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Szanowni Państwo!
Określenie prawidłowego stanu cywilnego kaŜdego człowieka jest istotne
zarówno z punktu widzenia poszczególnych osób, jak i całego społeczeństwa
oraz państwa. Z pewnością tej kategorii nie moŜna zawęzić do granic danego
kraju, wymyka się ona takim ograniczeniom. Z tego powodu rejestracja stanu
cywilnego, która nie ma jedynie charakteru rejestracyjnego zdarzeń wpływających na stan cywilny osób, dokonywana przez powołanych do tego urzędników, rodzi określone pytania natury dogmatycznej czy interpretacyjnej, które
nurtują naukę prawa lub administracji i naleŜą do istotnych zagadnień z punktu widzenia prawa prywatnego bądź publicznego. Praktyka przynosi wciąŜ
nowe problemy, przed którymi stają w Polsce kierownicy urzędów stanu
cywilnego, organy nadzoru oraz sądy powszechne i administracyjne. Nierzadko kwestie związane ze stanem cywilnym i jego rejestracją są przedmiotem
rozwaŜań Sądu NajwyŜszego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak
to kierownicy USC, którym powierzone jest prowadzenie ksiąg stanu cywilnego jako najwaŜniejszego rejestru dla osób fizycznych, są odpowiedzialni za
prawidłową rejestrację. Są więc pracownikami zatrudnianymi w USC, o szczególnych kompetencjach a zarazem odpowiedzialności. Zakres nałoŜonych zadań, często wykraczających poza ramy przypisane do tego urzędu na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, które wciąŜ ulegają poszerzeniu, wymusza na samych kierownikach USC i zatrudnionych w tych urzędach
pracownikach ciągłe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji. Specyfika ich pracy wymaga bardzo dobrej znajomości zarówno ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego, jak i zagadnień związanych z prawem cywilnym,
rodzinnym, prywatnym międzynarodowym czy postępowaniem administracyjnym. Poza tym nowe obowiązki, jakie otrzymał kierownik USC m.in. w zakresie uznawania orzeczeń zagranicznych, ewidencji ludności z jednej strony
oraz zwiększona mobilność obywateli rodząca nowe lub potęgująca marginalizowane do tej pory problemy dotyczące stanu cywilnego z drugiej, wymaga-
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ją dodatkowo znajomości róŜnych systemów prawnych. Aby podołać temu
zadaniu, ustawodawca wprowadził Ustawą z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 182, poz. 1121) nowe wymagania wobec osób, które mają być zatrudnione na stanowisku kierownika USC oraz jego zastępcy. WaŜne jest, aby
zarówno kierownicy oraz pracownicy urzędów stanu cywilnego, jak i inne
osoby podejmujące pracę w USC uzyskali wysokie kwalifikacje zawodowe.
Na sprawę ukończenia właściwych studiów zwraca takŜe uwagę Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, w piśmie z 8 stycznia 2009 r. (DSOWSC-6000-137/08/09) skierowanym do Stowarzyszenia Urzędników Stanu
Cywilnego RP, wskazując, Ŝe „ratio legis przepisu [zawartego w przywołanej
ustawie] stanowi poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego w Polsce, której
gwarantem ma być między innymi specjalistycznie wykształcony kierownik
urzędu stanu cywilnego”.
Postawienie wysokich wymagań odnośnie do kwalifikacji osób piastujących stanowiska kierownika USC – szczególnie w zakresie wykształcenia –
jest zrozumiałe i wynika z charakteru oraz wagi wykonywanych przez nich
czynności. Dodatkowym czynnikiem jest fakt przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej oraz związany z tym zwiększony transgraniczny przepływ osób
i dokumentów. W stanowisku MSWiA wyraŜonym w piśmie z 13 stycznia
2009 r. (DSO-WSC-6000-110/08/09) potwierdzono, Ŝe intencją ustawodawcy
była poprawa jakości rejestracji stanu cywilnego, a takŜe uznano, iŜ „realizacja wskazanego załoŜenia jest moŜliwa przede wszystkim w drodze zapewnienia, Ŝe przedmiotowe zadania będą realizowane wyłącznie przez posiadających kierunkowe wykształcenie i odpowiedni staŜ pracy specjalistów”.
Uznając kierunek wspomnianych zmian i ich słuszność w zakresie kształcenia kadr urzędów stanu cywilnego, szczególnie wyraźnie w tym środowisku
daje się odczuć brak niejako wsparcia merytorycznego ze strony przedstawicieli nauki prawa i administracji. Często przy róŜnych okazjach, zwłaszcza na
szkoleniach dla pracowników USC, dało się słyszeć głosy mówiące o braku
tzw. fachowej literatury. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
osób zajmujących się rejestracją stanu cywilnego na poziomie podstawowym
oraz organów nadzoru, sądów powszechnych i administracyjnych, w środowisku akademickim reprezentowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II i Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP zrodziła się
inicjatywa załoŜenia pierwszego w Polsce ogólnopolskiego czasopisma pod
nazwą „Metryka”, zawierającego studia z zakresu prawa osobowego i rejestra-
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cji stanu cywilnego. Mamy nadzieję, Ŝe i ta inicjatywa będzie dobrze odebrana
i spełni oczekiwania środowiska związanego z rejestracją stanu cywilnego.
Dotychczasowa wieloletnia współpraca Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL i Stowarzyszenia zaowocowała przecieŜ wieloma
udanymi projektami, m.in. zorganizowaniem w Lublinie w dniach 12-14 maja
2004 r. Międzynarodowej Konferencji pt. „Prawo rodzinne w Polsce i w Europie”, a w dniach 29-30 maja 2007 r. Międzynarodowej Konferencji pt. „Prawo
rodzinne w Polsce i na Ukrainie – doświadczenia, zmiany, współpraca” (projekt realizowany był w ramach programu INTERREG III A/TACIS CBC).
Zorganizowano takŜe konferencje i sesje naukowe o zasięgu krajowym, m.in.:
konferencję pt. „Prawo rodzinne w dobie przemian. Aktualne problemy dotyczące rejestracji stanu cywilnego” w październiku 2009 r. i sesję naukową
pt. „Z zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego i rejestracji stanu cywilnego w prawie polskim i obcym” w 2011 r. Przygotowano wiele seminariów szkoleniowych dla kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego. Obecnie prowadzimy na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL juŜ IV edycję podyplomowych studiów administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
Chcąc zapewnić wysoki poziom czasopisma, do współpracy w ramach
Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego „Metryki” zaproszono przedstawicieli kilku ośrodków naukowych, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu
Szczecińskiego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym miejscu chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim osobom, szczególnie tym, które widząc potrzebę powstania takiego specjalistycznego czasopisma, zaufały pomysłodawcom i zgodziły się uczestniczyć w Radzie Naukowej. Podziękowania kieruję takŜe do
członków Zespołu Redakcyjnego, składającego się zarówno z naukowców, jak
i praktyków, za trud dotychczasowy i przyszły w redagowaniu tego periodyku.
Czasopismo ma charakter naukowy i będą w nim poruszane zagadnienia
istotne w pracy kierownika USC, dotyczące prawa o aktach stanu cywilnego,
prawa rodzinnego, cywilnego, postępowania cywilnego (w tym międzynarodowego) i administracyjnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ewidencji
ludności i innych ustaw. Mamy nadzieję, Ŝe czasopismo to stanie się forum
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dyskusyjnym na waŜne tematy, związane z prawem osobowym, stanem cywilnym i jego rejestracją w aktach stanu cywilnego. Z uwagi na walory naukowe
i praktyczne z pewnością zainteresuje ono kierowników USC, pracowników
urzędów stanu cywilnego, organy nadzoru nad urzędami stanu cywilnego,
sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników naukowych. W kolejnych numerach chcemy zamieszczać artykuły naukowe, komunikaty, przegląd orzecznictwa (WSA, NSA, SN
oraz trybunałów międzynarodowych), glosy, porady praktyczne, przegląd
i omówienie zmian w prawie, bibliografie, a takŜe przegląd literatury zagranicznej. Szczególny nacisk chcemy połoŜyć na aspekty praktyczne.
„Metryka”, wydawana jako półrocznik, jest czasopismem otwartym.
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom naszych odbiorców, zapraszamy do współpracy wszystkich, zarówno naukowców, jak i praktyków, tj. pracowników USC, organów nadzoru, sędziów, adwokatów a takŜe
radców.
Chcemy podjąć ścisłą współpracę przy redagowaniu czasopisma z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe
tylko współpraca wszystkich instytucji zajmujących się rejestracją stanu cywilnego moŜe przynieść efekty w postaci zadowolonych z obsługi obywateli
jak i cudzoziemców.
Aby na bieŜąco śledzić informacje związane z m.in. wydawaniem „Metryki”, warunkami prenumeraty, załoŜyliśmy stronę internetową, do odwiedzenia której Państwa zachęcamy (http://metryka.info; http://www.metryka.
info; http://usc.pl/metryka).
Piotr Kasprzyk

