
obywatelom �ycie” (s. 2). Wyja�nia, �e przez dokumenty urz�dowe rozumie 
„dokumenty administracyjne (np. dyplomy lub certyfikaty), akty notarialne 
(np. umowa sprzeda�y budynku, umowa mał�e�ska), akty stanu cywilnego 
(np. akt urodzenia, akt �lubu, akt zgonu) lub inne akty s�dowe (np. decyzje lub 
dokumenty wydawane przez s�dy)”. Podkre�la przy tym, �e „wspóln� cech�
tych dokumentów jest po�wiadczenie zdarze� zarejestrowanych przez organy 
publiczne. W wi�kszo�ci przypadków okazanie takich dokumentów jest nie-
zb�dne do otrzymania prawa, �wiadczenia społecznego lub spełnienia obo-
wi�zku podatkowego” (s. 4-5). 

Projektodawca zauwa�a swoisto�� rejestracji stanu cywilnego: „z aktami 
stanu cywilnego wi��� si� ponadto inne w�tpliwo�ci, dotycz�ce nie tyle sa-
mych dokumentów, ale powodowanych przez nie skutków. Akty stanu cywil-
nego, za pomoc� których organy pa�stw członkowskich stwierdzaj� zdarzenia 
maj�ce wpływ na stan cywilny osób (urodzenie, mał�e�stwo, zgon), nie zaw-
sze wywieraj� skutki w innym pa�stwie członkowskim. W tej dziedzinie ka�-
de pa�stwo członkowskie stosuje własne zasady, które ró�ni� si� mi�dzy kra-
jami” (s. 2). Tytułem przykładu podaje, �e „ojcostwo dziecka ustalone w jed-
nym pa�stwie członkowskim, nie zawsze jest uznawane w innym pa�stwie 
członkowskim, poniewa� przepisy krajowe w tej dziedzinie s� inne”. Ostatnie 
zdanie nie jest precyzyjne i wydaje si�, �e „przeskoczono” w nim z tematyki 
mocy dowodowej zagranicznych odpisów dotycz�cych stanu cywilnego do 
spraw kolizyjnoprawnych – tj. wła�ciwo�ci prawa dla oceny pochodzenia 
dziecka (np. kwestii, czy podlega� ma ono prawu ojczystemu, czy prawu pa�-
stwa miejsca zwykłego pobytu dziecka). Dopiero w dalszej cz��ci dokumentu 
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zauwa�a si�, �e „ka�de pa�stwo członkowskie okre�la przepisy maj�ce zasto-
sowanie w sytuacjach mi�dzynarodowych na podstawie ł�cznika przewidzia-
nego przez jego prawo mi�dzynarodowe prywatne. Czynnikiem ł�cz�cym  
mo�e by�, najcz��ciej, obywatelstwo lub miejsce zwykłego zamieszkania”  
(s. 12). W zwi�zku z obowi�zywaniem w ka�dym pa�stwie własnych norm 
kolizyjnych prawa prywatnego mi�dzynarodowego, wła�ciwo�� prawa dla 
identycznych sytuacji �yciowych mo�e si� w nich ró�ni�. Projektodawca 
zauwa�a, �e takiego zró�nicowania „nie da si� unikn��”, a konsekwencj� tego 
jest to, �e „stan cywilny w jednym pa�stwie członkowskim nie jest uznawany 
automatycznie w innym, poniewa� wynik zastosowania prawa wła�ciwego  
w tych pa�stwach si� ró�ni”. W dalszej cz��ci ksi�gi rozwa�a si� jednak roz-
strzygni�cia, zmierzaj�ce do ujednolicenia norm kolizyjnych i uznawania skut-
ków zagranicznej rejestracji, które by ten problem cz��ciowo rozwi�zywały. 

3. Wobec fundamentalnej zasady posiadania przez instytucje Unii Euro-
pejskiej tylko kompetencji przyznanych i przewidzianych prawem pierwot-
nym, istotne zagadnienie – które nie zostało w Zielonej ksi�dze dostatecznie 
wyja�nione – stanowi podstawa prawna planowanych działa� legislacyjnych. 
Artykuł 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej10 stanowi�, �e do 
pa�stw członkowskich nale�� wszelkie kompetencje nieprzyznane w trakta-
tach instytucjom Unii Europejskiej. W preambule – maj�cej moc równ� trak-
tatom – Karty Praw Podstawowych z 2000 r. stwierdza si�, �e Unia „szanuje 
ró�norodno�� kultur i tradycji narodów Europy”. Mimo �e w omawianym do-
kumencie pojawia si� najcz��ciej w�tek „pełnego korzystania z prawa do swo-
bodnego przepływu osób” oraz „obywatelstwa Unii Europejskiej”, jednak spo-
ra cz��� rozwa�a� dotyczy w istocie „�rodków z zakresu współpracy w spra-
wach cywilnych i rodzinnych” i przez ich pryzmat musi by� oceniana. 

Kompetencje w zakresie mi�dzynarodowego prawa prywatnego i post�-
powania cywilnego („współpracy s�dowej w sprawach cywilnych”) instytucje 
Unii Europejskiej uzyskały wraz z wej�ciem w �ycie 1 maja 1999 r. noweliza-
cji amsterdamskiej11 Traktatu rzymskiego z 1957 r.12 Zgodnie z art. 81 ust. 2 
                                                

10 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej została opublikowana w Dz.Urz. 
UE C 83 z 30 marca 2010, s. 13 n. 

11 Traktat z Amsterdamu zmieniaj�cy Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiaj�ce 
Wspólnoty Europejskie i niektóre zwi�zane z nimi akty, Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864/31 ze 
zm. Zagadnienia kolizyjnoprawne prawa rodzinnego oraz mi�dzynarodowe post�powanie cy-
wilne przedstawiaj�: C. MIK, Mi�dzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolu-

cji współpracy s�dowej w sprawach cywilnych, [w:] Rozprawy prawnicze, s. 209-210; P. WI0-
NIEWSKI, Rodzina w prawie pierwotnym Unii Europejskiej – stan obecny, perspektywy i po-
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lit. a-c Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) Parlament Euro-
pejski i Rada, w szczególno�ci je�eli jest to niezb�dne dla prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewn�trznego, wydaj� nie tylko akty prawne doty-
cz�ce uznawania i wykonywania orzecze�, ale równie� ustalaj�ce reguły wła-
�ciwo�ci mi�dzynarodowej s�dów (jurysdykcji krajowej), a ponadto normy 
kolizyjne prawa prywatnego mi�dzynarodowego dotycz�ce spraw cywilnych, 
w tym rodzinnych. Je�eli odnosz� si� one do spraw rodzinnych, to do ich wy-
dania konieczna jest jednomy�lno�� pa�stw członkowskich, poniewa� Rada 
stanowi jednomy�lnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim (art. 81 ust. 3 
TFUE). Zamiast propagowania zawierania wielostronnych umów mi�dzyna-
rodowych (co miało miejsce wcze�niej w przypadku „procesowej” Konwencji 
brukselskiej z 1968 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzecze�
w wi�kszo�ci spraw cywilnych13, a tak�e Konwencji rzymskiej o prawie wła�-
ciwym dla zobowi�za� umownych z 1980 r.14), instytucje unijne uzyskały 
wi�c kompetencj� do wydawania rozporz�dze�, które obowi�zuj�c bezpo�red-
nio, skutecznie ujednolicaj� prawo w pa�stwach członkowskich15. Wraz z wej-
�ciem w �ycie w dniu 1 grudnia 2009 r. nowelizacji lizbo�skiej16, mocniej 
uwidoczniono w rozdziale pierwszym tytułu pi�tego (Przestrze� wolno�ci, 
bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci) zasad� ułatwiania przez Uni� dost�pu do 
wymiaru sprawiedliwo�ci, w szczególno�ci przez wzajemne uznawanie orze-
cze� w sprawach cywilnych (art. 67 ust. 4 TFUE). T� my�l powtarza si�  

                                                
stulowane kierunki rozwoju, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wi�-
niewski, Lublin 2009, s. 81 n. 

12 Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864/2 ze zm. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej została opublikowana w Dz.Urz. UE C 83 z 30 marca 2010, s. 47 n. 

13 O.J. L 299 z 31 grudnia 1972, s. 32 n. (wersja skonsolidowana: O.J. C 27 z 26 stycznia 
1998, s. 1 n.). 

14 Dz. U. 2008, Nr 10, poz. 57. 
15 Zob. M. PAZDAN, Poszukiwanie wła�ciwego s�du i wła�ciwego prawa po 1 maja 2004 r., 

„Rejent” 2004, nr 3-4, s. 9-26; A. M/CZY�SKI, Europejski kontekst rekodyfikacji polskiego 

prawa prywatnego mi�dzynarodowego, [w:] Finis legis Christus. Ksi�ga pami�tkowa dedyko-

wana Ksi�dzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesi�tej rocznicy uro-

dzin, t. II, red. J. Wroce�ski, J. Krajczy�ski, Warszawa 2009, s. 1173-1191; K. WEITZ [w:] 
Traktat ustanawiaj�cy Wspólnot� Europejsk�. Komentarz, red. A. Wróbel, t. II, Warszawa 
2009, s. 198-226; P. MOSTOWIK, Mi�dzynarodowe prawo prywatne i post�powanie cywilne w de-

kad� po wej�ciu w �ycie Traktatu Amsterdamskiego, „Przegl�d S�dowy” 2010, nr 2, s. 33-60. 
16 Traktat z Lizbony zmieniaj�cy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj�cy 

Wspólnot� Europejsk�, Dz.Urz. UE 2007 C 306 z 17 grudnia 2007, s. 1 n., sprost.: Dz.Urz. UE 
2009 C 290 z 30 listopada 2009, s. 1 n.  
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w rozdziale trzecim tytułu pi�tego TFUE, mówi�c, �e Unia rozwija współ-
prac� s�dow� w sprawach cywilnych maj�cych skutki transgraniczne, na pod-
stawie zasady wzajemnego uznawania orzecze� s�dowych i pozas�dowych 
(art. 81 ust. 1 TFUE).  

Przepisy z zakresu mi�dzynarodowego post�powania cywilnego reguluj�
w szczególno�ci kwesti� wła�ciwo�ci s�dów w sprawach mi�dzynarodowych 
(jurysdykcj� krajow�) oraz uznawanie i wykonywanie zagranicznych orze-
cze�17. Normy jurysdykcyjne daj� s�dom i organom danego pa�stwa kom-
petencj� do rozstrzygni�cia sprawy np. z uwagi na zamieszkanie w nim poz-
wanego lub obywatelstwa mał�onków. Uznawanie i wykonywanie zagranicz-
nych orzecze� mo�e odbywa� si� z jednej strony po przeprowadzeniu specjal-
nego post�powania (udzieleniu exequatur), w trakcie którego blokuj�co mog�
zadziała� przesłanki negatywne. Z drugiej strony mo�emy mie� do czynienia  
z daleko id�cym rozwi�zaniem, daj�cym takim rozstrzygni�ciom zagra-
nicznym skuteczno�� z mocy prawa oraz traktowanie ich przy wykonywaniu 
jak krajowych tytułów egzekucyjnych. Przepisy z zakresu mi�dzynarodowego 
post�powania cywilnego zostały systemowo uregulowane przez ustawodaw-
ców krajowych (w Polsce jako cz��� IV ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks post�powania cywilnego18), przed którymi pierwsze�stwo zastosowa-
nia maj� obecnie w wielu sytuacjach rozporz�dzenia unijne, wydane w ostat-
nich latach. Te ostatnie okre�laj� jurysdykcj� oraz uznawanie i wykonywanie 
orzecze� w wi�kszo�ci spraw cywilnych („Bruksela I”)19, w cz��ci spraw mał-
�e�skich i odpowiedzialno�ci rodzicielskiej („Bruksela IIa”)20, a tak�e  
w sprawach alimentacyjnych („Bruksela III”)21. Natomiast normy kolizyjne 
                                                

17 Zob. T. ERECI�SKI [w:] Mi�dzynarodowe post�powanie cywilne, red. T. Ereci�ski, J. Ci-
szewski, Warszawa 2000, s. 13-18. 

18 Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm. (dalej cyt.: k.p.c.). 
19 Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji  

i uznawania orzecze� s�dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
(Dz.Urz. WE L 12 z 16 stycznia 2001, s. 1 n.; pol. wyd. specj.: Dz.Urz. UE, rozdz. 19, t. 4,  
s. 42 n.; wersja skonsolidowana: 14 maja 2010). 

20 Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotycz�ce jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzecze� w sprawach mał�e�skich oraz w sprawach dotycz�-
cych odpowiedzialno�ci rodzicielskiej, uchylaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 1347/200 (Dz.Urz. 
UE L 338 z 23 grudnia 2003, s. 1 n.; pol. wyd. specj.: Dz.Urz. UE, rozdz. 19, t. 6, s. 243 n.; 
wersja skonsolidowana: 1 marca 2005). Zob. K. WEITZ, Jurysdykcja krajowa w sprawach mał-

�e�skich oraz w sprawach dotycz�cych odpowiedzialno�ci rodzicielskiej w prawie wspólnoto-

wym, KPP 16(2007), nr 1, s. 83. 
21 Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, 

prawa wła�ciwego, uznawania i wykonywania orzecze� oraz współpracy z zakresie zobo-
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prawa prywatnego mi�dzynarodowego wskazuj�, któremu prawu dana spra- 
wa podlega22. Wynikaj� one w du�ej mierze z przepisów o genezie krajowej  
(w Polsce z ustawy – Prawo prywatne mi�dzynarodowe z 2011 r.23). Niektóre 
sprawy s� obecnie de facto wył�czone z regulacji krajowej z uwagi na pow-
szechne obowi�zywanie norm kolizyjnych, zawartych w umowach mi�dzyna-
rodowych24 oraz w wydanych w ostatnich latach rozporz�dzeniach unijnych – 
dotycz�cych zobowi�za� umownych („Rzym I”)25 i pozaumownych („Rzym 
II”)26 oraz (opcjonalnie) spraw rozwodowych („Rzym III”)27. Wprowadzanie 
w pa�stwach członkowskich takich samych norm kolizyjnych jest co do za-
sady zjawiskiem pozytywnym, bowiem skutkuje orzekaniem przez s�dy ró�-
nych pa�stw w takich samych sprawach na podstawie tak samo wyznaczanego 
prawa wła�ciwego28. Tym samym osi�gni�te jest zało�enie wydawania takich 
samych orzecze� (na podstawie tego samego prawa wła�ciwego) w takich sa-
mych sprawach, czego osi�gni�cie jest dodatkowo uzasadnione w Unii Euro-
pejskiej szerokim zastosowaniem reguły uznawania z mocy prawa zagranicz-
nych orzecze�. 

4. Zdecydowanie za przesadzon� oceni� trzeba przedstawion� w Zielonej 
ksi�dze tez�, �e „europejski ustawodawca nie po raz pierwszy interesuje si�
kwestiami dotycz�cymi stanu cywilnego – zarówno w prawie pierwotnym, jak 
i wtórnym nadano ju� obywatelom europejskim szereg praw w tym zakresie” 
(s. 12-13). 0wiadczy zreszt� o tym sam podany w tym miejscu przykład  

                                                
wi�za� alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L 7 z 10 stycznia 2009, s. 1 n.; sprost.: Dz.Urz. UE L 
131 z 18 maja 2011, s. 26). 

22 Zob. M. PAZDAN, Prawo prywatne mi�dzynarodowe, Warszawa 2010, s. 19-22, 46-47. 
23 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mi�dzynarodowe, Dz. U. Nr 80, poz. 

432 (dalej cyt.: p.p.m.).  
24 Szczególnie w konwencjach haskich sporz�dzonych pod auspicjami Haskiej Konferencji 

Prawa Prywatnego Mi�dzynarodowego, zob. www.hcch.net. 
25 Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 

2008 r. w sprawie prawa wła�ciwego dla zobowi�za� umownych („Rzym I”), Dz.Urz. UE L 
177 z 4 lipca 2008, s. 6 n.; sprost. Dz.Urz. UE L 309 z 24 listopada 2009, s. 87). 

26 Rozporz�dzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 
2007 r. dotycz�ce prawa wła�ciwego dla zobowi�za� pozaumownych („Rzym II”) (Dz.Urz. UE 
L 199 z 31 lipca 2007, s. 40 n.). 

27 Rozporz�dzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wpro-
wadzenia w �ycie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa wła�ciwego dla rozwodu i se-
paracji prawnej (Dz.Urz. UE L 343 z 29 grudnia 2010, s. 10 n.). 

28 Zob. T. SOKOŁOWSKI, Poj�cie europejskiego prawa rodzinnego, [w:] Z zagadnie� prawa 

rodzinnego, s. 19. 
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art. 21 rozporz�dzenia „Bruksela IIa”, który wyja�nia, �e dla uznania ipso iure
orzeczenia rozwodowego zapadłego w innym pa�stwie członkowskim „nie 
jest wymagana �adna szczególna procedura dla uaktualnienia ksi�g stanu cy-
wilnego”. Projektodawca natomiast wyra�nie przeoczył zasadnicz� „odwrot-
n�” okoliczno��, jak� jest „niepokrycie” spraw dotycz�cych stanu cywilnego 
obowi�zuj�cym w Unii Europejskiej „brukselskim” re�imem jurysdykcji oraz 
uznawania zagranicznych orzecze�, ugód i dokumentów urz�dowych, ani 
„rzymskim” re�imem norm kolizyjnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a rozpo-
rz�dzenia „Bruksela I” jego przepisów nie stosuje si� do spraw stanu cywil-
nego29, a w �wietle art. 1 ust. 3 lit. a-c rozporz�dzenia „Bruksela IIa” nie ma 
ono zastosowania do ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa, orzecze� w spra-
wach adopcji ani nazwiska lub imienia dziecka30. 