Artykuły i studia

Janusz Gajda

Rejestracja przysposobienia
w aktach stanu cywilnego
Wprowadzenie
Zgodnie z art. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego1, reguluje ona
sprawy związane z rejestracją urodzeń, małŜeństw oraz zgonów, a takŜe sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób. Nie
powinno budzić wątpliwości, Ŝe przysposobienie naleŜy do kategorii zdarzeń
mających wpływ na stan cywilny2. Zagadnienia związane z tytułem niniejszego opracowania zostały uregulowane przez ustawodawcę w art. 47-49 p.a.s.c.
Kwestie związane z rejestracją przysposobienia zostaną omówione oddzielnie
dla poszczególnych jego rodzajów, tj. całkowitego, pełnego odwołalnego oraz
niepełnego.
Zagadnienia dotyczące rejestracji przysposobienia w aktach stanu cywilnego są częścią o wiele szerszej problematyki, w szczególności tajemnicy
przysposobienia3 oraz prawa do znajomości własnego pochodzenia4. PoniewaŜ
DR JANUSZ GAJDA – WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy
Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
1

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. 2004,
Nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej cyt.: p.a.s.c.).
2
Odnośnie do wpływu przysposobienia na stan cywilny przysposobionego zob. np.:
E. BUDNA, Stan cywilny przysposobionego anonimowo, „Państwo i Prawo” 1994, nr 3; J. IGNATOWICZ, Stan cywilny i jego ochrona, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” (Lublin) 1963, sectio G, vol. X, 4, s. 137-138; J. IGNATOWICZ [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1985, s. 951-955.
3
Zob. na ten temat np.: J. GAJDA, Tajemnica przysposobienia w polskim prawie rodzinnym, [w:] Prawne i pozaprawne aspekty adopcji. Materiały z konferencji zorganizowanej przez
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jednak omówienie tych dwóch, jakŜe rozległych kwestii przekraczałoby zdecydowanie ramy niniejszego opracowania, stąd – poza niezbędnymi wzmiankami dotyczącymi tajemnicy adopcji czy prawa do znajomości własnego pochodzenia – uwaga zostanie skoncentrowana na kwestiach wprost odnoszących się do tytułu opracowania.

I. Przysposobienie całkowite
Zgodnie z art. 48 ust. 1 p.a.s.c., w przypadku orzeczenia przysposobienia,
na które rodzice wyrazili tzw. zgodę blankietową, kierownik USC sporządza
nowy akt urodzenia przysposobionego, w którym jako rodzice wpisywani są
przysposabiający. Brzmienie wspomnianego przepisu nie jest obecnie w pełni
zharmonizowane z unormowaniami zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym5. Zgodnie bowiem z aktualnym brzmieniem art. 1191 k.r.o., moŜliwe
jest orzeczenie adopcji całkowitej, gdy oboje rodzice dziecka (jeŜeli byli
znani) wyrazili zgodę blankietową, ponadto jeŜeli taką zgodę wyraził tylko jeden z rodziców (art. 1191 § 2 k.r.o.), a takŜe wówczas, gdy Ŝadne z rodziców
nie wyraziło wspomnianej zgody (art. 1191 § 3 k.r.o.). Nie powinno jednak budzić wątpliwości, Ŝe art. 48 ust. 1 p.a.s.c. dotyczy wszystkich przypadków
uregulowanych w art. 1191 k.r.o. Nowy akt urodzenia zostanie więc sporządzony takŜe, gdy zgodę anonimową wyraził tylko jeden z rodziców lub nie
wyraził jej Ŝaden z nich, o ile oczywiście spełnione zostały przesłanki określone w art. 1191 § 2 lub § 3 k.r.o.
WyŜszą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Centrum Prawa
Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. M. Andrzejewski, M. Łączkowska, Poznań 2008; E. HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA [w:] System Prawa
Prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2003, s. 605630; TAś, Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia, „Rodzina i Prawo” 2006, nr 3; S. P IECHOCKI, Ochrona tajemnicy przysposobienia,
„Nowe Prawo” 1979, nr 1.
4
Zob. np. L. S TECKI, Prawo do znajomości swego pochodzenia genetycznego (dwugłos
z J. Winiarzem i J. Gajdą), „Państwo i Prawo” 1990, z. 10; A. S OŁTYSIAK-WILK, Prawo dziecka do poznania swojego biologicznego pochodzenia w świetle ustawodawstwa polskiego i wybranych państw europejskich, [w:] Pochodzenie dziecka. Polskie regulacje prawne na tle ustawodawstw wybranych państw europejskich, red. S.L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała,
Opole 2005; A. ZIELONACKI, Prawo do znajomości własnego pochodzenia, „Studia Prawnicze”
1993, z. 1, s. 109.
5
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59
ze zm. (dalej cyt.: k.r.o.).
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Treść art. 48 ust. 1 p.a.s.c. jednoznacznie wskazuje, Ŝe w razie orzeczenia
przez sąd przysposobienia całkowitego kierownik USC sporządza nowy akt
urodzenia. Nie jest potrzebne rozstrzygnięcie sądu w tej mierze. Z orzeczenia
o przysposobieniu powinno więc wynikać w sposób niebudzący Ŝadnych wątpliwości, o jaki rodzaj przysposobienia w danym wypadku chodzi. Zawarcie
bowiem przez sąd w orzeczeniu o przysposobieniu np. sformułowania następującej treści: „sąd orzeka przysposobienie pełne”, bez wskazania jako podstawy konkretnego przepisu k.r.o., musi rodzić po stronie kierownika USC
wątpliwości, o jaki rodzaj przysposobienia chodzi, tj. o pełne nierozwiązywalne (całkowite) czy teŜ pełne rozwiązywalne. JeŜeli bowiem orzeczone
zostało przysposobienie całkowite, to – jak to uprzednio wspominano – kierownik USC sporządza nowy akt urodzenia. W razie zaś orzeczenia przysposobienia pełnego odwołalnego, nowy akt urodzenia zostanie sporządzony
wówczas, gdy sąd tak postanowi (art. 49 ust. 1 p.a.s.c.).
W nowym akcie urodzenia nie dokonuje się wzmianek ani adnotacji
o przysposobieniu. Natomiast o sporządzeniu nowego aktu urodzenia wpisuje
się do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego wzmiankę dodatkową. Nowy akt urodzenia przysposobionego nie podlega ujawnieniu i nie
wydaje się z niego odpisów, chyba Ŝe zaŜąda tego sąd (art. 48 ust. 3 p.a.s.c.).
Jak na wstępie wspomniano, kwestia rejestracji przysposobienia całkowitego łączy się ściśle z zagadnieniami odnoszącymi się do tajemnicy przysposobienia. Na gruncie przepisów k.r.o. oraz p.a.s.c. dokonywała się w tej mierze pewna ewolucja6. Jedynie skrótowo zostanie wspomniane, Ŝe dokonujące
się w powojennym ustawodawstwie zmiany zdawały się sprzyjać zachowywaniu tajemnicy przysposobienia. Ustawodawca m.in. zezwolił w k.r.o. na wyraŜanie zgody na przysposobienie przez rodziców dziecka bez wskazania osoby
przysposabiającego. Następnie na mocy noweli z 1975 r.7 pojawił się przepis
nakazujący sporządzanie nowego aktu urodzenia przysposobionego, w którym
– w przypadku przysposobienia całkowitego – jako rodziców wskazywano
przysposabiających. W dalszej kolejności, w p.a.s.c. z 1986 r. zawarto uregulowanie, zgodnie z którym dotychczasowy akt urodzenia przysposobionego
skreślano. Przeprowadzone przez ustawodawcę zmiany nie zostały jednak
wówczas uznane za wystarczające, zwłaszcza ze strony osób zainteresowa6

Szerzej na ten temat zob. np.: HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA [w:] System Prawa Prywatnego,
s. 616-626.
7
Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
Dz. U. Nr 45, poz. 234.
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nych przysposobieniem. Domagano się m.in., aby sąd orzekając przysposobienie, określał inaczej – niŜ wynika to z aktu urodzenia – datę i miejsce urodzenia przysposobionego8. Wskazywano bowiem, Ŝe właśnie rozbieŜność pomiędzy datą urodzenia dziecka określoną w akcie urodzenia a datą sporządzenia aktu jest widoczną dla osób postronnych wskazówką, Ŝe przysposobiony
nie jest dzieckiem przysposabiających9. W związku ze stwierdzeniem, Ŝe skreślenie aktu urodzenia przysposobionego oraz sporządzenie dlań nowego nie
daje pewności, Ŝe nikt nie będzie się mógł zapoznać z treścią dotychczasowego aktu urodzenia, postulowano, aby np. skreślony akt podlegał opieczętowaniu10. W toku dyskusji nad tajemnicą przysposobienia pojawiły się takŜe
i głosy, w których zastanawiano się, czy całkowite utajnienie aktu przysposobienia jest uzasadnione z punktu widzenia przysposobionego, czy zakres
funkcjonowania tej ochrony nie jest zbyt szeroki. Wskazywano bowiem, Ŝe
o ile bezsporna jest trafność ukrycia pochodzenia dziecka wobec otoczenia,
o tyle jednak wątpliwości wywołuje całkowita tajemnica przysposobienia wobec samego przysposobionego. Wskazywano równieŜ na instytucję zawarcia
małŜeństwa, jako Ŝe – przynajmniej teoretycznie – moŜe dojść do zawarcia
małŜeństwa między rodzeństwem, rodzicem a dzieckiem11. Podnoszono, Ŝe
o ile prawidłowy rozwój dziecka, czy stabilność jego grupy rodzinnej sprzeciwia się umoŜliwieniu mu ustalania pochodzenia biologicznego we wszystkich wypadkach, to wspomniane prawo mogłoby być zrealizowane po osiąg8

Regulacja taka występuje np. w art. 230 kodeksu rodzinnego Ukrainy. Zgodnie z tym
przepisem moŜliwa jest zmiana danych o miejscu urodzenia oraz daty urodzenia dziecka.
W tym ostatnim wypadku nie więcej jednak niŜ o 6 miesięcy. MoŜliwość zmiany daty i miejsca urodzenia przysposobionego dziecka przewiduje takŜe art. 135 kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z nim na wniosek przysposabiającego moŜe zostać zmienione miejsce urodzenia, a takŜe data urodzenia przysposobionego dziecka nie więcej jednak niŜ o trzy
miesiące. Jako regułę przyjęto, Ŝe jest to moŜliwe tylko w wypadku przysposobienia dziecka,
które nie osiągnęło jeszcze pierwszego roku Ŝycia. Z waŜnych powodów sąd jednak moŜe postanowić o zmianie daty urodzenia takŜe w stosunku do przysposobionego dziecka, które
osiągnęło juŜ jeden rok Ŝycia i starszego.
9
Zob. J. IGNATOWICZ, Tajemnica przysposobienia w ujęciu prawa o aktach stanu cywilnego z 29 września 1986 roku, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 2,
s. 4; M. GILEWICZ, Przysposobienie całkowite w polskim prawie rodzinnym, „Studia Cywilistyczne” 31(1981), s. 171.
10
Np. J. IGNATOWICZ, Kilka uwag o przyszłych zmianach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Prace cywilistyczne, Warszawa 1990, s. 97.
11
Tak A. ZIELONACKI, Zasada prawdziwości wpisów do aktów stanu cywilnego, [w:] Rodzina w świetle prawa i polityki społecznej, red. T. Smyczyński, Poznań 1990, s. 53-54.
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nięciu przez dziecko pełnoletności12. Wśród argumentów przeciwnych całkowitej tajemnicy przysposobienia wysuwano równieŜ i ten, Ŝe regulacja zapewniająca tę tajemnicę pozostaje w sprzeczności z art. 7 ust. 1 Konwencji
o prawach dziecka, według którego dziecko ma prawo do poznania swoich
rodziców, jeŜeli jest to moŜliwe13.
Mocą postanowień noweli z 26 maja 1995 r.14 ustawodawca dokonał
modyfikacji przepisów odnoszących się do tajemnicy przysposobienia. Zrezygnowano m.in. ze skreślania dotychczasowego aktu urodzenia, jedynie – jak
wspomniano – w razie orzeczenia przysposobienia, na które rodzice dziecka
wyrazili zgodę in blanco, sporządzony zostaje nowy akt urodzenia, w którym
jako rodziców wpisuje się przysposabiających. Akt ten nie podlega ujawnieniu
i nie wydaje się z niego odpisów, chyba Ŝe zaŜąda tego sąd w związku ze
sprawą, w której uzna to za konieczne (art. 48 ust. 3 p.a.s.c.). Zgodnie natomiast z art. 48 ust. 4 p.a.s.c. przysposobiony – po uzyskaniu pełnoletności –
moŜe zaŜądać udostępnienia księgi stanu cywilnego, w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia. Nie moŜe on jednak domagać się odpisu pierwotnego aktu urodzenia, z uwagi na to, Ŝe wydanie takiego odpisu stwarzałoby niebezpieczeństwo dowolnego posługiwania się dwoma odpisami aktu
urodzenia.
Sporządzenie nowego aktu urodzenia ma miejsce równieŜ w sytuacji, gdy
przysposobienia dokona osoba niepozostająca w związku małŜeńskim. W takim wypadku sporządza się nowy akt urodzenia, w którym jako rodzica wpisuje się przysposabiającego. Jako imię drugiego z rodziców podaje się imię
wskazane przez przysposabiającego. Jako nazwisko i nazwisko rodowe wpisuje się nazwisko przysposabiającego. Analogiczne reguły obowiązują w razie
przysposobienia dokonanego przez jednego z małŜonków dziecka niepochodzącego od drugiego małŜonka (art. 48 ust. 2 w zw. z art. 47 ust. 4 i 5 p.a.s.c.).
Po sporządzeniu nowego aktu urodzenia kierownik USC powinien:
1) załoŜyć nowe akta zbiorowe, włączając do nich orzeczenie sądu,
a takŜe dokumenty dotyczące dotychczasowego aktu urodzenia;
2) w skorowidzu alfabetycznym obok aktu dotychczasowego wpisać numer nowego aktu i zaznaczyć, Ŝe dotychczasowy akt nie podlega ujawnieniu;
12