Warto doda�, �e niektóre zaprezentowane w Zielonej ksi�dze zamierzenia 
legislacyjne odnosz� si� nie tyle do współpracy dotycz�cej skuteczno�ci orze-
cze� s�dowych (i ugód oraz dokumentów urz�dowych je w istocie zast�puj�-
cych), ile do skutków wpisów w rejestrach stanu cywilnego (których podstaw�
w du�ej mierze nie s� orzeczenia s�dowe). Szerokie rozumienie zakresu 
przedmiotowego zdarze� osobowych i rodzinnych, które miałyby by� uzna-
wane ze wzgl�du na ich zarejestrowanie zagranic�, a ponadto szczegółowe 
konstrukcje kolizyjne prawa prywatnego mi�dzynarodowego, które mog� po-
wodowa� przenoszenie nietypowych zagranicznych rozwi�za� prawa osobo-
wego i rodzinnego (np. przez mo�liwo�� wyboru prawa w powi�zaniu z wył�-
czeniem mo�liwo�ci stosowania klauzuli porz�dku publicznego), mogłyby  
w praktyce zrodzi� efekt materialnoprawny – tj. na płaszczy�nie, do której re-
gulacji pa�stwa członkowskie nie przekazały Unii Europejskiej kompetencji31. 

                                                
29 Zauwa�y� nale�y, �e w rozporz�dzeniu „Bruksela I” wzgl�dem konwencji brukselskiej 

z 1968 r. zrezygnowano z negatywnej przesłanki uznania orzeczenia, je�eli s�d pa�stwa po-
chodzenia rozstrzygn�ł zagadnienie wst�pne dotycz�ce stanu cywilnego na podstawie innego 
prawa, ni� wynikałoby to z prawa prywatnego mi�dzynarodowego pa�stwa uznania, chyba �e 
nie prowadziłoby do innego rezultatu merytorycznego. 

30 Wyj�tkiem nie mo�e by� przyznanie w sprawach alimentacyjnych pochodnej jurysdyk-
cji s�dom, które maj� – na podstawie przepisów innych ni� rozporz�dzenia unijne – jurysdyk-
cj� w sprawach dotycz�cych stanu cywilnego, chyba �e jurysdykcja ta wynika tylko z obywa-
telstwa jednej ze stron (art. 3 lit. c rozporz�dzenia „Bruksela III”). 

31 W sprawie europejskiego prawa rodzinnego, rozumianego jako zbiór wspólnych zasad, 
wyodr�bnionych w efekcie bada� prawnoporównawczych, które mog� by� zr�bem ewentualne-
go przyszłego harmonizowania lub ujednolicenia prawa materialnego – zob.: SOKOŁOWSKI, 
Poj�cie europejskiego prawa rodzinnego, s. 14-17. 
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II. Od dokumentów i za�wiadcze� urz�dowych po odpisy  
z akt stanu cywilnego  

i zagraniczny skutek rejestracji 

1. Na pocz�tku w Zielonej ksi�dze podkre�la si�, �e do „wykorzystania” 
dokumentów poza pa�stwem pochodzenia wymaga si� najcz��ciej dopełnienia 
formalno�ci administracyjnych zwi�zanych z ich uwierzytelnieniem (po�wiad-
czenia podpisu lub po�wiadczenia charakteru, w jakim działała osoba podpi-
suj�ca dokument), ale jednocze�nie zauwa�a si�, �e formalno�ci te stanowi�
�rodek zapobiegania nadu�yciom (s. 4-5). Nie rozwijaj�c tego ostatniego spo-
strze�enia, dalej de facto krytykuje si� powolny i kosztowny proces legalizacji 
zagranicznych dokumentów („przypominaj�cy ła�cuch kolejnych uwierzytel-
nie� dokumentu” – najpierw przez organy pa�stwa wydaj�cego, a nast�pnie 
przez ambasad� lub konsulat pa�stwa, w którym ma by� przedło�ony), jak te�
uproszczon� procedur� dodawania w pa�stwie wydania dokumentu certyfikatu 
autentyczno�ci (apostille), co wystarcza do posłu�enia si� dokumentem w in-
nym pa�stwie. Z uwagi na powszechno�� tego drugiego, mniej uci��liwego 
rozwi�zania, obowi�zuj�cego na tle powszechnej w pa�stwach unijnych kon-
wencji znosz�cej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz�dowych, 
sporz�dzonej 5 pa�dziernika 1961 r.32, wydaje si�, �e powinno by� ono wy-
mienione na pierwszym miejscu, przed wspominaniem ewentualnego, bardziej 
uci��liwego trybu legalizacji33. W omawianym dokumencie napisano te�, �e 

                                                
32 Dz. U. 2005, Nr 112, poz. 938. Zob. P. CZUBIK, Konwencja haska o zniesieniu wymogu 

uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Bydgoszcz 2004, s. 12-19; TEN	E, 
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych ja-

ko europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów, korzy�ci wynikaj�ce ze spo-

dziewanego przyst�pienia do niej Polski, „Przegl�d Prawa Europejskiego” 2004, nr 1, s. 50-59. 
33 Akcentuje si� te� trudno�� wynikaj�c� z tego, �e niektóre pa�stwa członkowskie mog�

wymaga� od obywateli przedstawienia dokumentów, których nie wydaje si� w innym pa�stwie 
członkowskim, np. za�wiadczenia o zdolno�ci do zawarcia zwi�zku mał�e�skiego (s. 5). Suge-
ruje si�, �e mo�liwo�� zast�pienia takiego za�wiadczenia orzeczeniem s�du (pa�stwa, które 
wymaga takiego dokumentu) powoduje, �e „obywatel nie b�dzie zadowolony, bo wniesienie 
sprawy do s�du nie jest łatwe i wymaga nakładów czasu i pieni�dzy, podczas gdy zawarcie 
zwi�zku mał�e�skiego w innym pa�stwie członkowskim ni� pa�stwo ojczyste powinno by�
łatwe”. Wydaje si�, �e ten fragment dokumentu opiera si� na pewnym nieporozumieniu, bo-
wiem istnienie takiego zast�pczego trybu s�dowego jest konieczne i spełnia pozytywn� rol�, 
prowadz�c do faktycznej mo�liwo�ci zawarcia mał�e�stwa (tak�e w stosunku do obywateli 
pa�stw trzecich, których pa�stw ojczystych nie mo�na „zmusi�” ustawodawstwem unijnym do 
wydawania za�wiadcze�). Ponadto mo�e on doprowadzi� do wydania orzeczenia o zdolno�ci 
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niektóre wymienione na wst�pie unijne instrumenty (art. 56 rozporz�dzenia 
„Bruksela I” oraz art. 52 rozporz�dzenia „Bruksela IIa”) przewiduj� zniesienie 
legalizacji w odniesieniu do dokumentów, które podlegaj� ich zakresowi sto-
sowania (s. 7). Precyzyjniej trzeba powiedzie�, �e nie chodzi tu o dokumenty 
w znaczeniu najcz��ciej przyjmowanym w Zielonej ksi�dze, ale o „substytuty” 
orzecze� s�dowych w cywilnych i rodzinnych sprawach regulowanych rozpo-
rz�dzeniami „brukselskimi”, których to orzecze� „swobodny przepływ” jest 
regulowany tymi aktami normatywnymi. 

W trakcie dalszej lektury Zielonej ksi�gi mo�na odnie�� wra�enie zbyt 
płynnego przechodzenia od praktycznej potrzeby „ułatwienia �ycia” migruj�-
cym obywatelom pa�stw unijnych, przez ograniczanie wymaga� w razie po-
sługiwania si� zagranicznymi za�wiadczeniami �ci�le administracyjnymi (np. 
przez znoszenie procedur legalizuj�cych oraz upodabnianie wygl�du i wielo-
j�zyczno�� dokumentów, celem sprawniejszego brania ich pod uwag� za do-
wód w post�powaniu administracyjnym lub s�dowym), do problematyki do-
wodzenia stanu cywilnego i kwestii uznawania skutków zagranicznej rejestra-
cji. Rejestracja stanu cywilnego wybiega poza „standardowe” administracyj-
ne za�wiadczanie (np. o posiadaniu obywatelstwa, przebiegu zatrudnienia lub 
ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, czy te� o kwalifikacjach zawodo-
wych), bowiem dotyczy podstawowych zagadnie� prawa osobowego i rodzin-
nego oraz opiera si� na materialnym prawie cywilnym. 

W Zielonej ksi�dze rozwa�a si� równie� – wybiegaj�ce znacznie dalej ni�
problematyka rejestracji stanu cywilnego, cho� z ni� powi�zane – zagadnienia 
wspólnych reguł uznawania zagranicznych orzecze� s�dowych, a nawet ujed-
nolicenia norm kolizyjnych prawa prywatnego mi�dzynarodowego. Dodat-
kowo mo�na zauwa�y�, �e „do jednego worka” wrzuca si� te� kwestie formy 
czynno�ci prawnej. Nie wynika z niej jednak jasno, �e czym innym jest po-
twierdzenie urz�dowego zło�enia przez dan� osob� podpisu na dokumencie 
albo potwierdzenie, �e dany organ rzeczywi�cie go sporz�dził lub wydał odpis 
(które to zagadnienia mog� mie�ci� si� w tematyce Zielonej ksi�gi), a czym 
                                                
do zawarcia np. zwi�zku partnerskiego w pa�stwie, które tak� instytucj� przewiduje, bowiem 
s�d tego pa�stwa stosuj�c klauzul� porz�dku publicznego mo�e odrzuci� wła�ciwo�� np. prawa  
ojczystego, które takiej konstrukcji nie zna. W sprawie niedopuszczalno�ci wystawienia za�-
wiadczenia potwierdzaj�cego zdolno�� obywatela polskiego do zawarcia zwi�zku partnerskie-
go oraz transkrypcji aktu mał�e�stwa zawartego np. w Holandii przez osoby tej samej płci – 
zob. T. BRZÓZKA, Rejestracja stanu cywilnego za granic�. Zwi�zki partnerskie, „Technika  
i USC” 2002, nr 3(32), s. 7-11; TEN	E, Zwi�zki partnerskie – uzupełnienie, „Technika i USC” 
2002, nr 4(33), s. 10-14. 
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innym mo�e by� w praktyce skuteczno�� zawartych w takim dokumencie 
o�wiadcze� woli (np. wa�no�� formalna zawartej przez strony umowy)34.  

2. Odno�nie do przyszłych działa� legislacyjnych, Komisja sygnalizuje, �e 
na rok 2013 planuje dwie oddzielne inicjatywy, tj. osobny projekt odnosz�cy 
si� do „swobodnego przepływu dokumentów i zniesienia legalizacji dokumen-
tów mi�dzy pa�stwami członkowskimi” oraz projekt dotycz�cy „uznawania 
skutków niektórych aktów stanu cywilnego (np. dotycz�cych pokrewie�stwa, 
adopcji, nazwiska), aby status prawny przyznany w jednym pa�stwie człon-
kowskim mógł zosta� uznany z tym samym skutkiem prawnym w innym pa�-
stwie członkowskim” (s. 3)35. Wida� wi�c wyra�nie, �e tematyka, której regu-
lacja pozostaje w zainteresowaniu ustawodawcy unijnego, wykracza poza za-
gadnienie „traktowania” zagranicznych dokumentów, a przesuwa si� w stron�
skuteczno�ci odnotowanych w nich zdarze� prawa rodzinnego i osobowego36. 

Najistotniejszymi fragmentami omawianego dokumentu, de facto przedsta-
wiaj�cymi warianty rozwi�za�, które b�d� zawarte w planowanych na 2013 r. 
projektach unijnych aktów normatywnych, s�: pkt 3.3 pt. Rozwi�zania, które 
mogłyby ułatwi� swobodny przepływ dokumentów urz�dowych mi�dzy pa�-
stwami członkowskimi (s. 7-9), oraz pkt 4.3 pt. Mo�liwe rozwi�zania w zakre-
sie uznawania skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego (s. 13-15). 
W pierwszym fragmencie rozwa�a si� „zniesienie wymogów administracyj-
nych w zakresie uwierzytelniania dokumentów urz�dowych” (lit. a), „współ-
prac� wła�ciwych organów krajowych”, w tym przy wykorzystaniu wzorców 

                                                
34 Mo�e bowiem mie� miejsce sytuacja, w której dokument, którego autentyczno�� po-

�wiadczono urz�dowo, nie spełnia „ostrzejszych” wymaga� co do formy stawianych ad solem-

nitatem przez prawo wła�ciwe, wskazane normami kolizyjnymi w innym pa�stwie. W ustawo-
dawstwach kolizyjnych zdarzaj� si� wyj�tki od zasady locus regit formam actus (np. art. 25 
ust. 2 p.p.m. z 2011 r. wymaga de facto formy notarialnej dla skutku rzeczowego przeniesienia 
własno�ci nieruchomo�ci poło�onej w Polsce). 

35 Uzasadniaj�c planowanie działa� legislacyjnych, przywołano badania opinii publicznej 
(s. 4-5), w trakcie których – czego mo�na było si� spodziewa� – 60% ankietowanych osób 
przyznawało, �e formalno�ci s� liczne (w 26% przypadków wskazywano na tłumaczenie,  
w 24% – na legalizacj�, w 19% – na po�wiadczenie za zgodno�� z oryginałem, a w 16% – na 
konieczno�� załatwienia apostille). 

36 G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu 

cywilnego, s. 139-142) zauwa�a nast�puj�ce praktyczne kwestie rodz�ce si� przy omawianym 
zamierzeniu: „uznanie” formy dokumentu (odpisu z rejestru) i ewentualna potrzeba jego legali-
zacji, j�zyk dokumentu i jego przetłumaczenie, uznanie tre�ci wpisów i rozumienie u�ytych 
poj�� oraz uznanie skutków rejestracji (w tym wymaganie, by były one – zgodnie z prawem 
wła�ciwym wskazanym – normami kolizyjnymi pa�stwa, w którym uznanie jest rozwa�ane). 



O planach ujednolicenia reguł dowodzenia 75

wypracowanych przez MKSC (lit. b), „ograniczenie tłumacze� dokumentów 
publicznych” (lit. c) oraz „europejskie za�wiadczenie z ksi�g stanu cywil-
nego” (lit. d). Jak wida�, i ta cz��� Zielonej ksi�gi dotyczy funkcjonowania 
rejestrów stanu cywilnego, a dokładniej – funkcjonowania w praktyce odpi-
sów z takich rejestrów. W lit. a) jasno wyra�a si� dalsze plany ustawodawcze: 
„Nadszedł czas, aby rozwa�y� zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu 
do wszystkich dokumentów urz�dowych, w celu zagwarantowania ich swo-
bodnego przepływu na terenie Unii”. Natomiast w lit. c) planuje si� stwo-
rzenie w wielu sektorach administracji standardowych formularzy, z których 
„mo�na byłoby korzysta�, przynajmniej je�li chodzi o najcz��ciej wykorzysty-
wane dokumenty urz�dowe (np. zgłoszenie zagubienia lub kradzie�y doku-
mentów to�samo�ci, portfela), które rozwi�zywałyby kwestie tłumaczenia  
i pozwoliłyby unikn�� kosztów”. Pozostałe litery tego fragmentu, przemiesza-
ne w tej cz��ci z problematyk� „zwykłych” dokumentów, dotycz� bezpo�red-
nio rejestracji stanu cywilnego (dokładniej zostan� przedstawione w dalszej 
cz��ci). 

Cały drugi fragment, odnosz�cy si� wył�cznie do rejestracji stanu cywil-
nego, tak�e wymaga osobnego omówienia. Wydaje si� on prezentowa� zamie-
rzenie dotycz�ce nie tyle funkcjonowania dokumentów wydanych na podsta-
wie aktów stanu cywilnego, ile uznawania materialnoprawnego istnienia  
i pewnych skutków zarejestrowanych zdarze�. Nieco uproszczaj�c i porównu-
j�c do re�imu tycz�cego orzecze� s�dowych, pierwsze planowane działania 
obejmowa� wi�c maj� techniczne aspekty wydawania odpisów i ujednolicenia 
ich zewn�trznej formy (cho� po analizie dalszej cz��ci mo�na mie� wra�enie, 
�e niektóre postulaty prowadz� do wspólnego rejestrowania zdarze� i przepły-
wu informacji o nich, co kłóci si� troch� z zało�eniem wzajemnego uznawania 
skutków wpisów do krajowych rejestrów). Natomiast dalsze planowane dzia-
łania maj� na celu wprowadzenie swoistej „powagi rzeczy stwierdzonej”, np. 
uznawania w innych pa�stwach członkowskich skutków zarejestrowanego  
w jednym kraju pochodzenia dziecka albo wa�no�ci mał�e�stwa. 

3. Przez stan cywilny trzeba rozumie� cechy charakteryzuj�ce osobist�
sytuacj� danej osoby (płe�, wiek, imi� i nazwisko) oraz w rodzinie (pochodze-
nie i pokrewie�stwo, mał�e�stwo i powinowactwo)37. Ze zdarzeniami rejestro-
wanymi w aktach stanu cywilnego i dowodzonymi za pomoc� odpisów z tych-
�e aktów, wi��� si� daleko id�ce skutki prawne, w szczególno�ci w obszarze 
materialnego prawa cywilnego i rodzinnego. Rejestracja stanu cywilnego 
                                                

37 Zob. J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1966, s. 55. 
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ogniskuje bowiem kluczowe zagadnienia tych dziedzin prawa, takie jak uzy-
skanie zdolno�ci prawnej i powołania ustawowego do dziedziczenia, pocz�tek 
biegu terminu uzyskania ograniczonej i pełnej zdolno�ci do czynno�ci praw-
nych, pochodzenie dziecka (te� na skutek uznania ojcostwa, zaprzeczenia oj-
costwa i ustalenia bezskuteczno�ci uznania ojcostwa oraz zaprzeczenia ojcos-
twa i macierzy�stwa), nabycie nazwiska i jego zmiany (zwi�zane z trybem 
administracyjnym oraz pó�niejszymi zdarzeniami prywatnoprawnymi), zawar-
cie mał�e�stwa oraz stwierdzenie jego niewa�no�ci i rozwi�zanie przez roz-
wód lub separacj�, jak te� ustanie zdolno�ci prawnej (tak�e po uznaniu za 
zmarłego lub stwierdzeniu zgonu). 