ZIELONACKI, Prawo do znajomości, s. 109.
J. P ANOWICZ-LIPSKA, Przysposobienie dziecka, [w:] Konwencja o prawach dziecka.
Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999, s. 224.
14
Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 83, poz. 417.
13
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3) wpisać do skorowidza nowy akt urodzenia;
4) w dotychczasowym akcie urodzenia wpisać wzmiankę dodatkową;
5) przekazać informację do ewidencji ludności o wykreśleniu z rejestru
mieszkańców danych dziecka zawartych w dotychczasowym akcie urodzenia
i o obowiązku sporządzenia nowej karty osobowej dziecka15.
W związku ze złagodzeniem – mocą noweli z 1995 r. – zakazu ujawniania
rzeczywistego pochodzenia wspominano w piśmiennictwie, iŜ odniosły skutek
argumenty, Ŝe znajomość pochodzenia biologicznego jest wartością zasługującą na ochronę oraz stanowi realizację powszechnie uznanego prawa człowieka do poznania swego rzeczywistego pochodzenia16. Wprowadzone przez
ustawodawcę rozwiązanie wywołuje jednak liczne wątpliwości. Z uwagi na
sygnalizowaną na wstępie niniejszego opracowania obszerność problematyki
dotyczącej tajemnicy przysposobienia, zostanie jedynie wspomniane, Ŝe kwestia tajemnicy przysposobienia to nie tylko problem tej tajemnicy wobec przysposobionego, ale i wobec biologicznych rodziców czy osób trzecich. Mówiąc
więc o prawie przysposobionego do poznania biologicznego pochodzenia, nie
moŜna „zapominać” teŜ o prawach rodziców dziecka oraz ich rodzin, czy
wreszcie o prawach samych przysposabiających. Niejednokrotnie teŜ dobro
przysposobionego dziecka przemawiać moŜe za zachowaniem tajemnicy przysposobienia, tym bardziej jeŜeli jest ono przekonane, Ŝe wychowuje się w biologicznej rodzinie, iŜ przysposabiający są jego rodzicami. Niejednokrotnie
korzyść z poznania nazwisk biologicznych rodziców moŜe być dla przysposobionego wątpliwa. Spotkanie przysposobionego dziecka z jego biologicznymi
rodzicami moŜe okazać się dla niego bardzo bolesnym rozczarowaniem. Rodzice ci mogą przecieŜ mieć własne, odrębne rodziny i mogą po prostu nie
chcieć nawiązywać kontaktu ze swym pełnoletnim dzieckiem. Pamiętać teŜ
trzeba przy tym, Ŝe pojawienie się dziecka moŜe zakłócić normalne funkcjonowanie rodzin jego rodziców. Jak się więc wydaje, akcentując prawo do poznania biologicznego pochodzenia, ustawodawca jak gdyby zapomniał o potrzebie ochrony innych osób, a więc przysposabiających, rodziców przysposo-
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Tak A. CZAJKOWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA, E. P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2009, s. 133-134.
16
Zob. np.: J. P ANOWICZ-LIPSKA, Przysposobienie całkowite po nowelizacji kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego z 1995 r., [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda
Steckiego, red. M. Bączyk [i in.], Toruń 1997, s. 217-218; TAś, Przysposobienie dziecka,
s. 225; T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001,
s. 362-363.
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bionego i ich rodzin. Przeoczenie to jest tym dziwniejsze, Ŝe zgodnie z art. 47
Konstytucji kaŜdy ma prawo do ochrony swojego Ŝycia prywatnego i rodzinnego. Tymczasem ujawnianie dotychczasowego aktu urodzenia pełnoletniemu
przysposobionemu, niezaleŜnie od woli czy wiedzy jego rodziców biologicznych, zdaje się wspomnianą ochronę ograniczać. Ponadto ujawnienie przysposobionemu jego dotychczasowego aktu urodzenia skutkuje ujawnieniem
danych osobowych rodziców biologicznych, skoro zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie danych osobowych17, danymi osobowymi są wszelkie
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub moŜliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej. Wspomniana ustawa jako zasadę przewiduje, Ŝe przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wówczas, gdy osoba, której dane
dotyczą, wyrazi na to zgodę (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych
osobowych). Dysharmonia pomiędzy regulacjami zawartymi w p.a.s.c. a ustawą o ochronie danych osobowych jest więc niewątpliwie widoczna.
Spoglądając na rozpatrywany problem z punktu widzenia kierownika
USC, naleŜy stwierdzić, Ŝe zdarzają się sytuacje, w których kierownik USC
staje niejednokrotnie przed trudnym do rozwiązania problemem. JeŜeli bowiem zgłasza się do niego pełnoletnia osoba, Ŝądając udostępnienia poprzedniego aktu urodzenia, to taki akt powinien zostać jej udostępniony. Tymczasem – jak wykazują obserwacje – niejednokrotnie osoby te przychodzą sprawdzić swój akt urodzenia, z nadzieją, Ŝe okaŜe się, iŜ istnieje tylko jeden akt
urodzenia, a więc Ŝe przysposabiający są jego rodzicami, czyli powzięta przez
nie wiadomość o przysposobieniu jest nieprawdziwa. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym (tj. sprzed wejścia w Ŝycie noweli z 1995 r.), według
którego dotychczasowy akt urodzenia był skreślany, wskutek czego traktowany był jako nieistniejący, kierownik USC oświadczał, zgodnie z istniejącymi unormowaniami, Ŝe jedynym istniejącym aktem jest ten, w którym jako
rodzice figurowali przysposabiający, co niejednokrotnie wystarczało do rozproszenia istniejących w tej mierze wątpliwości. Obecnie kierownik USC takiej moŜliwości nie ma i potwierdzenie wiadomości o przysposobieniu jest
wielokroć po prostu szokiem dla tych osób, które jednak wolałyby nie poznawać swego biologicznego pochodzenia.
Wprowadzenie przez ustawodawcę w 1995 r. wspomnianych uprzednio
zmian, wywołało zresztą mieszane uczucia wśród kierowników USC. Jak bowiem wynika z badań ankietowych przeprowadzonych w maju 2007 r. wśród
17