Polska ustawa o rejestracji stanu cywilnego38 reguluje przede wszystkim 
sprawy zwi�zane z rejestracj� (sporz�dzaniem aktów) urodze�, mał�e�stw  
i zgonów, cho� dokładniejsza analiza dokonywanej w nich rejestracji (te� re-
jestracji innej, ni� sporz�dzanie samych aktów, tj. wzmianek dodatkowych  
i innych wpisów39) prowadzi do wniosku, �e rejestracji podlega szereg zdarze�
prawa osobowego i rodzinnego. Jej zakres zale�y od ustawodawcy krajowego 
i nie jest niezmienny w czasie40. Przy omawianiu Zielonej ksi�gi, która podaje 
plany dotycz�ce przepisów obowi�zuj�cych tak samo we wszystkich pa�-
stwach członkowskich, trzeba nieco „oderwa� si�” od klasyfikacji i termino-
logii przyj�tych w jednym pa�stwie, i „wpis do rejestru stanu cywilnego”  
rozumie� szeroko, jako potwierdzenie ka�dego zdarzenia prawa osobowego 

                                                
38 Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.:  

Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej cyt.: p.a.s.c.). 
39 W doktrynie, w�ród czynno�ci kierownika urz�du stanu cywilnego, wyró�nia si� doko-

nywanie równie� wpisów w aktach stanu cywilnego innych, ni� sporz�dzanie samych aktów, 
oraz zamieszczanie wzmianek (np. sprostowanie bł�du pisarskiego na podstawie art. 28 p.a.s.c., 
nadanie dziecku imienia zgodnie z art. 50 ust. 2 p.a.s.c. lub wpisanie imienia i nazwiska ojca  
w akcie urodzenia dziecka nieznanego ojca na podstawie art. 42 ust. 2 p.a.s.c., lub brakuj�cych 
danych ojca w aktach sprzed 30 sierpnia 1955 r. na podstawie art. 86 p.a.s.c.). Zob. E. PACH-
NIEWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, 

orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2009, s. 18. 
40 Na przykład kwesti� potrzeby zamieszczania w aktach stanu cywilnego wzmianki  

„o pochodzeniu z donacji” (tj. danych rodziców genetycznych po sztucznym zapłodnieniu) dla 
zrealizowania prawa do informacji na temat pochodzenia, opisane w art. 7 Konwencji o pra-
wach dziecka przyj�tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 
1989 r. [Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526, zm.: Dz. U. 1999, Nr 2, poz. 11), na podobie�stwo 
wyj�tkowej procedury po przysposobieniu zupełnym – zob. M. GOŁOWKIN-HUDAŁA, Wspoma-

gana prokreacja ludzka a stan cywilny człowieka, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian,  
s. 235-247. 
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lub prawa rodzinnego rejestrowanego zgodnie z prawem danego pa�stwa. Ta-
kie ogólne poj�cie z polskiej perspektywy obejmuje rejestracj� dokonywan�  
w formie sporz�dzania aktów, wprowadzanie wzmianek dodatkowych oraz in-
nych wpisów dotycz�cych stanu cywilnego. 

Odpisy z rejestrów stanu cywilnego nie s� „standardowymi” dokumentami 
urz�dowymi41 te� ze wzgl�du na rang� w post�powaniu s�dowym i administra-
cyjnym, która w praktyce jest wi�ksza. W �wietle art. 3 p.a.s.c. stan cywilny 
osoby stwierdza si� bowiem na podstawie aktów sporz�dzonych w ksi�gach 
stanu cywilnego. Co istotniejsze, zgodnie z art. 4 p.a.s.c. akty stanu cywilnego 
stanowi� wył�czny dowód zdarze� w nich stwierdzonych. Słusznie przyjmuje 
si�, �e ta reguła dotyczy nie tylko samego faktu urodzenia, zawarcia mał�e�-
stwa lub zgonu, ale tak�e podstawowych danych opisuj�cych te zdarzenia  
i de facto b�d�cych ich cz��ci� składow� (np. płe� oraz imi� i nazwisko dziec-
ka, stosunek rodzicielstwa, data i miejsce urodzenia lub �mierci)42. Moc dowo-
dowa aktu stanu cywilnego jest na tyle mocna, �e mo�e by� podwa�ona jedy-
nie w drodze post�powania s�dowego43. 

W doktrynie podkre�la si�, �e akty stanu cywilnego maj� charakter dekla-
ratoryjny, stanowi� bowiem jedynie rejestracj� zdarze� urodze�, mał�e�stw  

                                                
41 Zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c. oraz art. 76 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

post�powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) [dalej 
cyt.: k.p.a.] wszelkie dokumenty urz�dowe sporz�dzone w przepisanej formie przez powołane 
do tego organy władzy publicznej i inne organy pa�stwowe w zakresie ich działania, stanowi�
dowód tego, co zostało w nich urz�dowo za�wiadczone. 

42 E. Pachniewska podkre�la, �e na podstawie aktu stanu cywilnego nie jest mo�liwe udo-
wodnienie innych danych w nich zawartych, a niedotycz�cych bezpo�rednio zarejestrowanego 
zdarzenia – np. na podstawie aktu urodzenia dziecka nie jest mo�liwe udowodnienie daty uro-
dzenia jego rodziców, ani na podstawie aktu mał�e�stwa nie jest mo�liwe dowodzenie pocho-
dzenia osoby wst�puj�cej w zwi�zek mał�e�ski od jej rodziców, a nawet jej daty i miejsca 
urodzenia, a wpisanie w akcie zgonu danych dotycz�cych mał�onka osoby zmarłej, nie stanowi 
dowodu zawarcia lub pozostawania zmarłego w zwi�zku mał�e�skim z okre�lon� osob�. Zara-
zem jednak słusznie zauwa�a si�, �e dane nieb�d�ce danymi podstawowymi mog� jednak sta-
nowi� dowód po�redni w post�powaniu o ustalenie lub odtworzenie innych aktów stanu cywil-
nego. T� ostatni� my�l mo�na by nawet rozszerzy�, szczególnie na czas takiego s�dowego od-
twarzania. PACHNIEWSKA [w:] CZAJKOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego, 
s. 24). 

43 Podkre�la si�, �e podwa�enie wa�no�ci istniej�cego aktu nie jest mo�liwe nawet w przy-
padku, gdy niezgodno�� z prawd� jest oczywista dla kierownika urz�du stanu cywilnego, in-
nych organów pa�stwowych oraz dla stron. Zob. tam�e, s. 25-26. 
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i zgonów oraz innych faktów maj�cych wpływ na stan cywilny osób44. Sku- 
tek materialnoprawny nie jest wi�c zale�ny od faktu rejestracji45. Trzeba jed-
nak mie� na wzgl�dzie, �e zarejestrowanie nie jest zasadniczo warunkiem np. 
uznania ojcostwa lub zawarcia mał�e�stwa „�wieckiego”, ale jego dokona- 
nie umo�liwia wydanie odpisu potwierdzaj�cego takie zdarzenia, który jest  
w praktyce jego wył�cznym dowodem, w szczególno�ci wobec osób trzecich  
i organów pa�stwowych. Z punktu widzenia niektórych, planowanych w Zie-
lonej ksi�dze działa� (tj. uznawania skutków wpisów w zagranicznych reje-
strach), „siła ci��ko�ci” przesuwa si� wła�nie na legitymowanie si� odpisem 
�wiadcz�cym o dokonaniu rejestracji o okre�lonej tre�ci.  

4. Istotne dla dalszych uwag jest równie� podkre�lenie, �e rejestracji do-
konuje si� w niejednorodnych okoliczno�ciach, tj. albo na skutek zgłosze�
(np. faktu narodzin b�d� �mierci za pomoc� okre�lonych dowodów), albo na 
skutek przyj�cia do protokołu o�wiadcze� od zainteresowanych, które maj�
wpływ na ich stan cywilny oraz stan cywilny dzieci (np. o uznaniu ojcostwa 
niepochodz�cego z mał�e�stwa, o nadaniu dziecku nazwiska m��a matki,  
o zawarciu zwi�zku mał�e�skiego lub o powrocie osoby rozwiedzionej do na-
zwiska, które nosiła przed zawarciem mał�e�stwa), albo de facto mamy do 
czynienia z rejestracj� orzecze� s�dów cywilnych (np. o ustaleniu aktu uro-
dzenia dziecka nieznanych rodziców, o zaprzeczeniu i ustaleniu macierzy�-
stwa, o zaprzeczeniu lub ustaleniu ojcostwa i ustaleniu bezskuteczno�ci uzna-
nia ojcostwa, o przysposobieniu, o uniewa�nieniu lub rozwi�zaniu mał�e�stwa 
przez rozwód, o separacji, o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu 
i o uchyleniu lub zmianie takich postanowie�, jak te� o sprostowaniu lub unie-
wa�nieniu aktu), a nawet decyzji organów – niekiedy wydanych po orzecze-
niach s�dów administracyjnych (np. o zmianie imienia lub nazwiska, o odtwo-
rzeniu, ustaleniu lub transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, jak te�
o sprostowaniu aktu).  

Maj�c t� ró�norodno�� na wzgl�dzie mo�na powiedzie�, �e odpisy z aktów 
stanu cywilnego mog� by� potwierdzeniem skutków wynikaj�cych z innych 
dokumentów urz�dowych (potwierdzaj�cych w ustalonej procedurze narodzi-
ny lub �mier�), maj�cych doniosło�� na gruncie prawa materialnego o�wiad-
cze� woli składanych przez strony do protokołów urz�dowych, a tak�e roz-
strzygni�� innych organów oraz s�dów cywilnych i administracyjnych. Tym 

                                                
44 Zob. tam�e, s. 22. 
45 Zob. P. WYPYCH, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporz�dzonego za granic�, KPP

12(2003), nr 1, s. 196-197. 
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samym rejestracji stanu cywilnego nie mo�na redukowa� do „rejestracji pros-
tych faktów”, bowiem o zaistnieniu zdarzenia i danych podlegaj�cych re-
jestracji nie decyduje wył�cznie natura, a przes�dzane s� one w du�ej mierze 
przez wła�ciwe normy materialnego prawa osobowego i rodzinnego. Z mate-
rialnego prawa rodzinnego i osobowego, któremu dana sprawa podlega, wy-
nikaj� przesłanki, tre�� i skutki przyjmowanych o�wiadcze� stron oraz do-
mniemania prawne (np. pochodzenia dziecka z mał�e�stwa). W praktyce naj-
cz��ciej wła�ciwe b�dzie prawo polskie, ale mo�emy mie� te� do czynienia ze 
stosowaniem prawa obcego, i to wła�nie takich, „nie czysto wewn�trznych” 
spraw dotyczy w przewa�aj�cej mierze Zielona ksi�ga. Podobnie orzeczenia 
s�dowe, które s� podstaw� rejestracji (zarówno orzeczenia s�dów polskich, jak 
i zagranicznych, w tym pochodz�ce z pa�stw unijnych), mog� by� wydane na 
gruncie obcego prawa wła�ciwego. St�d niezmiernie istotne znaczenie dla re-
jestracji w „sytuacjach mi�dzynarodowych” ma problematyka norm kolizyj-
nych oraz uznawania skutków zagranicznych orzecze�, o czym b�dzie mowa 
w dalszej cz��ci niniejszego artykułu – na tle nast�pnych fragmentów Zielonej 
ksi�gi. 

III. Ró�norodno�� rozwa�anych zagadnie�  
dotycz�cych stanu cywilnego  

i jego rejestracji w sytuacjach mi�dzynarodowych 

1. Zaprezentowane w Zielonej ksi�dze plany dotycz�ce rejestracji stanu cy-
wilnego maj� ró�norodny charakter. Cz��� planowanych inicjatyw legislacyj-
nych ukazano przy okazji tematyki „swobodnego przepływu dokumentów urz�-
dowych”, za� pozostałe w ramach „uznawania skutków powodowanych przez 
akty (rejestracj�) stanu cywilnego”, przy czym podział ten nie jest rozł�czny. 

W pierwszej cz��ci napisano, �e „obywatele, którzy przeprowadzaj� si� do 
innego pa�stwa członkowskiego ze swojego pa�stwa ojczystego, a ponadto 
obywatele, którzy powracaj� do pa�stwa, staj� przed formalno�ciami admi- 
nistracyjnymi, zwi�zanymi z konieczno�ci� okazania ró�nych dokumentów 
urz�dowych, np. aktu urodzenia dziecka, dokumentu stwierdzaj�cego obywa-
telstwo, dokumentu stwierdzaj�cego istnienie stosunku rodzicielstwa lub wi�zi 
rodzinnych” (s. 4). Słusznie zauwa�a si� przy tym, �e zniesieniu formalno�ci 
administracyjnych mogłaby towarzyszy� współpraca wła�ciwych organów 
krajowych, a w jej celu mo�na by rozwin�� współprac� mi�dzy urz�dami 
stanu cywilnego, prowadzon� ju� przez niektóre pa�stwa członkowskie na 
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podstawie konwencji MKSC lub nieformalnie46. Przedstawiono zało�enie, �e 
wymiana informacji powinna równie� prowadzi� do tego, �e urz�d stanu cy-
wilnego w pa�stwie pochodzenia byłby informowany o wszystkich aktach 
stanu cywilnego dotycz�cych danej osoby, które wydano w innym pa�stwie 
członkowskim, co ułatwiłoby równie� aktualizacj� ksi�g stanu cywilnego.  
W istocie chodzi wi�c o poszerzenie modelu obowi�zuj�cego w niektórych 
pa�stwach członkowskich, zwi�zanych konwencjami przygotowanymi przez 
MKSC. Projektodawca wydaje si� nawet rozwa�a� stworzenie centralnego 
punktu rejestracyjnego dla zmieniaj�cych stan cywilny zdarze�, które miały 
miejsce w pa�stwach członkowskich innych ni� pa�stwo pierwotnej rejestra-
cji47. Skorzystanie z do�wiadcze� MKSC ma by� równie� pomocne przy 
rozwi�zaniu kwestii j�zykowych (unikni�cia konieczno�ci tłumaczenia aktów 
w pa�stwie innym ni� pa�stwo pochodzenia). Planuje si� wprowadzenie stan-
dardowych formularzy na podstawie wieloj�zycznych wzorów opracowanych 
przez MKSC, zamieszczonych w konwencji nr 1648.  

Dalej prezentuje si� pomysł opracowania „europejskiego za�wiadczenia  
z ksi�g stanu cywilnego”. Wydaje si�, �e przykłady podane przy okazji tej 
my�li – tj. europejski wzór prawa jazdy oraz paszportu (s. 9) – nie do ko�ca 
pasuj� do omawianej tematyki, poniewa� w zakresie tych przykładowych do-
kumentów nie ma mi�dzy pa�stwami członkowskimi ró�nic co do zakresu in-
formacji w nich potwierdzanych ani fundamentalnych ró�nic mi�dzy prze-
pisami, które statuuj� przyznanie prawa jazdy lub paszportu. Równie� podany 
jako uzasadnienie przykład planowanego „europejskiego certyfikatu spadko-
wego”, nie jest do ko�ca wła�ciwy, bowiem dotyczy on orzeczenia s�dowego, 
                                                

46 Takim przykładem faktycznej współpracy mo�e by� opracowanie zbioru prawnoporów-
nawczego pt. Praktyczny mi�dzynarodowy przewodnik stanu cywilnego (Guide pratique inter-

national de l’état civil, zob. www.ciec1./org/GuidePratique/index.htm). Nale�y opowiedzie�
si� za ratyfikacj� przez Polsk� kolejnych konwencji opracowanych pod auspicjami MKSC 
przede wszystkim dla usprawnienia obrotu mi�dzynarodowego i ułatwienia �ycia obywatelom; 
PYZIAK-SZAFNICKA, Korzy�ci płyn�ce z przynale�no�ci Polski do MKSC, s. 214-219. 

47 O organach wła�ciwych dla wpisów do ksi�g stanu cywilnego i wydawania aktów ma 
informowa� przekształcony internetowy portal „Twoja Europa”, dost�pny pod adresem: 
www.ec.europa.eu/youreurope 

48 Konwencja nr 16 sporz�dzona w Wiedniu 8 wrze�nia 1976 r., dotycz�ca wydawania 
wieloj�zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. 2004, Nr 166, poz. 
1735). Praktyczne kwestie dotycz�ce ró�nic zawarto�ci polskiego odpisu skróconego aktu uro-
dzenia, mał�e�stwa lub zgonu oraz na druku przewidzianym konwencj� nr 16 MKSC – zob.  
T. BRZÓZKA, Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wieloj�zycznych, „Technika  
i USC” 2004, nr 4 (41), s. 4-8. 
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wydawanego na podstawie ujednoliconych reguł jurysdykcji oraz prawa wła�-
ciwego, którego to orzeczenia skutki podlegaj� tak�e ujednoliconym regułom 
uznawania w innych pa�stwach (niezale�nie od tego, czy b�d� rozpoznane  
w post�powaniu zmierzaj�cym do wydania takiego za�wiadczenia, czy w po-
st�powaniu krajowym). Mimo �e projektodawca w tym miejscu tego nie 
wspomina, równie� w tym obszarze przydatne mogłyby by� do�wiadczenia 
MKSC nad wypracowaniem jednolitego formularza odpisu z akt stanu cywil-
nego, przy czym to nie zagadnienia j�zykowe ani formy jego sporz�dzenia 
wydaj� si� najistotniejsze, ale zakres zdarze� i danych w nim prezentowanych. 