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz. U.
2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.
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kierowników USC w województwie podkarpackim, za trafne obecnie obowiązujące unormowanie uznało 46% ankietowanych. Za rozwiązaniem obowiązującym przed wspomnianą zmianą optowało 23% badanych. Natomiast 31%
spośród ankietowanych kierowników USC opowiedziało się za rozwiązaniem,
zgodnie z którym ujawnienie danych rodziców biologicznych powinno być
obwarowane zgodą tych rodziców. Z kolei badanie przeprowadzone w kwietniu 2009 r. wśród kierowników USC z województwa małopolskiego przyniosło następujące wyniki: 1) obecnie obowiązującą regulację akceptuje 46%;
2) lepszym rozwiązaniem było istniejące przed nowelizacją z 1995 r. – 31%;
3) 23% opowiedziało się za wprowadzeniem dodatkowych, oprócz wymogu
pełnoletności, przesłanek umoŜliwiających poznanie danych rodziców biologicznych.
Przepis art. 48 p.a.s.c. określa zasady postępowania w razie dokonania
przysposobienia całkowitego, stanowiąc m.in. o sporządzeniu nowego aktu
urodzenia, a takŜe o dopuszczalności ujawnienia dotychczasowego aktu urodzenia po uzyskaniu pełnoletności przez przysposobionego. MoŜna się zastanowić, czy nie naleŜałoby jednak nieco zróŜnicować uregulowań zawartych
we wspomnianym przepisie, bardziej dostosowując je do regulacji zawartych
w k.r.o. PrzecieŜ moŜliwe jest orzeczenie przysposobienia całkowitego, gdy:
1) obydwoje rodzice dziecka wyrazili zgodę blankietową, 2) zgodę tę wyraził
tylko jeden z rodziców, 3) zgody blankietowej nie wyraził Ŝaden z rodziców
(rodzice są nieznani lub nie Ŝyją).
W przypadku pierwszym oraz trzecim tajemnica przysposobienia wydaje
się „głębsza” w porównaniu do sytuacji drugiej, w której miało miejsce wyraŜenie zgody tylko przez jednego z rodziców, bo zgoda drugiego nie jest potrzebna (np. ten rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej). W tym wypadku jest bardziej prawdopodobne ujawnienie tajemnicy przysposobienia, lub
teŜ wręcz trudno będzie mówić w ogóle o takiej tajemnicy (np. w razie przysposobienia dziecka osoby w przypadku, w którym nie jest wymagane wyraŜenie zgody przez jej współmałŜonka).
Przedstawione uwagi skłaniają do refleksji, czy przepis art. 48 ust. 4
p.a.s.c., nie czyniąc Ŝadnych róŜnic pomiędzy moŜliwymi przypadkami przysposobienia całkowitego, jest prawidłowo skonstruowany. Wydaje się, Ŝe
pewnego rodzaju automatyzm pozwalający na zapoznanie się ze swoim dotychczasowym aktem urodzenia, w kaŜdym przypadku, nie jest wskazany.
Inaczej przecieŜ chyba trzeba traktować osobę, która została przysposobiona
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za zgodą wyraŜoną przez jednego z rodziców, a inaczej taką, której oboje rodzice wyrazili zgodę in blanco na przysposobienie.
Wobec zasygnalizowanych wątpliwości, zasadna wydaje się propozycja
dokonania zmian w rozpatrywanym przepisie. Zmiany moŜna rozwaŜać w róŜnych wariantach. Pierwszy z nich mógłby polegać na tym, Ŝe w sytuacji,
w której oboje rodzice wyrazili zgodę blankietową, są nieznani lub nie Ŝyją,
powinna zostać wyłączona moŜliwość zapoznania się przez przysposobionego
ze swoim dotychczasowym aktem urodzenia. Pozostawałaby natomiast moŜliwość ujawnienia dotychczasowego aktu urodzenia w razie zaŜądania tego
przez sąd. Natomiast w przypadku orzeczenia przysposobienia całkowitego
w sytuacji określonej w art. 1191 § 2 k.r.o., zachowana mogłaby być moŜliwość przewidziana w art. 48 ust. 4 p.a.s.c. Zaprezentowane rozwiązanie jest
swego rodzaju kompromisem pomiędzy rozwiązaniem zakładającym moŜliwość poznania swego pochodzenia w kaŜdym wypadku a stanowiskiem niedopuszczającym takiej moŜliwości w ogóle. Jest ono takŜe nieco elastyczniejsze. Stwarzałoby bowiem moŜliwość uwzględniania róŜnorodnych przesłanek
orzeczenia przysposobienia całkowitego.
W innym ujęciu proponowane zmiany mogłyby polegać na wprowadzeniu
unormowań, zgodnie z którymi o tym, czy ujawniać czy nie akt urodzenia
osobie pełnoletniej, rozstrzygałby kaŜdorazowo kierownik USC. Rozwiązanie
takie nie wydaje się jednak właściwe. Mogłoby to bowiem spowodować diametralnie róŜne rozstrzygnięcia w identycznych wręcz przypadkach. Do rozwaŜenia jest więc takŜe rozwiązanie, zgodnie z którym przysposobiony miałby
prawo, po osiągnięciu pełnoletności, do wglądu w dotychczasowy akt urodzenia, ale to prawo poddane zostałoby pewnym ograniczeniom. Ograniczenia te
mogłyby polegać na tym, Ŝe przysposobiony zwracałby się do sądu o wyraŜenie zgody na ujawnienie przez kierownika USC jego dotychczasowego aktu
urodzenia. Sąd nie miałby jednak zupełnej swobody w tym względzie. Mógłby
np. zezwolić na ujawnienie aktu urodzenia po uprzednim wyraŜeniu zgody na
ujawnienie danych przez rodziców dziecka, którzy wyrazili blankietową zgodę
na przysposobienie. W razie więc odmowy rodziców na ujawnienie dotychczasowego aktu urodzenia nie powinien on być przysposobionemu ujawniany.
Wydaje się, Ŝe powinna być przy tym wyraŜona zgoda obojga rodziców. WyraŜenie zgody przez tylko jednego z nich skutkowałoby tym, Ŝe przysposobiony uzyskiwałby informacje o jednym z rodziców. Trudno jednak przypuszczać, aby ten właśnie rodzic konsekwentnie zachował wobec dziecka w tajemnicy dane dotyczące drugiego z rodziców. Wymóg zgody zachowywałby
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swoją aktualność w razie orzeczenia przysposobienia całkowitego, gdy jedno
z rodziców wyraziło zgodę blankietową, zaś zgoda drugiego nie była potrzebna. Natomiast jeŜeli zgoda blankietowa nie została wyraŜona, poniewaŜ rodzice przysposobionego całkowicie dziecka byli nieznani albo nie Ŝyli, to sąd
powinien wyrazić zgodę na ujawnienie przysposobionemu jego dotychczasowego aktu urodzenia.
Do rozwaŜenia jest teŜ wprowadzenie dalszej negatywnej przesłanki ujawnienia aktu urodzenia. Mianowicie sąd mógłby odmówić wyraŜenia zgody na
ujawnienie dotychczasowego aktu urodzenia, jeŜeli ujawnienie to byłoby raŜąco sprzeczne z interesem przysposobionego. PrzecieŜ rodzice przysposobionego mogą wyrazić zgodę na ujawnienie aktu urodzenia, ale sąd miałby uzasadnione podstawy przypuszczać, Ŝe czynią to wyłącznie w tym celu, aby
osiągnąć korzyści majątkowe ze spotkania ze swoim dzieckiem, które jest
dobrze sytuowane finansowo, zaś rodzice np. naleŜą do tzw. marginesu społecznego i istnieją obawy np. o szantaŜowanie dziecka po jego poznaniu.
Przedstawiona propozycja jest niewątpliwie kontrowersyjna. PrzecieŜ ujawnienia dotychczasowego aktu urodzenia moŜe domagać się przysposobiony,
który jest pełnoletni. Wobec tego powinien on zdawać sobie sprawę z następstw ujawnienia informacji o rodzicach biologicznych oraz nawiązania
z nimi kontaktów. Dlatego powinien równieŜ ponieść wszelkie konsekwencje
poznania biologicznych rodziców i nawiązania z nimi kontaktów. TakŜe te dla
niego negatywne. Mając powyŜsze na względzie, propozycja, aby sąd mógł
odmówić ujawnienia danych rodziców biologicznych ze względu na interes
przysposobionego, wydawać by się mogła chybiona. Trzeba jednak zwrócić
uwagę, Ŝe niekiedy pełnoletni przysposobieni nie będą w pełni świadomi
skutków poznania biologicznych rodziców. Chcąc ich poznać, nie będą jednak
uświadamiali sobie płynących z tego następstw. Sytuacja taka moŜe mieć
miejsce w przypadku, w którym przysposobiony np. będąc chory psychicznie
czy cierpiący na niedorozwój umysłowy, będzie chciał wspomnianą uprzednio
informację uzyskać i spotkać się z biologicznymi rodzicami. Rodzi się pytanie, czy właśnie w takim wypadku sąd nie powinien chronić osoby, od której
nie moŜna oczekiwać poniesienia konsekwencji podjęcia decyzji o poznaniu
biologicznych rodziców, poniewaŜ ze względu na swój stan zdrowia nie jest
ona w stanie w pełni uświadomić sobie wszelkich następstw nawiązania kontaktów ze swoimi rodzicami. Jak się wydaje, postulat potrzeby ochrony interesów takiej osoby wydaje się uzasadniony. Sąd mógłby uzyskać niezbędne
informacje (np. o stanie zdrowia przysposobionego, przesłankach jego ubez-
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własnowolnienia) od rodziców adopcyjnych. Celowe byłoby więc wprowadzenie w takim wypadku obowiązku wysłuchania rodziców adopcyjnych
przed podjęciem przez sąd rozstrzygnięcia odnośnie do wyraŜenia zgody na
ujawnienie przysposobionemu informacji o jego biologicznych rodzicach.
Uzyskane informacje od rodziców adopcyjnych pomogłyby sądowi poczynić
niezbędne w tym zakresie ustalenia.
W odmiennym jeszcze ujęciu, innowacja przepisów p.a.s.c. dotyczących
ujawnienia przysposobionemu jego dotychczasowego aktu urodzenia polegać
by mogła na tym, Ŝe przysposobiony mógłby Ŝądać udostępnienia mu przez
kierownika USC dotychczasowego aktu urodzenia po osiągnięciu pełnoletności. Miałoby to miejsce, tak jak w obecnej regulacji, niezaleŜnie od woli
i wiedzy rodziców biologicznych. Rodzice ci mieliby jednak prawo odmowy
kontaktów z przysposobionym.
Jak się jednak wydaje, przedstawiona uprzednio propozycja, uzaleŜniająca
od zgody rodziców biologicznych moŜliwość poznania ich danych przez przysposobionego (w razie wyraŜenia zgody in blanco) oraz przewidująca wprowadzenie dodatkowych jeszcze przesłanek tego udostępnienia (brak raŜącej
sprzeczności z interesem przysposobionego oraz obligatoryjne wysłuchanie
rodziców adopcyjnych), pełniej pozwala na uwzględnienie róŜnic występujących pomiędzy poszczególnymi rodzajami adopcji. Ponadto lepiej odpowiada
przewidzianej w Konstytucji regulacji dotyczącej ochrony Ŝycia prywatnego
i rodzinnego. Wreszcie, wątpliwe jest, czy udałoby się rodzicom biologicznym uniknąć kontaktów z przysposobionym, który znając ich dane osobowe,
chciałby – wbrew ich woli – spotkać się z nimi.