2. Daleko dalej id�ce znaczenie maj� natomiast działania planowane w pkt 
4.3 Zielonej ksi�gi, pt. Mo�liwe rozwi�zania w zakresie uznawania skutków 
powodowanych przez akty stanu cywilnego (s. 13-15). Projektodawca najpierw 
zauwa�a, �e Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie prawa rodzin-
nego materialnego, wobec czego nie mo�e proponowa� jednolitych europej-
skich przepisów dotycz�cych np. nadawania nazwisk49, adopcji, mał�e�stwa, 
ani zmienia� definicji mał�e�stwa na poziomie krajowym. Planuje natomiast 
„rozwi�zania, które pozwol� zapewni� uznawanie skutków powodowanych 
przez akty stanu cywilnego lub sytuacj� prawn� zwi�zan� ze stanem cywil-
nym, która powstała w innym pa�stwie członkowskim, ni� pa�stwo, w którym 
dana osoba si� na ni� powołuje”. Rozwa�a si� trzy mo�liwe warianty uprosz-
czenia uznawania skutków dokumentów z zakresu stanu cywilnego: „pomoc 
władzom krajowym w znalezieniu rozwi�za� praktycznych”, „uznawanie cał-
kowite” lub „uznawanie oparte na harmonizacji norm kolizyjnych”. 

a. Przez pierwszy wariant rozumie si� de facto wspieranie przez Uni�  
Europejsk� harmonizowania prawa krajowego w pa�stwach członkowskich  
(tj. norm kolizyjnych dotycz�cych stanu cywilnego lub prawa rodzinnego), 
bowiem „mo�na utrzymywa�, �e problemy dotycz�ce stanu cywilnego w sytu-
acjach mi�dzynarodowych mogłyby zosta� lepiej rozwi�zane na poziomie 

                                                
49 W deklaracji przyj�tej przez Europejskie Stowarzyszenie Urz�dniczek i Urz�dników 

Stanu Cywilnego w Engelbergu w 2006 r. mocno nawołuje si� do stworzenia jednolitego  
w pa�stwach unijnych prawa materialnego dotycz�cego nazwisk, a zanim to nast�pi – ujednoli-
cenie „cho�” norm kolizyjnych prawa prywatnego mi�dzynarodowego (na podstawie ł�cznika 
obywatelstwa, a w razie kilku – wybór jednego z praw ojczystych), a ponadto uzgodnienia 
znaków alfabetu łaci�skiego, które oddawałyby mniej typowe głoski – zob. BRZÓZKA, Euro-

pejskie Stowarzyszenie Urz�dniczek i Urz�dników Stanu Cywilnego, s. 230-231. 
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pa�stw członkowskich, którym najłatwiej b�dzie znale�� odpowiedzi prak-
tyczne w kontek�cie prawa krajowego”50. 

b. Drugi wariant obejmuje „pełne uznawanie”, które „byłoby mo�liwe bez 
harmonizacji obecnie obowi�zuj�cych przepisów i nie dotykałoby systemów 
prawnych pa�stw członkowskich”, a polegałoby na „akceptowaniu i uznawa-
niu skutków sytuacji prawnej powstałej w innym pa�stwie członkowskim (np. 
nazwiska dziecka i stosunku rodzicielstwa), nawet je�li stosowanie prawa 
wła�ciwego w tym pa�stwie prowadziłoby do innego rozwi�zania”51. Celem 
takiego rozwi�zania jest „zagwarantowanie ci�gło�ci stanu cywilnego” udaj�-
cemu si� za granic� obywatelowi, którego dotyczy sytuacja z zakresu stanu 
cywilnego. Projektodawca wydaje si� preferowa� takie rozstrzygni�cie, które 
ocenia jako „najprostsze i najbardziej przejrzyste dla obywateli korzystaj�cych 
z prawa do swobodnego przemieszczania si� po terytorium Unii”. Tłumaczy 
te�, �e przy pełnym uznawaniu sytuacji prawnej powstałej w innym pa�stwie 
członkowskim, pa�stwo przyjmuj�ce nie b�dzie musiało zmienia� prawa ma-
terialnego. Takie twierdzenie zasługuje jednak na krytyk�, bo przez brak ko-
nieczno�ci zmiany prawa rozumie si� w nim tylko „technicznie” niewprowa-
dzanie takiej samej instytucji materialnoprawnej do przepisów krajowych, ale 
ju� nie jej nieuznawanie w krajowym porz�dku prawnym, gdy pochodzi ona  
z obcego prawa wła�ciwego. Natomiast w niektórych pa�stwach członkow-
skich wła�nie nieistnienie konstrukcji prawnej (np. adopcji przez pary homo-
seksualne), rozumiane te� jako nieuznawanie jej skutków powstałych pod rz�-
dami prawa obcego, mo�e by� podstawow� zasad� porz�dku publicznego. 

„Pełne uznawanie” ma te� gwarantowa� pewno�� prawa, jakiej obywatele 
mog� oczekiwa� przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania 
si�. I w tym fragmencie mamy do czynienia z pewnym skrótem my�lowym, 
bowiem w zakresie prawa osobowego i rodzinnego szczególnie widoczne s�
krajowe tradycje prawne, które z natury rzeczy mog� powodowa� „trudno�ci”, 

                                                
50 W tym kontek�cie pojawia si� sformułowanie „�ci�lejszej współpracy”, którego – skoro 

mowa o harmonizacji, a nie o ujednoliceniu prawa – nie nale�y raczej rozumie� jako procedury 
zmierzaj�cej do wydania np. rozporz�dze� obowi�zuj�cych tylko w niektórych pa�stwach 
członkowskich, jak to miało miejsce przy wydawaniu rozporz�dzenia „Rzym III”. Poza tym  
w pytaniu nr 7 mówi si� nie o wydaniu bezpo�rednio obowi�zuj�cego prawa unijnego, 
a o „wytycznych dla władz krajowych (ewentualnie w drodze zalecenia UE)”. 

51 Co do „uznania zagranicznego stosunku prawnego”, rozumianego nie jako konsekwen-
cj� stosowania lub niestosowania wła�ciwego prawa obcego, ale alternatywn� metod� rozstrzy-
gania konfliktów systemów prawnych – zob. M. PILICH, Zwi�zki quasi-mał�e�skie w polskim 

prawie prywatnym mi�dzynarodowym, „Pa�stwo i Prawo” 2011, z. 2, s. 90-92. 
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a do których zmian Unia Europejska nie ma kompetencji. W dalszym frag-
mencie zauwa�a si� co prawda, �e „omawianemu rozwi�zaniu powinny towa-
rzyszy� ró�ne �rodki kompensacyjne, które pozwol� unikn�� ewentualnych 
przypadków nadu�y�, oraz w pełni uwzgl�dni� zasady porz�dku publicznego 
w pa�stwach członkowskich”, co powoduje, �e „pełne uznawanie mogłoby 
lepiej odpowiada� tylko niektórym sytuacjom z zakresu stanu cywilnego, jak 
nadanie lub zmiana nazwiska”, bowiem „w niektórych sytuacjach, jak mał�e�-
stwo, mog� wi�za� si� z wi�kszymi komplikacjami”. Tej kluczowej kwestii 
nie po�wi�cono w omawianym dokumencie wi�cej uwagi, mimo �e uzgodnie-
nie zakresu zdarze� prawa osobowego i rodzinnego, które wpisywane s� w re-
jestrach stanu cywilnego, a których skutków omawiana „swoboda przepływu” 
miałaby dotyczy�, wydaje si� fundamentaln� spraw� celem osi�gni�cia kom-
promisu, koniecznego dla skutecznego ujednolicenia prawa na poziomie po-
nadpa�stwowym. 

c. Trzeci rozwa�any wariant, którego mo�na by si� nie spodziewa� po 
lekturze tytułu Zielonej ksi�gi, to kwestia „harmonizacji” norm kolizyjnych,  
a dokładniej – ich ujednolicenia na poziomie Unii Europejskiej. Zauwa�a si�, 
�e opracowanie wspólnych unijnych reguł kolizyjnych (okre�laj�cych, które 
prawo materialne jest wła�ciwe dla zdarze� z zakresu stanu cywilnego) gwa-
rantowałoby wysok� pewno�� i przewidywalno�� prawa w odniesieniu do sy-
tuacji powstałych w obcym pa�stwie członkowskim. Nale�y doda�, �e wariant 
ten nie musi by� alternatywny, a mógłby by� komplementarny do zasygnali-
zowanego wcze�niej uznawania skutków wpisów do zagranicznych rejestrów. 

Projektodawca w takim ewentualnym jednolitym rozwi�zaniu wydaje si�
skłania� do przyj�cia wła�ciwo�ci prawa pa�stwa, w którym dana osoba za-
mieszkuje, a nie np. prawa ojczystego („Tytułem przykładu, w stosunku do 
obywateli zamieszkałych w pa�stwie członkowskim innym ni� pa�stwo po-
chodzenia, prawem wła�ciwym byłoby prawo pa�stwa zamieszkania, z którym 
wiele ich ł�czy, a nie prawo pa�stwa pochodzenia, w którym by� mo�e nie 
przebywaj� od wielu lat”). Dalej zastanawia si�, czy mo�liwe jest przyj�cie 
jednego ł�cznika dla wszystkich spraw z zakresu stanu cywilnego, czy te�
konieczne byłoby obowi�zywanie kilku norm kolizyjnych dla ró�nych zakre-
sów spraw. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest utrudnione, bowiem  
w omawianym dokumencie nie zostało zaprezentowane rozumienie „sytuacji  
z zakresu stanu cywilnego”. Rozwa�a si� równie� umo�liwienie dokonania 
wyboru prawa, co byłoby zdecydowanym novum w prawie prywatnym mi�-
dzynarodowym dotycz�cym spraw osobowych i rodzinnych. Nie chodziłoby 
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bowiem o faktyczny „dobór” prawa wła�ciwego poprzez zamieszkanie w ja-
kim� pa�stwie (co miałoby miejsce z uwagi na zastosowanie obiektywnego 
ł�cznika miejsca zamieszkania), ale raczej o jednostronn� kompetencj� do 
czynno�ci prawnej prawa kolizyjnego, która wskazywałaby wła�ciwo�� prawa. 
W omawianym fragmencie Zielonej ksi�gi mo�emy bowiem przeczyta�, �e 
obywatelowi w sytuacji mi�dzynarodowej mo�na by stworzy� ograniczon�
mo�liwo�� wyboru prawa wła�ciwego dla zdarzenia z zakresu stanu cywilne-
go, które go dotyczy. Mo�liwo�� ta – zdaniem projektodawcy – odpowiadała-
by uzasadnionym interesom obywateli, którzy dokonuj�c wyboru, wyra�aliby 
swoje przywi�zanie do własnej kultury i pa�stwa pochodzenia lub przeciwnie 
– do innego pa�stwa członkowskiego, z którym maj� bliskie zwi�zki, a ponad-
to byłaby wyrazem wolno�ci osobistej w dziedzinie stanu cywilnego. 

Na ko�cu tego fragmentu zauwa�a si�, �e mo�liwo�� dokonania wyboru 
prawa byłaby dopuszczona w zakresie, w jakim nie zagra�ałoby to interesom 
osób trzecich lub porz�dkowi publicznemu. Nie sposób dokładnie przedstawi�
„na gor�co” konsekwencji wi���cych si� z planem wydania jednolitych prze-
pisów kolizyjnych, ale nale�y zwróci� uwag�, �e wła�nie wzgl�d na ochron�
interesów osób trzecich oraz podstawowe zasady porz�dku publicznego b�dzie 
miał fundamentalne znaczenie przy zakre�laniu granic rozwi�zania dopuszcza-
j�cego wol� stron. Z narodzeniem człowieka wi��� si� bowiem istotne kon-
sekwencje dotycz�ce zdolno�ci prawnej, a po jakim� czasie – ograniczonej  
i pełnej zdolno�ci do czynno�ci prawnej, jak równie� mo�liwo�ci spadkobra-
nia, które zdecydowanie wkraczaj� w obrót z osobami trzecimi. Tak�e ustale-
nie pochodzenia dziecka nie jest spraw� wył�cznie osobist�, bowiem wpływa 
chocia�by na wzajemne obowi�zki alimentacyjne oraz pokrewie�stwo, co 
ogranicza� mo�e niektóre uprawnienia. Zreszt�, trudno w momencie narodze-
nia dziecka w ogóle mówi� o mo�liwo�ci dokonania wyboru prawa dla jego 
stanu cywilnego, chyba �e tak� kompetencj� mieliby rodzice, co z kolei nie 
jest zgodne z ide� wła�ciwo�ci prawa wyznaczonej przez okoliczno�ci doty-
cz�ce dziecka. Istnienie mał�e�stwa oraz jego rozwi�zanie nie jest równie�
zagadnieniem czysto wewn�trznym, bowiem wpływa� mo�e chocia�by na po-
chodzenie dziecka, mo�liwo�� adoptowania dziecka, maj�tkowe sprawy mał-
�e�skie z osobami trzecimi, zmian� kolejno�ci dziedziczenia. Du�e problemy 
w praktyce wywołuje kwestia wła�ciwo�ci prawa dla nazwiska, która nie jest 
spraw� „czysto wewn�trzn�”52. Z innej perspektywy konieczne jest podkre-

                                                
52 Co do wła�ciwo�ci prawa dla nazwiska zob.: P. WYPYCH, Prawo wła�ciwe dla nabycia 

i zmiany nazwiska, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, Lublin 
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�lenie, �e w poszczególnych pa�stwach członkowskich wielu spraw spo�ród 
regulowanych przez prawo osobowe oraz rodzinne dotyczy� te� mog� pod-
stawowe zasady porz�dku prawnego, co znacz�co mo�e wpływa� na zastoso-
wanie prawa obcego53. 

Przy okazji rozwa�ania wariantu ujednolicenia norm kolizyjnych pami�ta�
trzeba te� o – niezauwa�onej w Zielonej ksi�dze – kwestii ich uniwersalnego 
skutku, co jest zasad� obowi�zuj�cych i planowanych rozporz�dze� unijnych. 
Nie wydaje si�, �eby pa�stwa członkowskie łatwo zgodziły si� na mo�liwo��
wyboru jako prawa wła�ciwego dla stanu cywilnego – prawa jakiegokol- 
wiek pa�stwa na �wiecie, ani by poparły wła�ciwo�� prawa miejsca zamiesz-
kania w pa�stwie pozaunijnym w odniesieniu do stanu cywilnego własnych 
obywateli. 

IV. Planowane jednolite reguły unijne  
a rozwi�zania obowi�zuj�ce w Polsce 

1. Po zasygnalizowaniu ró�norodno�ci projektowanych działa� legislacyj-
nych, warto odnie�� je do obecnego stanu prawnego w Polsce. Celem plano-
wanych aktów normatywnych nie jest bowiem wypełnienie luki w prawach 

                                                
2005, s. 563-570; A. M/CZY�SKI, Uznanie nazwiska w �wietle konwencji nr 31 Mi�dzynarodo-

wej Komisji Stanu Cywilnego z 2005 r., [w:] Ochrona danych osobowych wczoraj, dzi�, jutro, 
Warszawa 2006, s. 242-249; TEN	E, Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata  
i de lege ferenda, [w:] Leges sapere. Studia I. Prace dedykowane profesorowi Januszowi Son-

dlowi w pi��dziesi�t� rocznic� pracy naukowej, red. W. Uruszczak, A. Kremer, P. 0wi�cicka, 
Kraków 2008, s. 326-335; M. PAZDAN, Nazwisko w prawie prywatnym mi�dzynarodowym, [w:] 
Współczesne problemy prawa prywatnego. Ksi�ga pami�tkowa ku czci Profesora Edwarda 

Gniewka, red. J. Gołaczy�ski, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 445-558; J. PAZDAN, Na-

zwisko m��atki w prawie prywatnym mi�dzynarodowym. Glosa do postanowienia S�du Naj-

wy�szego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, „Problemy Prawa Prywatnego Mi�dzynarodo-
wego” 7(2010), s. 119-125; A. M/CZY�SKI, Nazwisko w prawie prywatnym mi�dzynarodowym 

[w druku].
53 G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu cy-

wilnego, s. 146-148) omawia przepisy holenderskie o uznawaniu nazwiska zarejestrowanego 
za granic� oraz zagranicznych orzecze� i wpisów dotycz�cych pochodzenia dziecka, które mo-
głyby by� wzorcem jednolitej regulacji unijnej. Zarazem wskazuje, �e zasada ta nie ma zasto-
sowania, je�eli istniej� w�tpliwo�ci do charakteru pobytu za granic� (mo�na by je widzie�
chyba w braku jego stało�ci), oraz mo�liwo�� zastosowania klauzuli porz�dku publicznego 
blokuj�cej taki tryb uznania.  
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pa�stw członkowskich (istniej� ju� regulacje odnosz�ce si� do posługiwania 
si� zagranicznymi dokumentami, jak równie� rejestracji „mi�dzynarodowych” 
zdarze� wpływaj�cych na stan cywilny), lecz ujednolicenie reguł „na potrzeby 
wzajemne” w Unii Europejskiej. Tym samym planowane rozwi�zania w przy-
padku Polski zast�piłyby w „relacjach wewn�trzunijnych” obecnie obowi�zu-
j�ce regulacje o genezie krajowej, ewentualnie umowy mi�dzynarodowe z in-
nymi pa�stwami członkowskimi. 

Projektodawca pisz�c, �e obecnie formalno�ci administracyjne, takie jak 
legalizacja i doł�czanie apostille, regulowane s� w ró�nych �ródłach prawa 
(ustawodawstwie krajowym, które nie jest identyczne, w wielostronnych  
i dwustronnych konwencjach mi�dzynarodowych, które były ratyfikowane 
przez ró�n� liczb� pa�stw, a ponadto w prawie unijnym, które obejmuje tylko 
pewne ograniczone aspekty omawianej dziedziny) „fragmentarycznie” (s. 5-6), 
ma chyba na my�li „zarówno”, bowiem ich cech� nie jest niepełno��. Przy tej 
okazji stawia tez�, �e obecnie obowi�zuje przepisy nie oferuj� rozwi�za� ko-
niecznych dla zapewnienia obywatelom europejskim swobody przemieszcza-
nia si�, z uwagi na ich niejednoznaczno�� i brak zapewnienia bezpiecze�stwa 
prawnego, jakiego obywatele europejscy mogliby oczekiwa� w dziedzinie, 
która ma bezpo�redni wpływ na ich codzienne �ycie. Teza ta nie jest jednak 
zilustrowana szczegółowymi przykładami, a bardzo ogólnie odnosi si� do 
obszernego przecie� spectrum spraw. Prima facie d��enie do ograniczenia 
formalno�ci jest oczywi�cie słuszne, ale do jego skutecznego wprowadzenia 
niezb�dne b�dzie raczej poruszanie si� w w�ziej uj�tych zakresach zagadnie�
prawnych oraz okre�lonych sytuacjach �yciowych. 

Projektodawca zauwa�a, �e obowi�zywanie kilku konwencji mi�dzynaro-
dowych cz��ciowo ułatwia obrót prawny z zagranic�, ale jako wariantu osi�-
gni�cia jednolitych reguł nie rozwa�a „zmobilizowania” do przyst�pienia do 
konwencji (w szczególno�ci sporz�dzonych przez MKSC) tych pa�stw człon-
kowskich, które nie s� stronami. By� mo�e jest to spowodowane traktowaniem 
rozwi�za� konwencyjnych jako niewystarczaj�cych i d��eniem do wprowa-
dzenia efektywniejszych. W tym miejscu trzeba mie� jednak na wzgl�dzie to, 
�e skoro pa�stwa członkowskie „same z siebie” nie przyst�piły do istniej�cych 
umów mi�dzynarodowych, które polepszaj� sytuacj� faktyczn� ich obywateli, 
to tym trudniejsze mo�e by� przekonanie ich do wyra�enia zgody na dalej 
id�ce planowane rozwi�zania. Nie wszystkie pa�stwa uczestnicz� w konwen-



O planach ujednolicenia reguł dowodzenia 87

cjach opracowanych przez MKSC54. Dotychczas �adna z konwencji nie została 
ratyfikowana przez wszystkie pa�stwa członkowskie Unii b�d�ce członkami 
MKSC (s. 12-13). Jej prace dotycz� nie tylko techniczych i organizacyjnych 
standardów wydawania odpisów z rejestrów stanu cywilnego (np. wieloj�-
zycznych) i ich zwolnienia z legalizacji w pa�stwie innym ni� pa�stwo po-
chodzenia55, ale równie� – co prawda z mniejszym skutkiem praktycznym – 
kwestii prawa prywatnego mi�dzynarodowego, w tym uznawania skutków za-
granicznej rejestracji uznania dziecka oraz imienia i nazwiska56. Na margine-
sie trzeba doda�, �e w tym samym miejscu bł�dnie stwierdza si�, �e fakt, i�
konwencje s� cz�sto ratyfikowane przez niewielk� liczb� pa�stw, przyczynia 
si� do rozdrobnienia przepisów stosowanych w sytuacjach z elementem mi�-
dzynarodowym, bowiem z perspektywy całej Unii Europejskiej jest odwrotnie 
– fakt ten prowadzi chocia� w tych kilku pa�stwach do obowi�zywania takich 
samych wzajemnych reguł, czyli do tego samego celu, który przy�wieca twór-
com Zielonej ksi�gi. 

Maj�c na wzgl�dzie szeroko rozumiane zagadnienia rejestracji stanu cy-
wilnego, wida� wi�c, �e w�ród pa�stw członkowskich samo zainteresowanie 
uczestniczeniem w pracach, które mog� doprowadzi� do ujednolicenia prawa, 
                                                

54 Obecnie członkami tej organizacji jest 16 pa�stw członkowskich, przy czym nie wszyst-
kie przyst�puj� finalnie do umów mi�dzynarodowych sporz�dzanych pod jej auspicjami. 

55 Zob. np. opublikowane na stronie www.ciec1.org: konwencja nr 2 z 1957 r. – dotycz�ca 
bezpłatnego wydawania i zwolnienia od legalizacji odpisów aktów stanu cywilnego (dotych-
czas nie ratyfikowana przez Polsk�), konwencja nr 16 z 1976 r. – dotycz�ca wydawania 
wieloj�zycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz. U. 2004, Nr 166, poz. 1735) oraz 
konwencja nr 17 z 1977 r. – w sprawie zwolnienia z legalizacji niektórych aktów i dokumen-
tów (Dz. U. 2003, Nr 148, poz. 1446). 

56 Zob. np. opublikowane na stronie www.ciec1.org (dotychczas nie ratyfikowana przez 
Polsk�): konwencja nr 12 – w sprawie uznania dziecka poprzez zawarcie mał�e�stwa, konwen-
cja nr 18 – dotycz�ca dobrowolnego uznania dzieci pochodz�cych ze zwi�zków pozamał�e�-
skich, konwencja nr 19 – o zastosowaniu prawa wła�ciwego w odniesieniu do nazwisk i imion, 
konwencja nr 32 – o uznawaniu zwi�zków partnerskich. W. Spirydowicz (MKSC – wzajemne 

uznawanie nazwisk. Konwencja nr 31, „Technika i USC” 2005, nr 3 (44), s. 12-16) podkre�la, 
�e stosowanie konwencji ma usuwa� rozbie�no�ci w brzmieniu nazwiska tej samej osoby, po-
niewa� obowi�zkowi uznawania nazwiska nadanego w pa�stwie, z którym osoba ma �cisły 
zwi�zek (zdefiniowany w konwencji), towarzyszy obowi�zek pozostałych pa�stw nienadawa-
nia i nieuznawania innych nazwisk. Zob. M/CZY�SKI, Uznanie nazwiska w �wietle konwencji 

nr 31, s. 242-249. Uznawania skutków przysposobienia w sytuacji zmiany pa�stwa miejsca 
stałego pobytu dziecka dotyczy konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przys-
posobienia mi�dzynarodowego, sporz�dzona w Hadze 29 maja 1993 r. (Dz. U. 2000, Nr 39, 
poz. 448; sprost.: Dz. U. 2002, Nr 1, poz. 17). 
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nie jest powszechne, a skutecznych przykładów (tj. konwencji, do których 
przyst�piłyby wszystkie pa�stwa nale��ce do tej organizacji) nie ma dotych-
czas wiele, zwłaszcza co do aspektów innych, ni� ułatwienia korzystania  
z zagranicznych odpisów57. Przy planowanym w Zielonej ksi�dze ujednoli-
caniu prawa trzeba mie� na wzgl�dzie jego skuteczno��, czyli prowadzenie 
prac w takim kierunku, który nie spowoduje, „�e pójd� one na marne”, bo nie 
zgodz� si� na wynikłe z nich propozycje pa�stwa członkowskie. 

2. Prócz Polski, stronami konwencji haskiej z 1961 r. – znosz�cej wymóg 
legalizacji zagranicznych dokumentów urz�dowych oraz wprowadzaj�cej 
uproszczony tryb udzielania klauzuli apostille – s� wszystkie pozostałe pa�-
stwa członkowskie UE oraz wiele pa�stw trzecich. Ma ona zastosowanie do 
dokumentów urz�dowych, czyli dokumentów administracyjnych, aktów nota-
rialnych, deklaracji urz�dowych i dokumentów wydawanych przez organy 
s�dowe, z wyj�tkiem aktów sporz�dzanych przez władze dyplomatyczne lub 
konsularne. Te ostatnie s� przedmiotem konwencji Rady Europy z 1968 r., 
znosz�cej wymóg legalizacji aktów sporz�dzonych przez urz�dników dyplo-
matycznych lub konsularnych, do której przyst�piło jedynie pi�tna�cie pa�stw 
członkowskich.  

W Polsce obowi�zuj� trzy konwencje Mi�dzynarodowej Komisji Stanu 
Cywilnego58. Konwencja nr 3, sporz�dzona w Stambule 4 wrze�nia 1958 r.59, 
dotyczy mi�dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego. 
Stanowi, �e urz�dnicy dokonuj�cy rejestracji stanu cywilnego, sporz�dzaj�cy 
lub transkrybuj�cy akt mał�e�stwa lub zgonu, powinni powiadomi� o tym 
urz�dnika w pa�stwie miejsca urodzenia mał�onka lub zmarłego. Konwencja 

                                                
57 Spo�ród pa�stw członkowskich MKSC W�gry i Wielka Brytania nie ratyfikowały dot�d 

�adnej konwencji. 
58 Zob. K. SZCZEPANEK, Informacja o post�pie prac zwi�zanych z ratyfikacj� konwencji 

Mi�dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, „Technika i USC” 2003, nr 3 (36), s. 4-10 oraz 
2001, nr 2 (27) (uzasadnienie wniosku o ratyfikacj� konwencji). Na temat wej�cia w �ycie kon-
wencji MKSC nr 17, 3 oraz nr 13, w tym problemów zwi�zanych ze zwłok� w publikacji tej 
ostatniej w Dzienniku Ustaw – zob. te�: T. BRZÓZKA, Konwencje MKSC w praktyce, [cz. I], 
„Technika i USC” 2004, nr 1 (38), s. 13, cz. II – 2004, nr 3 (40), s. 4-5. 

59 Dz. U. 2003, Nr 172, poz. 1667. Zob. PYZIAK-SZAFNICKA, Korzy�ci płyn�ce z przynale�-

no�ci Polski do MKSC, s. 217-218. Konwencja ta obowi�zuje w stosunkach mi�dzy jedena-
stoma pa�stwami, z których dziesi�� to pa�stwa członkowskie UE. Przykładami wzajemnej 
współpracy mog� by� te� rozwi�zania zawarte w konwencjach nr 8 i 26. 
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nr 16, sporz�dzona w Wiedniu 8 wrze�nia 1976 r.60, dotyczy wydawania wie-
loj�zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego i przewiduje mo-
�liwo�� wydawania ustandaryzowanych odpisów skróconych aktów stanu cy-
wilnego, w tym zał�czonych do niej formularzy w ró�nych j�zykach, które 
stwierdzaj� urodzenie, zawarcie mał�e�stwa lub zgon. Polska jest równie�
stron� konwencji nr 17 – w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych ak-
tów i dokumentów, sporz�dzonej w Atenach 15 wrze�nia 1977 r.61

3. Ogniskuj�c dalsze uwagi wokół traktowania w Polsce zagranicznej reje-
stracji stanu cywilnego, nale�y podkre�li�, �e obowi�zuj�ce obecnie rozwi�-
zania prawne s� przykładem du�ej otwarto�ci na zagraniczne akty stanu cy-
wilnego, i to nie tylko na pochodz�ce z pa�stw unijnych. 

a. Zagraniczne dokumenty urz�dowe maj� zasadniczo moc dowodow� na 
równi z polskimi dokumentami urz�dowymi. Uwierzytelnienie przez polskie 
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz�d konsularny jest wymagane jedy-
nie w przypadku dokumentu dotycz�cego przeniesienia własno�ci nierucho-
mo�ci poło�onej w Polsce, którego autentyczno�ci strona zaprzeczyła (art. 
1138 k.p.c.)62. T� zasad� „wyprzedza” mi�dzy umawiaj�cymi si� pa�stwami 

                                                
60 Dz. U. 2004, Nr 166, poz. 1735. Zob. PYZIAK-SZAFNICKA, Korzy�ci płyn�ce z przynale�-

no�ci Polski do MKSC, s. 218-219. Konwencja ta obowi�zuje w stosunkach mi�dzy dwudzies-
toma pa�stwami, z których dwana�cie to pa�stwa członkowskie UE. 

61 Dz. U. 2003, Nr 148, poz. 1446. Zob. PYZIAK-SZAFNICKA, Korzy�ci płyn�ce z przynale�-

no�ci Polski do MKSC, s. 219-220. 
62 Mimo �e po nowelizacji k.p.c., która weszła w �ycie 1 lipca 2009 r., w tym przepisie nie 

mówi si� ju� o konieczno�ci uwierzytelnienia „dokumentu, który wywołuje w�tpliwo�ci co do 
jego autentyczno�ci”, to wydaje si�, �e po przedło�eniu takiego dokumentu przez stron� – po-
dobnie jak przy dokumentach o genezie krajowej – s�d nie ma obowi�zku jego bezkrytycznego 
uwzgl�dnienia w razie istnienia takich w�tpliwo�ci oraz pasywno�ci pozostałych stron lub ich 
braku, bowiem potraktowanie go jako dowodu na dan� okoliczno�� podlega ocenie na dowo-
dowych zasadach ogólnych, jak równie� powstaje kwestia uznania go za dokument. Nale�y 
poprze� pogl�d wyra�ony przez M. Wojewod� (Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporz�dzo-

nego za granic�, KPP 18(2009), nr 4, s. 1093, przyp. 15), który mówi, �e przez stron� (co nie 
nale�y �ci�le odnosi� do kontradyktoryjnego procesu) – przy analogicznym stosowaniu art. 
1138 k.p.c. – w post�powaniu dotycz�cym transkrypcji, rozumie� trzeba te� kierownika USC. 
Postulowa� by trzeba w tym miejscu ingerencj� ustawodawcy i uzupełnienie przepisów o mocy 
dowodowej zagranicznych dokumentów i o transkrypcji. Praktyczne rozwi�zanie w poprzed-
nim stanie prawnym (sprzed nowelizacji art. 1138 k.p.c. z dniem 1 lipca 2009 r.), polegaj�ce 
na ��daniu przez kierownika urz�du stanu cywilnego legalizacji dokumentu, w razie w�tpli-
wo�ci co do autentyczno�ci transkrybowanego aktu, omawia: K. GŁADYCH, Sporz�dzanie aktów 

stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych, „Technika i USC” 2003, nr 4 (37), 
s. 20-22. 
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stosowanie konwencji haskiej z 1961 r., znosz�cej wymóg legalizacji. Zgod-
nie z art. 2 konwencji, ka�de umawiaj�ce si� pa�stwo zwalnia z legalizacji  
(tj. konieczno�ci po�wiadczenia przez przedstawiciela dyplomatycznego lub 
urz�dnika konsularnego pa�stwa, w którym dokument ma by� przedło�ony, 
autentyczno�ci podpisu, charakteru osoby podpisuj�cej, piecz�ci lub stempla) 
dokumenty, do których ma ona zastosowanie i które maj� by� przedło�one na 
jego terytorium. Zgodnie z art. 3 ust. 1, jedyn� czynno�ci�, która mo�e by�
wymagana, jest doł�czenie apostille, wydanej przez wła�ciwy organ pa�stwa, 
z którego dokument pochodzi63. Po przyst�pieniu Polski do tej umowy mi�-
dzynarodowej wymóg uwierzytelnienia obowi�zuje w sytuacjach, gdy doku-
ment jest sporz�dzony na terytorium pa�stwa nieb�d�cego stron�, tj. nie w re-
lacjach z innymi pa�stwami członkowskimi.  

Konwencja nr 17 przewiduje mi�dzy uczestnicz�cymi w niej pa�stwami 
zwolnienie od legalizacji aktów i dokumentów dotycz�cych stanu cywilnego, 
zdolno�ci prawnej lub sytuacji rodzinnej osób fizycznych, ich obywatelstwa, 
miejsc zamieszkania lub pobytu, a ponadto innych dokumentów wystawianych 
w zwi�zku z zawieraniem mał�e�stwa lub sporz�dzaniem aktu stanu cywil-
nego. Je�eli akt lub dokument nie został przekazany drog� dyplomatyczn� lub 
urz�dow�, a istniej� w�tpliwo�ci co do autentyczno�ci podpisu, piecz�ci lub 
funkcji osoby, która zło�yła podpis, mo�liwe jest zwrócenie si� na standardo-
wym formularzu do pa�stwa pochodzenia o sprawdzenie danych. 

b. Du�e „otwarcie” na odpisy z zagranicznych aktów stanu cywilnego, i to 
nie tylko w – b�d�cych tematyk� Zielonej ksi�gi – relacjach z pa�stwami 
unijnymi, przynosi obecna wykładnia art. 1138 k.p.c. w zw. z art. 4 p.a.s.c. 
Wyj�tkiem jest np. sytuacja opisana w art. 55 p.a.s.c.64

Przyjmuje si� bowiem, �e „mocna” ranga odpisów z aktów stanu cywil-
nego wzgl�dem innych dokumentów w obrocie prawnym i reguła art. 4 p.a.s.c. 
mówi�ca, �e akty stanu cywilnego stanowi� wył�czny dowód zdarze� w nich 
stwierdzonych, dotyczy dokumentów zagranicznych. Obecnie w orzecznic-

                                                
63 Zob. uchwał� S�du Najwy�szego – Izba Cywilna z 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/2007, 

OSNC 2008, nr 3, poz. 34. Odmienn� kwesti� ni� fakt, �e np. osoba urz�dowa podpisała doku-
ment publiczny, mo�e by� natomiast zbadanie, czy dokument opatrzony apostille spełnia, okre-
�lone w prawie wła�ciwym dla czynno�ci, której dokument dotyczy, wymagania odnosz�ce si�
do formy danej czynno�ci prawnej. 

64 Wydaje si� te�, �e z istoty wymiaru sprawiedliwo�ci sprawowanego przez s�dy, takim 
wyj�tkiem przełamuj�cym odpis powinno by� te� pó�niejsze ni� rejestracja prawomocne orze-
czenie s�dowe. 
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twie65 i doktrynie twierdzi si�, �e reguła ta obejmuje nie tylko polskie akty 
stanu cywilnego, ale równie� zagraniczne66. Takie rozwi�zanie pokrywa si�  
z zamiarami prawodawcy unijnego, by wprowadzi� „swobodny obieg doku-
mentów”. W polskim prawie, nie tylko w odniesieniu do pa�stw unijnych, 
przyjmuje si�, �e wymaganie legitymowania si� odpisem z rejestru stanu cy-
wilnego dla udowodnienia stanu cywilnego jest spełnione w razie dysponowa-
nia zagranicznym dokumentem. Potwierdza� to ma brzmienie art. 1138 k.p.c., 
który stanowi, �e „zagraniczne dokumenty urz�dowe maj� moc dowodow� na 
równi z polskimi dokumentami urz�dowymi”, oraz u�ycie w art. 4 p.a.s.c. 
okre�lenia: „akty stanu cywilnego”, a nie: „polskie akty stanu cywilnego”.  
W zwi�zku z tym w doktrynie podkre�la si�, �e nie jest uzasadniona prakty- 
ka s�dów, które warunkuj� rozpatrzenie np. wniosku o stwierdzenie nabycia 
spadku lub pozwu o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, od transkrypcji 
zagranicznego aktu stanu cywilnego po�wiadczaj�cego dane potrzebne w ta-
kich post�powaniach67. 

Mo�na mie� jednak pewne w�tpliwo�ci, czy brzmienie przepisu ogólnego 
mo�e by� tu przydatne do interpretacji reguły szczególnej, jak� jest przepis 
dotycz�cy „korzystania” ze specyficznego dokumentu – za�wiadczenia reje-
stracji stanu cywilnego. Przeciwko takiej interpretacji, prócz zamieszczenia 

                                                
65 Zob. postanowienie SN z 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 131, 

oraz postanowienie SN z 16 marca 2007 r., III CSK 380/06. S�d Najwy�szy zmienił bowiem 
dotychczasow� lini� orzecznicz� (np. wyrok SN z 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00, OSNC 
2000, nr 12, poz. 230) i nie przyjmuje obecnie, �e zagraniczne akty stanu cywilnego maj� moc 
dowodow� na równi z polskimi dokumentami urz�dowymi bez potrzeby ich transkrybowania. 