II. Przysposobienie pełne
W przypadku dokonania przysposobienia pełnego, moŜe zostać sporządzony nowy akt urodzenia przysposobionego, w którym jako rodziców wpisuje się przysposabiających, jeŜeli sąd opiekuńczy tak postanowi. O sporządzeniu nowego aktu sąd nie rozstrzyga z urzędu. Następuje to na wniosek
przysposabiającego za zgodą przysposobionego, który ukończył 13 lat, albo na
wniosek przysposobionego za zgodą przysposabiającego (art. 49 ust. 1a
p.a.s.c.). W takim wypadku nie moŜna mówić o tajemnicy przysposobienia
wobec samego przysposobionego, skoro nowy akt urodzenia sporządzany jest
za jego zgodą lub na jego wniosek. Sporządzenie nowego aktu moŜe więc
jedynie słuŜyć zachowaniu tej tajemnicy wobec osób trzecich oraz ewentualnie wobec rodziców przysposobionego. Dotychczasowy akt urodzenia nie
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podlega bowiem ujawnieniu i nie wydaje się z niego odpisów, chyba Ŝe zaŜąda tego sąd w związku z ustalaniem pochodzenia przysposobionego, jego
uznaniem, rozwiązaniem stosunku przysposobienia, albo teŜ w związku z innymi sprawami, w których uzna to za konieczne (art. 49 ust. 2 p.a.s.c.). Nowy
akt urodzenia przysposobionego jest uniewaŜniany w razie rozwiązania przysposobienia (art. 49 ust. 3 p.a.s.c.). Przysposobiony moŜe po uzyskaniu pełnoletności Ŝądać udostępnienia księgi stanu cywilnego w części dotyczącej
dotychczasowego aktu urodzenia (art. 49 ust. 2a p.a.s.c.).
Jak się wydaje, takŜe i w tym wypadku moŜliwość ujawnienia aktu urodzenia mogłaby zostać poddana pewnym ograniczeniom. Nie byłoby jednak
zasadne uzyskiwanie w tym wypadku zgody rodziców na ujawnienie. Nie wyrazili oni wszak zgody blankietowej na przysposobienie. Aktualny natomiast
mógłby pozostać zakaz ujawniania aktu urodzenia, jeŜeli pozostawałoby to
w raŜącej sprzeczności z interesem przysposobionego, oraz potrzeba obligatoryjnego wysłuchania rodziców adopcyjnych. Przyjęcie takiego rozwiązania
pozwoliłoby na zachowanie tajemnicy przysposobienia w niezbędnym zakresie. Zakres ten byłby oczywiście, w porównaniu z przysposobieniem całkowitym, węŜszy. Nie wydaje się jednak celowe wprowadzanie w tej materii
identycznych rozwiązań w odniesieniu do obu rodzajów przysposobienia.
ZróŜnicowanie wydaje się niezbędne, chociaŜby z uwagi na kwestie dotyczące
zgody blankietowej, które rzecz jasna nie dotyczą przysposobienia pełnego,
a tylko całkowitego.