66 P. Wypych (Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 199) odrzuca traktowanie art. 4 
p.a.s.c. jako przepisu szczególnego, doprecyzowuj�cego art. 1138 k.p.c., podkre�laj�c, �e brak 
jest podstaw, by negowa� moc dowodow� zagranicznych aktów stanu cywilnego, a tym bar-
dziej uzale�nia� od wpisania rejestruj�cych zagranicznych aktów do polskich ksi�g stanu cy-
wilnego wa�no��, w odniesieniu do mał�e�stw zawartych za granic� w formie odpowiadaj�cej 
prawu pa�stwa, w którym mał�e�stwo zostało zawarte (art. 15 p.p.m.). Przykład ten jednak do-
tyczy tylko jednego spo�ród okoliczno�ci rejestrowanych w aktach, a ponadto obejmuje zakres 
spraw, w których polskie reguły kolizyjne wskazuj� akurat dla formy wła�ciwo�� prawa miej-
sca nast�pienia zdarzenia. Co do innych zagadnie�, np. niespełnienia materialnych warunków 
wa�no�ci mał�e�stwa (np. mał�e�stwa bigamicznego lub pochodzenia dziecka od osób tej 
samej płci), tak zdecydowana teza nie wydaje si� oczywista. Podobnie M. Wojewoda (Trans-

krypcja aktu stanu cywilnego, s. 1094-1095) staje na stanowisku, �e art. 4 p.a.s.c. stanowi 
rozwini�cie a nie zaprzeczenie art. 1138 k.p.c. 

67 Zob. A. CZAJKOWSKA [w:] CZAJKOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywil-

nego, s. 26. 
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tego przepisu w ustawie reguluj�cej zagadnienie polskiego rejestru, przema-
wia� by mogło wprowadzenie przez ustawodawc� mo�liwo�ci de facto „me-
chanicznej” transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego. Z drugiej jed-
nak strony wprowadzenie powszechnego obowi�zku dokonywania transkryp-
cji nie byłoby praktycznym rozwi�zaniem. Innego rodzaju w�tpliwo�ci mo�e 
budzi� te� np. przyznanie takiej mocy zagranicznemu aktowi, który dotyczy 
zdarzenia zaistniałego w Polsce, co mo�na chocia� teoretycznie sobie wyobra-
zi�, bowiem polskie ustawodawstwo nie mo�e „zabroni�” innym pa�stwom 
kształtowania zakresu prowadzonej u siebie rejestracji. Tym samym, podobnie 
jak przy porównaniu aktu transkrybowanego w Polsce i pó�niejszego zagra-
nicznego zmienionego aktu, mo�e powsta� problem swoistej „kolizji” mi�dzy 
odpisami. Ustawodawca nie przes�dza, �e nale�ałoby go do momentu innego 
orzeczenia s�dowego rozstrzygn�� „na korzy��” dokumentu oddaj�cego stan 
w polskim rejestrze, co wydawałoby si� rozwi�zaniem słusznym. Oba doku-
menty podlega� b�d� swobodnej ocenie dowodowej w ewentualnym post�po-
waniu, której rezultatem b�dzie raczej przyznanie mocy dowodowej doku-
mentowi prezentuj�cemu pó�niejsz� sytuacj�. Wydaje si� przy tym, �e za-
sadny byłby postulat de lege ferenada uzupełnienia art. 30 p.a.s.c. o mo�li-
wo�� orzekania przez s�d o braku skutków jednego z wpisów68, a ponadto  
o szybki tryb „dotranskrybowania” z urz�du zmian wynikaj�cych z pó�niej-
szych zmian oryginału.  

Opisane wcze�niej liberalne podej�cie nieco „chłodzi si�” podkre�leniem, 
�e odpis z rejestru stanu cywilnego ma charakter deklaratoryjny, a dalej id�ce 
skutki prawne wi��� si� nie ze sporz�dzeniem aktu, ale z samym zdarzeniem 
podlegaj�cym zarejestrowaniu. Wydaje si� jednak, �e ustawodawcy unijnemu 
w Zielonej ksi�dze chodzi o „co� wi�cej”, ni� przyznanie mocy dowodowej 
zagranicznym aktom stanu cywilnego. 

Na tle stanowiska o mocy dowodowej odpisu z zagranicznego rejestru 
pojawiaj� si� te� – podobnie jak do sygnalizowanego ni�ej zagadnienia trans-
krypcji – praktyczne kwestie „ekwiwalentno�ci” polskiej rejestracji i zagra-
nicznego oraz samego rejestru, z którego odpis pochodzi. Nale�y chyba przy-
j��, �e moc dowodowa opisana w art. 4 p.a.s.c. zagranicznego dokumentu 
obejmuje przedmiotowo te zagadnienia, które s� rejestrowane w Polsce, nato-
miast inne, dodatkowe dane w nim zawarte ocenia� trzeba tak jak zagraniczne 

                                                
68 Post�powanie w razie zmiany pierwotnego aktu zagranicznego i sytuacji istnienia  

w obrocie dwóch dokumentów korzystaj�cych z mocy dowodowej, omawia na tle obecnej re-
gulacji M. WOJEWODA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1109-1111. 
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dokumenty nieb�d�ce odpisami z akt stanu cywilnego. Przy legitymowaniu si�
zagranicznymi aktami stanu cywilnego, w niektórych pa�stwach, mo�e poja-
wi� si� te� problem w razie wpisywania do nich zjawisk, które pozostawały 
poza wyobra�eniem polskiego ustawodawcy jeszcze kilka lat temu, tj. przy 
okazji urodzenia – problem np. rejestracji pochodzenia dziecka od osób tej 
samej płci, zagadnienia rejestracji zwi�zku partnerskiego69, a przy okazji mał-
�e�stwa – kwestia zawierania mał�e�stw przez osoby tej samej płci70. Sama 
mo�liwo�� legitymowania si� omawianymi dokumentami nie prowadzi jednak 
do obowi�zku „uznania” w Polsce skutków takich zdarze�, a oznacza dopusz-
czenie dowodu, �e za granic� stosowanie prawa tam obowi�zuj�cego dopro-
wadziło do takiej a nie innej rejestracji. Nie jest mo�liwe bowiem, by reguły 
dotycz�ce mocy dowodowej dokumentu nakazywały „uzna� skutki” w nim 
opisane (np. przyjmowa�, �e przez rodzicielstwo i mał�e�stwo trzeba rozu-
mie� nietypowe zagraniczne konstrukcje prawne, nazywane przy u�yciu takich 
samych słów jak inne konstrukcje prawa polskiego71). 

c. Osobnym rozwi�zaniem na tle prawa polskiego, które równie� de facto
�wiadczy o swobodnym przepływie zagranicznych dokumentów, jest mo�li-
wo�� swoistej konwersji zagranicznego aktu stanu cywilnego na akt krajowy, 
bowiem akt sporz�dzony za granic� mo�e by� wpisany do polskich ksi�g stanu 
cywilnego (transkrybowany). Zgodnie z art. 73 ust. 1 p.a.s.c., akt stanu cywil-
nego sporz�dzony za granic� mo�e by� wpisany do polskich ksi�g stanu cy-
wilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urz�du72. Charakter trans-
krypcji nie jest jednolicie oceniany w doktrynie. Podkre�la si� fakt sporz�-
dzenia aktu krajowego, reprodukuj�cego odpis aktu zagranicznego, oraz prze-
transponowanie obcego aktu stanu cywilnego na obowi�zuj�cy w Polsce j�zyk 
urz�dowy i w obowi�zuj�cej formie73. Reprezentowany jest te� pogl�d, �e 

                                                
69 Co do ró�norodnych konstrukcji zwi�zków partnerskich – zob. P. PILCH, Modele regu-

lacji prawnych dotycz�ce zwi�zków partnerskich obowi�zuj�ce w krajach europejskich – rys 

historyczny, [w:] Orientacja seksualna i to�samo�� płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red. 
R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2009, s. 123-138. 

70 Zob. T. NIJENKAMP, Nowo�ci w holenderskim prawie rodzinnym i prawie o aktach stanu 

cywilnego, „Technika i USC” 2002, nr 4 (33), s. 8-9. 
71 Podobne rozwi�zanie trzeba odnie�� np. do sytuacji, w której zagraniczne ustawodaw-

stwo uznało i po�wiadczyło urz�dowo, �e dziecko mo�e mie� trzech rodziców, albo �e mał�e�-
stwo składa si� z czterech osób. 

72 Tryb i przesłanki dokonania transkrypcji dokładnie omawia M. WOJEWODA – Trans-

krypcja aktu stanu, s. 1100-1111. 
73 Zob. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 520. 
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transkrypcja nie powinna by� traktowana jako rejestracja dokumentu, ale „ja-
ko rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, na podstawie dowodu tego 
zdarzenia, jakim jest akt stanu cywilnego”, przy czym widzi si� wył�cznie 
techniczny charakter tej czynno�ci74. Zauwa�a si� przy tym odmienno��
wzgl�dem np. rejestracji postanowienia s�du o stwierdzeniu zgonu, kiedy rze-
czywi�cie ma miejsce rejestracja dokumentu a nie zdarzenia (co wydaje si�
niekonsekwentne, chocia�by z tej przyczyny, �e zagraniczny akt mo�e by�
oparty na rozstrzygni�ciu s�dowym, a ponadto w obu przypadkach zmiana 
aktu mo�e by� przeprowadzona tylko s�downie)75. W transkrypcji dostrzega 
si� te� uznanie zagranicznej rejestracji76. Niezale�nie od tych kwestii – bo-
wiem z omawianego punktu widzenia istotne jest wpisanie danego zdarzenia 
lub danych do krajowego rejestru b�d� brak takiej rejestracji – fundamentalne 
znaczenie ma pytanie o mo�liwo�� odmowy transkrypcji. W tym miejscu, jak 
równie� przy uznawaniu zagranicznego aktu za dowód, wyst�pi� mo�e zagad-
nienie porównywalno�ci zagranicznego rejestru z polskim. Pozytywnej odpo-
wiedzi na pytanie, czy zagraniczny dokument pochodzi z aktów stanu cywil-
nego, dostarcza oczywi�cie nie to�sama z polsk� nazwa takiego rejestru77, ale 
zakres przedmiotowy gromadzonych w nim danych. 

Co istotniejsze, przy okazji transkrypcji pojawia si� te� kwestia „przepisa-
nia” zdarze� zarejestrowanych za granic�, które na tle prawa wła�ciwego 
wskazanego obowi�zuj�cymi w Polsce normami kolizyjnymi powinny by�
wpisane inaczej, albo których nie przewiduje w ogóle prawo polskie, i s�
sprzeczne z jego podstawowymi zasadami. Łatwiej o rozwi�zanie problemu 
np. nieznanej instytucji zwi�zków partnerskich, w przypadku których odmow�
transkrypcji uzasadnia brak ich rejestracji w aktach stanu cywilnego prowa-
dzonych w Polsce. Artykuł 18 p.a.s.c. mówi, �e akt stanu cywilnego powinien 
zawiera� tylko dane wymagane przez prawo, przy czym oczywiste jest, �e 
je�eli chodzi o zakres wpisywanych danych, ustawodawca rozumie w tym 
przepisie regulacje prawa polskiego. 

Trudna sytuacja wyst�puje przy rejestracji zdarze� nazywanych tak samo 
jak w Polsce, ale w istocie znacznie si� ró�ni�cych z ich istot�. Na tle obecnej 

                                                
74 Zob. WYPYCH, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 193-195, 202. 
75 Zob. K. GONDOREK, A. USTOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, 

Warszawa 1991, s. 306. 
76 Zob. WOJEWODA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1093. 
77 Zob. B. JANOWSKI, O ksi�dze rodzinnej w Niemczech, „Technika i USC” 2003, nr 2,  

s. 6-8. 
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rzeczywisto�ci prawnej niektórych pa�stw pojawia si� nie tyle kwestia zakresu 
rejestrowanych danych, ile rozumienia znaczenia podstawowych rejestrowa-
nych zdarze� (np. rodzicielstwa, mał�e�stwa). W regulacji procedury trans-
krypcji brakuje swoistej „klapy bezpiecze�stwa” przed nowinkami prawa oso-
bowego i rodzinnego, jak� w przepisach o uznawaniu zagranicznych orzecze�
oraz w normach kolizyjnych prawa prywatnego mi�dzynarodowego jest klau-
zula porz�dku publicznego, umo�liwiaj�ca w skrajnych przypadkach „odrzu-
cenie” skutków zastosowania prawa zagranicznego78. W doktrynie słusznie 
podkre�la si�, �e nie mo�e by� mowy o zupełnym automatyzmie, np. przed-
miotem transkrypcji nie mo�e by� dokument stwierdzaj�cy zawarcie mał�e�-
stwa na czas okre�lony, ani quasi-mał�e�stwo79, ani mał�e�stwa homoseksu-
alne80. Co ciekawe, przez długi czas doktryna nie analizowała podstaw takiej 
„niewyra�onej w art. 73 p.a.s.c.” przyczyny odmowy, ani nie pojawiały si�
postulaty de lege ferenda. Warto poprze� stanowisko o mo�liwo�ci de lege 
lata odmowy transkrypcji, podobnie jak „nieuznania” skutków prawnych opi-
sanych w przedkładanych jako dowód zagranicznych opisach, przy powołaniu 
si� na art. 4 p.a.s.c., na podstawie odpowiedniego stosowania klauzuli porz�d-
ku publicznego (art. 1146 § 1 pkt 7 k.p.c.)81. Jest to konieczne dla unikni�cia 
przenoszenia do Polski takich konstrukcji prawnych, a odpowiednie stosowa-
nie uzasadniono okoliczno�ci�, �e niejednokrotnie podstaw� zagranicznej reje-
stracji jest obce orzeczenie albo zastosowanie obcego prawa, które zgodnie  
z art. 1146 § 1 pkt 7 k.p.c. oraz art. 7 p.p.m. z 2011 r. mog� by� nieuznane 
albo niezastosowane wła�nie z uwagi na niezgodno�� z polskim porz�dkiem 
publicznym82. Alternatywnym rozwi�zaniem ewentualnie byłoby powołanie 
si� na bezpo�rednio obowi�zuj�ce przepisy konstytucyjne, z których wynika 

                                                
78 Co do stosowania klauzuli porz�dku publicznego celem nieuwzgl�dniania zagranicz-

nych przepisów o mał�e�stwach osób tej samej płci – zob. PILICH, Zwi�zki quasi-mał�e�skie, 
s. 93. 

79 LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 523. 
80 Zob. WOJEWODA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1113. Podobnie autor uzasadnia 

odmow� transkrypcji ojcostwa niem��a matki w razie działania domniemania, mał�e�stwa rze-
czywi�cie bigamicznego w danej chwili oraz aktu zgonu osoby �yj�cej (s. 1118-1120). 

81 Takie uzasadnienie, omawiaj�c przykłady aktów mał�e�stwa zawartego przez osoby tej 
samej płci, sygnalizuje T. BRZÓZKA, Zwi�zki partnerskie – uzupełnienie, s. 10-14. Dokładniej-
sz� analiz� przedstawia M. WOJEWODA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1113-1120. 

82 Zgodnie z art. 7 p.p.m. z 2011 r., prawa obcego nie uwzgl�dnia si�, je�eli jego stosowa-
nie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porz�dku prawnego Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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np., jak rozumiane jest w Polsce mał�e�stwo, a z którymi musz� by� zgodne 
inne reguły ustawowe83. Wydaje si�, �e ingerencja ustawodawcy reguluj�ca 
wyra�nie przy okazji przepisów o transkrypcji takie problemy, byłaby uzasad-
niona i ułatwiała prac� urz�dom stanu cywilnego84. 

d. Wykazuj�c otwarte podej�cie prawa polskiego do zagranicznych doku-
mentów urz�dowych, wspomnie� te� trzeba, �e nowelizacja art. 1145 k.p.c.  
i dodanie art. 11491 k.p.c. spowodowały zniesienie od 1 lipca 2009 r. obowi�-
zku s�dowego uznania zagranicznego orzeczenia s�dowego (a nawet innych 
organów pa�stw obcych wydanych w sprawach cywilnych) i wprowadziły 
jego skuteczno�� z mocy prawa, równie� dla sytuacji, w których ma by� ono 
podstaw� wpisu do aktów stanu cywilnego85. Zasada skuteczno�ci zagranicz-
nego orzeczenia działa niezale�nie od faktu rejestracji danego zdarzenia  
w Polsce. Nie dotyczy ona jednak spraw, w których wył�czn� jurysdykcj� ma-
j� s�dy polskie, przy czym ta kategoria w odniesieniu do spraw osobowych  
i mał�e�skich została zaw��ona. Kwestia aktualizacji rejestru na podstawie 
zagranicznego orzeczenia została opisana w art. 73 ust. 2 i 4 p.a.s.c. (z tym,  
�e wydaje si�, i� w ust. 4 wpisanie wzmianki dodatkowej jest fakultatywne  
w odniesieniu do dokumentów innych ni� orzeczenia s�dowe). Wcze�niej 
takie rozwi�zanie dotyczyło ju� orzecze� pochodz�cych z pa�stw unijnych, 
np. orzecze� rozwodowych po wej�ciu w �ycie rozporz�dzenia unijnego 
„Bruksela IIa”.  

Natomiast w �wietle art. 73 ust. 3 p.a.s.c., na podstawie aktu stanu cywil-
nego sporz�dzonego za granic� wpisuje si� z urz�du wzmianki dodatkowe lub 
zamieszcza przypiski w akcie stanu cywilnego sporz�dzonym w polskich ksi�-
                                                

83 Na przykład co do rozumienia konstytucyjnej zasady ochrony rodziny i rodzicielstwa,  
w tym mał�e�stwa, oraz zasady równouprawnienia m��czyzny i kobiety – zob. G. KOWALSKI, 
Zało�enia prawa rodzinnego w �wietle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Prawo ro-

dzinne w dobie przemian, s. 51-66. 
84 Niekiedy przy ogólnym omawianiu aktów stanu cywilnego mo�e si� wydawa�, �e 

rejestracja ta obejmuje bardziej przyrodnicze fakty, ni� zdarzenia regulowane prawem cywil-
nym i rodzinnym, a nawet konstytucyjnym. Takie podej�cie byłoby jednak pewn� iluzj�, któr�
łatwo rozwia� wła�nie analizuj�c problematyk� uznawania skutków zagranicznej rejestracji, co 
planowane jest w Zielonej ksi�dze. 

85 To jest po wej�ciu w �ycie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
post�powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 234, poz. 1571. Zob.  
K. WEITZ, Zało�enia i kierunki reformy przepisów kodeksu post�powania cywilnego o uznawa-

niu i wykonywaniu zagranicznych orzecze�, KPP 10(2001), z. 4, s. 891 n.; TEN	E, Prawo o ak-

tach stanu cywilnego a uznawanie zagranicznych orzecze�. Wybrane zagadnienia, [w:] Prawo 

rodzinne w Polsce i Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. XXX n.  
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gach stanu cywilnego, je�eli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego prze-
słano do kraju w wykonaniu umowy mi�dzynarodowej, przewiduj�cej wza-
jemn� wymian� aktów stanu cywilnego. 

e. Wydaje si�, �e zaistniałe w ostatnich latach zmiany prawa polskiego  
(w szczególno�ci zmiana linii orzeczniczej dotycz�ca art. 4 p.a.s.c. oraz nowe-
lizacja cz��ci IV k.p.c.) zlikwidowały co prawda skrajne traktowanie zasady 
wył�czno�ci mocy dowodowej aktów stanu cywilnego, ale doprowadziły do 
zbyt liberalnego traktowania pochodz�cych z całego �wiata zagranicznych 
aktów stanu cywilnego, a ponadto orzecze� s�dowych przes�dzaj�cych o tych 
zagadnieniach. Mo�na mie� nawet wra�enie, �e obecny stan prawny w Polsce 
przewiduj�cy szerok� skuteczno�� legitymowania si� w praktyce dokumen-
tami zagranicznej rejestracji stanu cywilnego, przekracza nawet niektóre plany 
ustawodawcy unijnego, który kre�li je oczywi�cie w odniesieniu do wzajem-
nych stosunków w „zaufanym klubie” pa�stw członkowskich Unii Europej-
skiej, a ponadto i w nim zauwa�a potrzeb� ograniczenia przewidywanej „swo-
body przepływu skutków zagranicznej rejestracji”. 

V. Kwestia przenoszenia skutków  
zastosowania obcego prawa osobowego i rodzinnego 

1. Omawiaj�c przedstawione w Zielonej ksi�dze ogólne zało�enia przy-
szłych aktów prawnych, konieczne jest poruszenie tematyki uznawania nie 
tyle przedło�onego dokumentu za równy w swej mocy dowodowej odpisowi  
z polskich aktów stanu cywilnego, ile sygnalizowanego w jej drugiej cz��ci 
„uznawania skutków” zagranicznego wpisu, przez co mo�na rozumie� ocen�
zdarze� prawa osobowego lub rodzinnego w sposób, w jaki zostały zareje-
strowane. W zwi�zku z tym pojawia si� – szczególnie doniosła w tych dzie-
dzinach – problematyka nienaruszania podstawowych zasad porz�dku pu-
blicznego pa�stwa uznaj�cego. Kwestia ta rodzi si� w okoliczno�ciach podob-
nych do tych, które były poruszane wcze�niej, przy omawianiu mocy dowo-
dowej zagranicznego dokumentu oraz przy procedurze transkrypcji do pol-
skich ksi�g. 

Do powa�nego rozwa�ania tak rozumianego uznawania istnienia zdarze�
zanotowanych w obcym rejestrze i ich skutków, konieczna jest bardzo dokład-
na analiza zakresu spraw regulowanych przez prawo osobowe i rodzinne, co 
do których mo�liwe byłoby uzyskanie zgody pa�stw członkowskich na takie 
wzajemne „automatyczne” reguły. Bez takiej analizy przedstawione w Zielo-
nej ksi�dze plany legislacyjne mog� si� okaza� w praktyce niemo�liwe do 
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zrealizowania86. Rejestracja stanu cywilnego odnosi si� bowiem do podstawo-
wych zasad dotycz�cych momentu nabycia zdolno�ci prawnej i jej ko�ca  
z momentem �mierci, pochodzenia dziecka – w tym np. mo�liwo�ci zast�p-
czego urodzenia dziecka (tzw. surogacji)87 oraz wymaga� stawianych rodzi-
com adopcyjnym – pokrewie�stwa, powinowactwa, rozumienia mał�e�stwa88, 
uznania zwi�zków partnerskich, nazwiska i jego zmian. Nie mieszcz� si� one 
w zakresie przedmiotowym wydanych i projektowanych rozporz�dze� unij-
nych o prawie wła�ciwym dla poszczególnych spraw prywatnoprawnych. Nie-
kiedy zagraniczny akt stanu cywilnego oddaje tre��  orzeczenia obcego s�du, 
np. dotycz�ce pochodzenia dziecka albo stwierdzenie zgonu. Sprawy te nie 
mieszcz� si� te� w zakresie zastosowania unijnych rozporz�dze� o jurysdykcji 
oraz uznawaniu i wykonywaniu orzecze�. Proponowane rozwi�zanie w prak-
tyce wypełniałoby te luki. 

2. Projektodawca zauwa�a jedynie, �e informacje zawarte w krajowych 
ksi�gach stanu cywilnego ró�ni� si� znacznie i podaje przykład rejestracji uro-
dzenia, co do którego w pa�stwach członkowskich wyst�puje w sumie ponad 
40 ró�nych rodzajów wpisów, spo�ród nich niektóre nie s� powszechnie znane 
(s. 10). Według niego „ró�nice te stanowi� problem dla urz�dników stanu cy-
wilnego, którzy napotykaj� wzmianki nieznane w systemie prawnym, w któ-
rym pracuj�. Istnienie tych ró�nic wymaga cz�sto poszukiwania przez urz�dy 
stanu cywilnego dodatkowych informacji i powoduje ró�ne problemy, w tym 
opó�nienia”. Nie wydaje si� jednak, by to drugie zdanie było na miejscu, tj. 

                                                
86 G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu cy-

wilnego, s. 148) prezentuje id�ce za daleko stanowisko, �e niestosowanie zasady faktów doko-
nanych byłoby pogwałceniem gwarancji swobodnego przepływu osób. Zarazem jednak zauwa-
�a, �e taki stan ma miejsce w wi�kszo�ci pa�stw członkowskich UE. 

87 Zob. M. MIKLUSZKA, Czy mo�na kupi� dziecko, czyli problemy prawne i etyczne zwi�-

zane z macierzy�stwem zast�pczym?, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek,  
M. Królikowski, Warszawa 2010, s. 322-336; oraz – w odniesieniu do francuskiego orzecz-
nictwa stwierdzaj�cego sprzeczno�� z zasadami porz�dku publicznego – Prawo wobec medycy-

ny i biotechnologii. Zbiór orzecze� z komentarzami, red. M. Safjan, Warszawa 2011, s. 72. 
88 W trakcie III Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Urz�dniczek i Urz�dników Stanu 

Cywilnego 27 maja 2003 r. przyj�to w Grazu deklaracj� pt. Mał�e�stwo w Europie – rzeczy-

wisto�� i wizja, w której zdecydowanie opowiedziano si� za zredukowaniem w pa�stwach 
europejskich przeszkód zawarcia mał�e�stwa w prawie materialnym (a tym samym kwestii 
prawnych rodz�cych si� przy jego rejestracji), jednak nie zaproponowano istnienia jednolitego 
rozwi�zania dla mał�e�stw homoseksualnych, wyra�nie mówi�c, �e „co si� tyczy mał�e�stw 
osób tej samej płci, powinny one zosta� w gestii ustawodawcy ka�dego pa�stwa z osobna”; 
zob. „Technika i USC” 2003, nr 3 (36), s. 13-14. 
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miało zwi�zek z mo�liwo�ci� rozwi�zania problemu stawianego w pierwszym 
zdaniu. Rozwa�ane w dokumencie �rodki – po pierwsze – nie mog� wyelimi-
nowa� zupełnie drugiej kwestii, poniewa� ujednolicone na poziomie unijnym 
reguły uznawania obcych wpisów ze swej istoty mog� raczej obejmowa� te 
aspekty rejestracji, które s� powszechnie znane, a nie wszelkie zagadnienia 
rejestrowane w jakimkolwiek pa�stwie. Po drugie – analizowane działania  
w swej istocie zakładaj� istnienie krajowych rejestrów, a co wa�niejsze – nie 
mog� prowadzi� do ujednolicenia materialnego prawa osobowego i rodzin-
nego, a dopiero w takiej sytuacji mo�na by rozwa�a� porównywalno�� reje-
stracji w ró�nych pa�stwach89. 

Podkre�la si�, �e akty stanu cywilnego stwierdzaj� istotne zdarzenia prawa 
osobowego i rodzinnego, jak „narodziny, stosunek rodzicielstwa, adopcja, 
mał�e�stwo, uznanie ojcostwa, zgon, a tak�e nadanie lub zmiana nazwiska  
w wyniku np. mał�e�stwa, rozwodu, zwi�zku partnerskiego, uznania zmiany 
płci lub adopcji” (s. 11). Brak jednak rozwini�cia tego spostrze�enia, co 
ułatwiłoby zrozumienie praktycznych konsekwencji ogólnie planowanych 
działa�. Co do nazwiska projektodawca zdaje sobie spraw�, �e jest ono pod-
stawowym elementem identyfikuj�cym osob� w pa�stwach członkowskich, 
ale zasady jego nadawania s� uwarunkowane historycznie, religijnie, j�zyko-
wo i kulturowo oraz znacznie si� ró�ni� (s. 11-12). Problemy napotykane  
w praktyce przez obywateli w zwi�zku ze zró�nicowaniem krajowych reguł 
dotycz�cych nadawania nazwisk, znajduj� odzwierciedlenie w stanach fak-
tycznych, które le�� u podstaw orzecze� Trybunału Sprawiedliwo�ci Unii 
Europejskiej90. W omawianym dokumencie nie przedstawiono jednak dokład-

                                                
89 Tak naprawd� rozwi�zaniem tego drugiego problemu byłoby dopiero stworzenie jed-

nego systemu rejestracji stanu cywilnego w Unii Europejskiej, co – wobec braku jednolitych 
norm kolizyjnych oraz ró�nego rozumienia samego stanu cywilnego, które to ró�nice uległy 
 w ostatnich latach znacznemu pogł�bieniu, m.in. z uwagi na rejestrowanie jako mał�onków  
i rodziców osób tej samej płci – nie wydaje si� realne w najbli�szej przyszło�ci. Realne wyda-
wałoby si� natomiast stworzenie jednego rejestru zdarze� tak samo rozumianych we wszyst-
kich pa�stwach członkowskich, przy pozostawieniu organom krajowym swobody do rejestro-
wania innych zdarze�. Zreszt� sam projektodawca zadaj�c pytanie nr 6, rozwa�a, �e europej-
skim za�wiadczeniem z ksi�g stanu cywilnego nie obejmie wszystkich zdarze� w nich rejestro-
wanych w pa�stwach członkowskich. 

90 Sprawa C-168/91 Christos Konstantinidis, Rec. 1993, s. I-1191; sprawa C-148/02  
Carlos Garcia Avello, Rec. 2003, s. I-16613; sprawa C-353/06 Grunkin-Paul, Zb.Orz. 2008,  
s. I-7639; sprawa C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein, sentencja: Dz.Urz. UE C 63 z 26 lutego 
2011, s. 4.  
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niejszej analizy stanów faktycznych i tez tych orzecze�, w których trudno od-
nale�� uzasadnienie dla wszystkich planowanych w Zielonej ksi�dze działa�, 
a ograniczono si� do poinformowania, �e w kilku sprawach rozpoznawanych 
przez Europejski Trybunał Stanu chodziło o „problemy” z nazwiskiem. Przy-
wołuje si� te� wyrok ETS w sprawie Dafeki91 z 1997 r., w którym uznano, �e 
„władze pa�stw członkowskich musz� honorowa� za�wiadczenia i podobne 
dokumenty dotycz�ce statusu osób, wydane przez wła�ciwe organy pa�stw 
członkowskich, z wyj�tkiem sytuacji, w których wyst�puj� powa�ne w�tpli-
wo�ci co do ich dokładno�ci” (s. 7-8). U�yte w tym kontek�cie słowo „status”, 
nie mo�e by� jednak na tle tego orzeczenia szeroko rozumiane, jako wszelkie 
elementy „stanu cywilnego”, a ponadto nie chodzi w nim o uznanie skutków 
zagranicznej rejestracji. 

3. W doktrynie podkre�la si�, �e mo�liwe s� dwa modele uznania. Mo�e 
ono prowadzi� do zrównania skutków ukształtowanego za granic� stosunku 
lub stanu prawnego z jego odpowiednikiem, przewidzianym w pa�stwie uzna-
nia, albo do całkowitej akceptacji skutków prawnych zagranicznego stanu lub 
stosunku prawnego w kształcie nadanym przez prawo zastosowane w pa�stwie 
pochodzenia92. Uj�cie nakre�lone w Zielonej ksi�dze wydaje si� wyrazem tego 
dalej id�cego rozumienia uznawania skutków zarejestrowanych za granic�
zdarze�. Warto przy tym zwróci� uwag� na fakt, �e zazwyczaj wraz z wpro-
wadzeniem systemów wzajemnego uznawania orzecze� mi�dzy pa�stwami 
(np. w drodze rozporz�dze� unijnych lub umów mi�dzynarodowych), uzgad-
nia si� jednocze�nie jednolite reguły dotycz�ce mi�dzynarodowej wła�ciwo�ci 
organów (jurysdykcji krajowej), a ponadto zasady zmierzaj�ce do tego, by 
dana sprawa nie była załatwiana w kilku pa�stwach, co rodziłoby niebezpie-
cze�stwo odmiennych rozstrzygni�� i kolizji ich uznawanych skutków. Ko-
nieczne jest równie� wzi�cie pod uwag�, �e wpisy do obcych rejestrów stanu 
cywilnego mog� by� oparte na orzeczeniach zagranicznych s�dów, które dzia-
łaj� w granicach jurysdykcji okre�lonej przepisami obowi�zuj�cymi w danym 
pa�stwie. Natomiast z perspektywy pa�stwa uznaj�cego (np. Polski) orzekanie 
przez zagraniczny s�d mo�e by� potraktowane jako przekraczaj�ce granice 
jurysdykcji wył�cznej, „zastrze�onej” dla pa�stwa uznaj�cego, co jest jedn�  
z podstawowych przesłanek odmowy przyznania skuteczno�ci zagranicznemu 
orzeczeniu. W zwi�zku z tym wydaje si�, �e projektodawca unijny powinien 
dokona� dokładniejszej analizy kompetencji do rejestracji stanu cywilnego  

                                                
91 Sprawa C-336/94, Rec. 1997, s. I-6761, pkt 19. 
92 PILICH, Zwi�zki quasi-mał�e�skie, s. 90-92. 
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w sytuacjach mi�dzynarodowych i wprowadzi� jednolite reguły j� rozgrani-
czaj�ce, a nawet okre�laj�ce wył�czn� kompetencj� danego pa�stwa w odnie-
sieniu do niektórych stanów faktycznych, �ci�le z nim powi�zanych. 

Z innej perspektywy mo�na zauwa�y�, �e omawiane plany legislacyjne 
wydaj� si� wyra�a� konstrukcj� blisk� uznawaniu zagranicznych orzecze�, 
poniewa� dotycz� zdarze� „przes�dzonych” dokonaniem wpisu w zagranicz-
nych ksi�gach stanu cywilnego, w tym cz��ciowo na podstawie orzecze� za-
granicznych s�dów. Maj�c na wzgl�dzie mocno akcentowany deklaratoryjny 
charakter rejestracji, co nie wynika jednak z omawianego dokumentu, mo�na 
by planowane rozwi�zanie porównywa� te� z „po�redni�” konstrukcj� uznania 
kolizyjnoprawnego, tj. niewyznaczania prawa wła�ciwego klasyczn� metod�
(norm� kolizyjn� posługuj�c� si� abstrakcyjnie opisanym ł�cznikiem), a przy-
znaniu w stanach faktycznych, w których nast�piła rejestracja za granic� (ale 
ju� nie w pozostałych), skutków prawu wła�ciwemu, którym „posłu�ył” si�
organ dokonuj�cy wpisu (tj. przej�ciu reguł okre�lenia wła�ciwo�ci prawa 
przez niego stosowanych).  

4. Zdecydowanie o zbyt „płytkiej” analizie zało�e� mo�liwych rozwi�za�, 
jednolitych w pa�stwach członkowskich, �wiadcz� dalsze fragmenty drugiej 
cz��ci Zielonej ksi�gi, dotycz�ce tematyki „swobodnego uznawania skutków 
wpisów”. Bardzo ogólnie zakłada si� od razu, �e przyszłe akty prawa unijnego 
maj� zagwarantowa� wszystkim obywatelom europejskim, którzy korzystaj�  
z prawa do swobodnego przemieszczania si�, ci�gło�� i trwało�� statusu zwi�-
zanego ze stanem cywilnym (s. 12)93. Nie analizuje si� przy tym skutków do-
prowadzenia do mechanicznego przenoszenia zagranicznych konstrukcji ma-
terialnego prawa osobowego i rodzinnego, czyli kwestii pozostaj�cych poza 
kompetencjami prawotwórczymi Unii Europejskiej. 

W unijnym prawie pierwotnym deklaruje si�, �e „Unia stanowi przestrze�
wolno�ci, bezpiecze�stwa i sprawiedliwo�ci w poszanowaniu praw podstawo-
wych oraz ró�nych systemów i tradycji prawnych Pa�stw Członkowskich” 
(art. 67 ust. 1 TFUE). Rozwa�ania o harmonizacji norm kolizyjnych zdecydo-
wanie wybiegaj� poza zapowiedzi opisane w – sygnalizowanych na wst�pie – 
programach haskim i sztokholmskim. Warto przy tej okazji zauwa�y�, �e  

                                                
93 „Gdy decyduje si� on zamieszka�, pracowa� lub studiowa� za granic�, status nabyty  

w jednym pa�stwie (np. zmiana nazwiska przez kobiet� przyjmuj�c� nazwisko m��a) nie powi-
nien by� podwa�any przez władze innego pa�stwa członkowskiego, w zakresie w jakim pod-
wa�enie to stanowiłoby przeszkod� i �ródło problemów przy korzystaniu z praw przysługuj�-
cych temu obywatelowi”. 
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w programie haskim, rozwa�aj�c działania zmierzaj�ce do „uproszczenia pro-
cedury cywilnej ponad granicami” w sprawach rodzinnych, tj. rozwodów oraz 
maj�tkowych ustrojów mał�e�skich, Rada Europejska wyra�nie potwierdziła, 
�e przyszłe unijne akty prawne „powinny obejmowa� zagadnienia prawa mi�-
dzynarodowego prywatnego i nie powinny opiera� si� na zharmonizowanych 
koncepcjach «rodziny», «mał�e�stwa»” (pkt 3.4.2). 