III. Przysposobienie niepełne
W przypadku przysposobienia niepełnego, do aktu urodzenia przysposobionego wpisuje się wzmiankę dodatkową o przysposobieniu, a jeŜeli przysposobienia dokonali wspólnie małŜonkowie, to w odpisie skróconym aktu
urodzenia wymienia się przysposabiających jako rodziców przysposobionego
(art. 47 ust. 1 i ust. 2 p.a.s.c.). W tym więc wypadku utajnienie przysposobienia polega na wymienianiu w odpisie skróconym aktu urodzenia przysposabiających jako rodziców przysposobionego. Aczkolwiek i ten skutek moŜe
zostać wyłączony orzeczeniem sądu (art. 47 ust. 6 p.a.s.c.). MoŜe być bowiem
tak, Ŝe zarówno przysposobionemu, jak przysposabiającemu nie zaleŜy na
zachowaniu tajemnicy przysposobienia wobec osób trzecich. Tajemnica przysposobienia w tym wypadku realizowana jest poprzez ograniczenie dostępności ksiąg stanu cywilnego wobec osób trzecich. Wpisanie zaś przysposabiających jako rodziców w skróconym odpisie aktu urodzenia powoduje, Ŝe tajem-
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nica jest chroniona w wielu sytuacjach mogących wystąpić w Ŝyciu codziennym. Na przykład skrócony odpis aktu urodzenia jest wystarczający do sporządzenia dowodu osobistego.
PoniewaŜ wspomniany art. 47 p.a.s.c. zdaje się odpowiadać istocie przysposobienia niepełnego, polegającej m.in. na tym, Ŝe przysposobiony nie
zrywa całkowicie więzi ze swoją biologiczną rodziną, przeto trudno jest raczej
postulować dokonywanie w nim zmian, które miałyby słuŜyć pogłębieniu tajemnicy przysposobienia w odniesieniu do tego rodzaju przysposobienia.

Podsumowanie
Reasumując poczynione w niniejszym opracowaniu uwagi, zasygnalizować naleŜy brak spójności pomiędzy uregulowaniami zawartymi w k.r.o.
a przepisami p.a.s.c. odnoszącymi się do ujawnienia przysposobionemu aktu
urodzenia. MoŜna się zastanowić, czy przewidziana w p.a.s.c. moŜliwość
ujawniania aktu urodzenia przysposobionego nie podwaŜa – przynajmniej
częściowo – sensu zgody blankietowej rodziców na przysposobienie. Zgoda ta
ma wszak podwójny wymiar. Z jednej strony powoduje, Ŝe rodzice biologiczni
nie znają danych osób adoptujących ich dziecko, ale z drugiej to takŜe rodzice
biologiczni mogą oczekiwać, Ŝe wobec wyraŜenia wspomnianej zgody zostaną
zerwane więzi pomiędzy nimi a oddanym do adopcji dzieckiem.
MoŜna się teŜ zastanawiać, jak ma się moŜliwość ujawnienia aktu urodzenia przysposobionemu np. do przepisów k.r.o., zgodnie z którymi sąd moŜe
orzec przysposobienie bez zgody lub wysłuchania przysposobionego, jeŜeli
uwaŜa się on za dziecko przysposabiających (art. 118 § 3 k.r.o.).
Dalsze przykłady braku spójności między przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego a kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, a takŜe kodeksem cywilnym i kodeksem postępowania cywilnego moŜna jeszcze mnoŜyć.
Cechą charakterystyczną istniejących uregulowań jest bowiem to, Ŝe z jednej
strony istnieje cały szereg przepisów, których celem jest zapewnienie tajemnicy przysposobienia, z drugiej zaś ustawodawca zezwala na ujawnienie tej tajemnicy na mocy unormowań zawartych w p.a.s.c.
Sygnalizowany był takŜe w toku uprzednich rozwaŜań problem braku
spójności pomiędzy p.a.s.c. a ustawą o ochronie danych osobowych.
Do poczynionych uwag naleŜy dodać i tę, Ŝe unormowania zawarte
w p.a.s.c. dotyczące rejestracji przysposobienia są zbyt schematyczne, nie
uwzględniają róŜnorodnych przesłanek orzeczenia przysposobienia. Uwaga ta
dotyczyć moŜe chociaŜby problemu zgody rodziców na przysposobienie i jest
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szczególnie aktualna w odniesieniu do przysposobienia całkowitego. Przesłanka dopuszczalności ujawnienia dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionemu jest identyczna zarówno w przypadku przysposobienia całkowitego, jak i pełnego odwołalnego. Jest nią osiągnięcie przez przysposobionego
pełnoletności. Tymczasem inne są przesłanki orzeczenia tych dwóch rodzajów
adopcji oraz sporządzenia nowego aktu urodzenia, inne są takŜe skutki adopcji
całkowitej od pełnej odwołalnej. By wspomnieć tylko o nierozwiązywalności
adopcji całkowitej i niedopuszczalności ustalania pochodzenia przysposobionego, podczas gdy przysposobienie pełne jest rozwiązywalne i dopuszczalne
jest ustalenie pochodzenia przysposobionego. Istniejące róŜnice pomiędzy
przysposobieniem całkowitym i pełnym odwołalnym powinny znaleźć takŜe
swoje odzwierciedlenie w dopuszczalności zapoznania się z dotychczasowym
aktem urodzenia. Dopuszczalność ujawnienia przysposobionemu jego dotychczasowego aktu urodzenia niemal bez wymogu spełnienia jakichkolwiek przesłanek (poza osiągnięciem pełnoletności), moŜe niekiedy podwaŜać sens orzeczonego przysposobienia całkowitego. JeŜeli bowiem do jego cech naleŜy
m.in. to, Ŝe przysposobiony staje się członkiem nowej rodziny, zrywając więzi
z rodziną biologiczną, a ponadto ten rodzaj przysposobienia jest nierozwiązywalny, to musi powstać wątpliwość co do stworzenia niemal nieograniczonego
dostępu przez przysposobionego do dotychczasowego aktu urodzenia, a tym
samym do danych osobowych jego biologicznych rodziców.
Ustawodawca stwarzając przysposobionemu moŜliwość zapoznania się
z dotychczasowym aktem urodzenia, przyznał zdecydowany priorytet prawu
adoptowanego do poznania swego biologicznego pochodzenia. Tymczasem,
jak zwrócił uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka, kaŜdy ma prawo
znać swoje pochodzenie. Nie moŜna jednak tego prawa rozwaŜać z pominięciem ochrony innych osób, w szczególności rodziców adopcyjnych i członków
rodziny biologicznej adoptowanego. KaŜdy z nich ma bowiem prawo do poszanowania Ŝycia prywatnego18. Polski ustawodawca wprowadzając w p.a.s.c.
moŜliwość udostępnienia przysposobionemu dotychczasowego aktu urodzenia, zdaje się wspomniane prawo pomijać milczeniem.
Jak się wobec tego wydaje, przepisy p.a.s.c. dotyczące przysposobienia
powinny ulec zmodyfikowaniu. Uwaga ta odnosi się do przysposobienia cał18