W braku ogranicze� przedmiotowych (tj. wyra�nego okre�lenia zakresu 
zdarze�, które byłyby skuteczne i wa�ne po ich zagranicznej rejestracji) oraz 
w razie nieprzewidzenia mo�liwo�ci zastosowania klauzuli porz�dku publicz-
nego w tak szeroko zaprezentowanym systemie uznawania skutków zagra-
nicznych wpisów, pojawiłoby si� w praktyce niebezpiecze�stwo stymulowa-
nia swoistego „p�du do korzystniejszej rejestracji”, w tym konstrukcji praw-
nych nieznanych powszechnie prawu osobowemu i rodzinnemu94. Takie zja-
wisko, podobne do forum shopping, omawianego w sytuacji alternatywnej ju-
rysdykcji s�dów kilku pa�stw i na zasadzie wzajemnego uznawania skutków 
orzecze�, polegałoby na powodowaniu rejestracji zdarze� z zakresu stanu cy-
wilnego w pa�stwie, którego normy kolizyjne wskazuj� „korzystne” zasady 
materialnoprawne dla zainteresowanego (np. w pa�stwie miejsca obecnego, 
chwilowego zamieszkania). Skutki tak dokonanej rejestracji byłyby nast�pnie 
uznawane we wszystkich pa�stwach członkowskich, w tym w pa�stwie oj-
czystym wnioskodawcy. 

VI. Uwagi ko�cowe,  
w tym sygnalizacja braków  

w Zielonej ksi�dze 

1. W Zielonej ksi�dze projektodawca unijny, nieco politycznym j�zykiem, 
szeroko zakre�lił plany inicjatywy ustawodawczej – wyszedł od zagadnie�
mocy dowodowej wszelkich dokumentów urz�dowych, w tym pochodz�cych  
z rejestru stanu cywilnego, nast�pnie poruszył problematyk� norm kolizyjnych 
prawa prywatnego mi�dzynarodowego, a sko�czył na daleko id�cych rozwi�-
zaniach, nazwanych uznaniem skutków zagranicznej rejestracji. Pozytywnie 
oceni� trzeba ogóln� ide� „ułatwienia �ycia” migruj�cym obywatelom pa�stw 
członkowskich, w tym wprowadzania współpracy mi�dzy organami dokonuj�-

                                                
94 Mo�liwo�� doprowadzenia do swoistej turystyki, celem zarejestrowania mał�e�stwa  

lub zwi�zku partnerskiego, zauwa�a si� te� w komentarzu autorstwa European Dignity Watch,  
s. 3-4, opublikowanym na stronie www.europeandignitywatch.org 
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cymi rejestracji za wzorem MKSC oraz analizowania mo�liwo�ci technicz-
nych w celu ułatwienia pozyskiwania danych dotycz�cych stanu cywilnego  
w sytuacjach ponadpa�stwowych i posługiwania si� odpisami z tego rejestru. 
Opisane w pierwszej cz��ci Zielonej ksi�gi problemy, które rozwi�za� ma 
całkowite zrezygnowanie z obowi�zku uwierzytelniania zagranicznych doku-
mentów lub zaopatrywania ich w apostille, w polskim stanie prawnym nie s�
a� tak doniosłe, jakby mogło si� to wydawa� z „zarzutów” w ksi�dze  zawar-
tych. W Polsce obowi�zuj� rozwi�zuj�ce ten problem konwencje mi�dzynaro-
dowe, a u�ywany w braku ich zastosowania art. 1138 k.p.c. zasadniczo nie 
wymaga legalizacji zagranicznych dokumentów dotycz�cych stanu cywilnego, 
a dodatkowo „mocna” ranga dowodowa odpisów z rejestru stanu cywilnego 
obejmuje te� na tle art. 4 p.a.s.c. zagraniczne dokumenty. 

2. Pewien „niedosyt” rodzi szczegółowa analiza trudno�ci w łatwym 
osi�gni�ciu zamierzonego celu, które zwi�zane s� z przełamywaniem zasady 
terytorializmu poszczególnych rejestrów, ze stosowanymi w pa�stwach j�zy-
kami i pisowni�, a ponadto ze zró�nicowaniem rejestrowanych zdarze� w kon-
kretnych pa�stwach (zwłaszcza opartych na zasadach prawa osobowego i ro-
dzinnego, które w jednych pa�stwach mog� by� wyrazem podstawowych za-
sad porz�dku prawnego, a w innych – potraktowane jako naruszenie porz�dku 
publicznego)95. Wydaje si� bowiem, �e dla skuteczno�ci planowanej inicjaty-
wy ustawodawczej – która musi zdoby� poparcie pa�stw członkowskich pod-
czas głosowania w Radzie – powinno si� je podda� gł�bszej analizie. Pewn�
przestrog� jest niezbyt powszechne uczestnictwo pa�stw członkowskich  
w pracach MKSC. 

 W omawianym dokumencie niedokładnie zdiagnozowano problem kolizji 
tre�ci wpisów tego samego zdarzenia w rejestrach prowadzonych w ró�nych 
pa�stwach. System rejestracji stanu cywilnego obejmuje w danym pa�stwie 
głównie „terytorialne” sprawy urodze�, zawarcia mał�e�stw i zgonów, które 
miały miejsce na jego obszarze – bez wzgl�du na obywatelstwo osób, których 
stanu cywilnego te zdarzenia dotycz�. Odnosi si� te� do zdarze� zaistniałych 
w innym pa�stwie, np. w przypadku odtworzenia aktu urodzenia, mał�e�stwa 
albo zgonu sporz�dzonego za granic�, je�eli uzyskanie odpisu jest niemo�liwe 
lub zwi�zane z powa�nymi trudno�ciami (art. 35 p.a.s.c.), zarejestrowania 

                                                
95 Na powierzchowno�� niektórych fragmentów Zielonej ksi�gi wskazuje te� komentarz 

autorstwa European Dignity Watch, s. 1-2, opublikowany na stronie www.europeandignity 
watch.org. Zob. te�: WAGNER, Inhaltliche Anerkennung von Personenstandsurkunden – ein Pa-

tentrezept?, s. 609-615. 
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urodzenia, zawarcia mał�e�stwa, nast�pienia zgonu za granic� – i niezapisania 
tego w danym momencie w ksi�gach (art. 70 p.a.s.c.), lecz pó�niej – jak rów-
nie� w razie transkrypcji zagranicznego aktu96. Ró�nice mog� by� spowodo-
wane niepokrywaniem si� tre�ci rejestracji (np. w przypadku pó�niejszej 
zmiany odnotowanej w jednym z pa�stw), a tak�e takimi kwestiami, jak np. 
odmiana nazwiska podczas transkrybowania lub korzystania z zagranicznego 
aktu97, sposób oddawania nieznanych w danym alfabecie i j�zyku liter i zna-
ków diakrytycznych oraz głosek, np. rejestru bułgarskiego (w tym j�zykowe 
kwestie transkrypcji i transliteracji), szczególnie wyst�puj�cych w imieniu  
i nazwisku, a ponadto oznaczenia nazw miejscowo�ci w ró�nych j�zykach. 

Nale�y doda�, �e w Zielonej ksi�dze nie poruszono omawianych kwestii  
w relacji z pa�stwami trzecimi, które nie mog� by� załatwione według prawa 
unijnego, obowi�zuj�cego tylko w pa�stwach członkowskich, a mogłyby by�
rozwi�zane za pomoc� umowy mi�dzynarodowej. W omawianym dokumencie 
cz�sto powtarza si�, �e chodzi o sprawy obywateli Unii Europejskiej, którzy 
mog� mieszka� te� poza pa�stwami członkowskimi. W tym kontek�cie wyst�-
puje pozornie tylko wewn�trzunijne zagadnienie aktów stanu cywilnego, które 
powstały w pa�stwach Unii wskutek transkrypcji rejestracji dokonanej w pa�-
stwie trzecim. 

3. Najistotniejszym zagadnieniem – chyba niepotrzebnie w omawianej 
ksi�dze przemieszanym z innymi sprawami dotycz�cymi rejestracji stanu cy-
wilnego, a tym samym nieco „ukrytym” pod tytułem Ograniczenie formalno-
�ci administracyjnych w stosunku do obywateli – jest kwestia automatycznego 
uznawania skutków wynikaj�cych z zagranicznego rejestru stanu cywilnego98. 
Takie rozwi�zanie niosłoby zdecydowanie dalej id�ce skutki, ni� plany opi-
sane w pierwszej cz��ci dokumentu, bo mogłoby prowadzi� do rozstrzygni��

                                                
96 W kwestii rejestracji w Polsce zdarze�, które miały miejsce za granic� – zob. K. GŁA-

DYCH, Sporz�dzanie aktów stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych, „Tech-
nika i USC” 2003, nr 4 (37), s. 20-22; WYPYCH, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 191. 

97 Na przykład w Polsce na skutek stosowania przepisu § 4 ust. 2 Rozporz�dzenia Ministra 
Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 26 pa�dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad sporz�dzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksi�g stanu cywilnego, ich 
kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, 
za�wiadcze� i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.), który obowi�zywał do 1 stycznia 
2008 r. i stanowił, �e nazwiska zako�czone na -ski, -cki, -dzki wpisuje si� z zachowaniem 
rodzaju �e�skiego lub m�skiego, czyli w sposób nieco odmienny od wpisu w transkrybowanej 
ksi�dze. 

98 O ograniczeniach w automatycznej uznawalno�ci nie wspomina si�. 
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podobnych, jakie miałyby miejsce przykładowo w razie przyznania skutecz-
no�ci i uznania za wa�n� ka�dej czynno�ci prawnej opisanej w zagranicznym 
dokumencie urz�dowym (np. akcie notarialnym). Planowane zamierzenie mo-
�e wykracza� poza obecn� interpretacj� skutków rejestracji stanu cywilnego, 
w ramach której akty stanu cywilnego s� wprawdzie „mocnym” dowodem, ale 
przypisuje si� im charakter deklaratywny. Oznaczałoby ono bowiem „konsty-
tutywne” uznawanie rozstrzygni�� zagranicznych organów zajmuj�cych si� re-
jestracj� (w pewnym sensie podobnie do re�imu rozporz�dze� brukselskich 
dotycz�cych orzecze� w szerokim zakresie spraw cywilnych, ale z wył�cze-
niem wła�nie spraw stanu cywilnego). 

W doktrynie zauwa�a si�, �e dotychczas nie wypracowano jednolitego 
katalogu kryteriów uznania stosunków zagranicznych, ale podkre�la si� zna-
czenie mi�dzynarodowej wła�ciwo�ci organu pa�stwa pochodzenia oraz nie-
naruszanie porz�dku publicznego pa�stwa uznania. Podnosi si� te�, �e kon-
cepcja uznania kolizyjnoprawnego nie jest spójna z zało�eniami polskiego 
prawa prywatnego mi�dzynarodowego99. Przyznanie automatycznej skutecz-
no�ci zagranicznej rejestracji – co wydaje si� zamiarem projektodawców –  
w praktyce pozbawiałoby znaczenia obowi�zuj�ce w Polsce normy kolizyjne 
(z uwagi na akceptacj� swoistego rozstrzygni�cia, jakim jest zagraniczna reje-
stracja, na podstawie inaczej okre�lonego prawa materialnego), a ponadto 
przepisy z zakresu mi�dzynarodowego post�powania cywilnego statuuj�ce 
wył�czn� jurysdykcj� s�dów polskich. Warto mie� przy tym na wzgl�dzie, �e 
w sprawach osobowych oraz rodzinnych na tle polskiego prawa prywatnego 
mi�dzynarodowego oraz przepisów z zakresu mi�dzynarodowego post�powa-
nia cywilnego dominuj�c� rol� odgrywa ł�cznik obywatelstwa, a ponadto  
– w razie wielo�ci obywatelstw – o wła�ciwo�ci prawa decyduje obywatelstwo 
polskie100.  

4. Wydaje si�, �e wariant automatycznego „uznawania” skutków zagra-
nicznych aktów stanu cywilnego wymaga uzupełnienia o okre�lenie zakresu 
przedmiotowego zdarze� i danych, których ma dotyczy�, a ponadto o wyj�t-
kowy mechanizm zabezpieczaj�cy, oparty na klauzuli porz�dku publicznego, 
o czym w omawianym dokumencie si� nie wspomina. Mo�na by sobie 
wyobrazi� system uznawania z mocy prawa – skonstruowany na podobie�stwo 
zasad uznawania zagranicznych orzecze� przyj�tych w rozporz�dzeniach 
brukselskich oraz art. 1145 k.p.c. – ale z zastrze�eniem mo�liwo�ci odmowy, 

                                                
99 Zob. PILICH, Zwi�zki quasi-mał�e�skie, s. 90-92. 

100 Zob. w szczególno�ci art. 2 ust. 1, art. 11, art. 48 i art. 55 p.p.m. z 2011 r. 
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która mogłaby zosta� wydana w specjalnym post�powaniu. Tak� procedur�
mogłaby by� przekształcona procedura transkrypcji, której odrzucenie ozna-
czałoby nieuznawanie skutków zagranicznej rejestracji101. Wydaje si�, �e opi-
sane post�powanie powinno by� prowadzone jedynie przez wyznaczone, wy-
specjalizowane w tym zakresie, urz�dy stanu cywilnego albo nawet s�dy cy-
wilne, które sprawuj�c wymiar sprawiedliwo�ci, zajmuj� si� prawem osobo-
wym i rodzinnym w sytuacjach mi�dzynarodowych i maj� wi�ksze mo�liwo�-
ci w uzyskaniu pomocy prawnej oraz szersze do�wiadczenia zwi�zane z za-
granicznymi rozstrzygni�ciami. 

5. Oczywi�cie daleko id�c� zmian� stanu prawnego byłoby wydanie jed-
nolitych unijnych reguł kolizyjnych, w tym tak�e pozwalaj�cych na dokonanie 
wyboru prawa, co równie� zostało zasygnalizowane w Zielonej ksi�dze. Wy-
daje si�, �e dopuszczenie mo�liwo�ci wyboru prawa dla spraw z zakresu pra-
wa osobowego i rodzinnego przy braku mechanizmów zabezpieczaj�cych, ro-
dziłoby zagro�enia dla obrotu z osobami trzecimi i nie byłoby spójne z bez-
wzgl�dnym charakterem norm materialnych w tych dziedzinach prawa. Na 
marginesie trzeba doda�, �e lektura fragmentu dotycz�cego ujednolicenia 
norm kolizyjnych wywołuje wra�enie, �e projektodawca unijny nie dokonał 
kompleksowej i wszechstronnej analizy konsekwencji rozwa�anych rozwi�-
za�, co przypuszczalnie spowodowane jest ukierunkowaniem na zapropono-
wanie zasady wzajemnego uznawania skutków zagranicznej rejestracji, która 
w praktyce pozbawiałaby znaczenia pozostałe przepisy kolizyjne obowi�zu-
j�ce w pa�stwie „uznaj�cym”. 

Słowa kluczowe: rejestracja stanu cywilnego, post�powanie mi�dzynarodowe, uznawanie aktów 
stanu cywilnego. 

                                                
101 G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu 

cywilnego, s. 146-148) np. omawia przepisy holenderskie o uznawaniu nazwiska zarejestrowa-
nego za granic� oraz zagranicznych orzecze� i wpisów dotycz�cych pochodzenia dziecka, 
które mogłyby by� wzorcem jednolitej regulacji unijnej. Zarazem wskazuje, �e zasada ta nie 
ma zastosowania, je�eli istniej� w�tpliwo�ci odno�nie do charakteru pobytu za granic� (mo�na 
by ich upatrywa� chyba w braku jego stało�ci) oraz jest mo�liwo�� zastosowania klauzuli po-
rz�dku publicznego, blokuj�cej taki tryb uznania.  
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On the plans to harmonise the rules of argumentation  
and the reciprocal effectiveness of civil status registration  

in the EU member states  
(Green Paper of 14 December 2010) 

Summary 

The purpose of this article is to present some claims of the Green Paper (14 December 2010), 
entitled “Less Bureaucracy for Citizens: Promoting Free Movement of Public Documents and Re- 
cognition of the Effects of Civil Status Records”, in terms of civil status registration, and to take part 
in a discussion of the European Council’s assumptions for the future EU law. The remarks and 
commentary included in the article are based on explanations and conclusions contained in the 
Green Paper in a very general, or even unclear manner. The presented subjects have now been thor-
oughly researched in the literature, hence the Author hopes to provoke a broader discussion in the 
doctrine and among practitioners, who may contribute with new ideas and opposing standpoints. 

Key words: civil status registration, international proceedings, recognition of civil status certifi-
cates. 

Translated by Tomasz Pałkowski 

Über die Pläne zur Vereinheitlichung der Beweisführungsregeln  
sowie der wechselseitigen Wirksamkeit der standesamtlichen Registrierung  

in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union  
(Grünes Buch vom 14. Dezember 2010) 

Zusammenfassung 

Das Ziel des Artikels ist die Besprechung der Thesen des Grünen Buches vom 14. Dezember 
2010 unter dem Titel „Die Einschränkung administrativer Formalitäten in Bezug auf die Bürger – 
der ungehinderte Fluss amtlicher Dokumente und die Anerkennung der von den Personenstandsdo-
kumenten bewirkten Folgen” auf dem Gebiet der standesamtlichen Registrierung und darüber 
hinaus eine Wortmeldung in der Diskussion über die von der EU-Kommission vorgestellten Prämis-
sen eines künftigen Unionsrechtes. Die Bemerkungen und Kommentare beziehen sich auf Erklärun-
gen und Schlussfolgerungen, die an manchen Stellen des Grünen Buches sehr allgemein, ja sogar 
unklar formuliert wurden. Da die behandelte Thematik im Schrifttum nicht gründlich analysiert 
worden ist, hofft der Autor, eine breitere Diskussion in der Doktrin und unter den Praktikern aus- 
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zulösen, einschließlich der Präsentation zusätzlicher Bemerkungen und unterschiedlicher Stand-
punkte. 

Schlüsselwörter: standesamtliche Registrierung, internationales Verfahren, Anerkennung der Per-
sonenstandsurkunden.  

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich
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