Zob. Pascale Odièvre przeciwko Francji – orzeczenie z 13 lutego 2003 r., Wielka Izba,
skarga nr 42326/98. Zob. A. SCHULTZ, Poszanowanie Ŝycia prywatnego a „anonimowe urodzenie” dziecka w świetle orzeczenia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Pascale Odièvre przeciw Francji, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2004, nr 4, s. 94 n.
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kowitego oraz pełnego odwołalnego. Natomiast co do przysposobienia niepełnego wydaje się, Ŝe istniejące regulacje odpowiadają istocie tego przysposobienia i jako takie moŜna je uznać za wystarczające.
Słowa kluczowe: akt urodzenia, adopcja, stan cywilny.

Registration of adoption in vital records
Summary
The presented study contains remarks concerning registration of an adopted child in vital
records. Various types of adoption are discussed, namely complete, full and limited ones. The most
attention is given to the issue of drawing a new birth certificate for the adoptee. Also, some doubts
concerning existing legal solutions are outlined, especially those regarding the possibility of the
adoptee getting to know the identity of his or her biological parents, which is envisaged by the law
on vital records. The article also proposes some changes in the current legislation, since the present
regulations are not compatible with the norms contained for example in the Law on Vital Records
and Polish Family and Guardianship Code.
Key words: birth certificate, adoption, civil status.
Translated by Tomasz Pałkowski

Die Registrierung der Adoption
in den Personenstandsurkunden
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit enthält Bemerkungen zur standesamtlichen Registrierung der Adoption
eines Kindes. Diese Fragen wurden für die einzelnen Arten der Adoption getrennt behandelt, d.h.
der vollständigen, der vollen und der unvollständigen. Am ausführlichsten wurde die Problematik
der Ausstellung einer neuen Geburtsurkunde für das adoptierte Kind geschildert. Angemeldet
wurden Zweifel hinsichtlich der gegenwärtig geltenden Normierungen, insbesondere im Zusammen-
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hang mit der in den Bestimmungen des Personenstandsgesetzes vorgesehenen Möglichkeit, dass die
adoptierte Person Informationen über ihre biologischen Eltern erfährt. Vorliegender Artikel enthält
auch Änderungsvorschläge in den geltenden Bestimmungen, denn die gegenwärtig existierenden
Regelungen zeichnen sich durch mangelnde Konsistenz z.B. zwischen den im Personenstandsgesetz,
und den im Familien- und Fürsorgerecht enthaltenen Normierungen aus.
Schlüsselwörter: Geburtsurkunde, Adoption, Personenstand.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

Реєстрація адоптації в актах цивільного стану
Pезюме
Дана розвідка містить зауваги щодо реєстрації цивільного стану усиновленої дитини. Ці
питання були розглянуті окремо для кожного виду адоптації, тобто цілковитого, повного
і неповного. Найповніше представлено проблематику оформлення нового свідоцтва про народження для усиновленої дитини. У статті звернено увагу на сумніви щодо чинних на сьогодні регулювань, особливо у зв’язку з передбаченою законодавчими актами цивільного стану можливістю усиновленої дитини довідатися про своїх біологічних батьків. У статті також
містяться пропозиції змін до чинних законів. Натомість у даний час діючі положення характеризуються відсутністю узгодженості між нормами, що містяться напр. у законодавстві про
акти цивільного стану та сімейному кодексі.
Ключові слова: свідоцтво про народження, адоптація, цивільний стан.
З польської переклала Надія Гергало
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Stosowanie norm kolizyjnych
w praktyce urzędów stanu cywilnego
Uwagi na tle nowej polskiej ustawy
Prawo prywatne międzynarodowe

Wstęp
Zakres zadań powierzonych urzędom stanu cywilnego w Polsce obejmuje
szeroki zakres działań. Oprócz samych czynności rejestracyjnych, związanych
z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego, w codziennej praktyce urzędów pojawiają się róŜne inne czynności, wywołujące skutki w zakresie statusu cywilnego osób fizycznych. Chodzi na przykład o liczne działania związane z zawarciem małŜeństwa1, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa2, czy
obecność przy sporządzaniu testamentu allograficznego3. Do tego dochodzi
realizowanie innych jeszcze szczególnych kompetencji ustawowych, jak
choćby wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk4. Zwiększona
mobilność współczesnych społeczeństw powoduje przy tym, Ŝe aktywność
kierownika USC coraz częściej dotyczy spraw, w których pojawia się element

DR M ICHAŁ WOJEWODA – Uniwersytet Łódzki
1

Zob. art. 3 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U.
Nr 16, poz. 93 ze zm. (dalej cyt.: k.c.).
2
Artykuł 73 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U.
Nr 9, poz. 59 ze zm. (dalej cyt.: k.r.o.).
3
Artykuł 951 k.c.
4
Zob. art. 12 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, Dz. U.
2008, Nr 220, poz. 1427 ze zm.
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międzynarodowy, przejawiający się najczęściej w postaci obcego obywatelstwa osoby, której dotyczy dana sprawa.
Gdy chodzi o czynności rejestracyjne, to pamiętać naleŜy, Ŝe przyjęty
w Polsce system rejestracji stanu cywilnego, rozumiany jako zbiór obligatoryjnych i ciągłych zapisów, dotyczących urodzeń, małŜeństw i zgonów, obejmuje wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w kraju5. Nie ma przy tym znaczenia, czy odnoszą się one do obywateli polskich czy obcych. Rejestracja będzie następować niezaleŜnie od pochodzenia osoby fizycznej. O ile przy tym
sama organizacja ksiąg stanu cywilnego oraz procedura rejestracyjna uregulowane są przepisami krajowymi6, o tyle, gdy chodzi o podlegające wpisowi dane z zakresu stanu cywilnego (np. imię i nazwisko, pochodzenie dziecka od
określonych rodziców, czy pozostawanie osoby w związku małŜeńskim), to
moŜe się okazać, Ŝe ich prawidłowe ustalenie będzie wymagało zastosowania
prawa obcego.
To samo dotyczy róŜnych czynności cywilnoprawnych, dokonywanych
w polskich urzędach stanu cywilnego. Zawarcie małŜeństwa, uznanie ojcostwa
czy sporządzenie testamentu przed kierownikiem USC nie jest ograniczone do
obywateli naszego kraju. JeŜeli zatem dana czynność dokonywana jest przez
obcokrajowca (obywatela państwa obcego, ewentualnie bezpaństwowca), to
pojawia się pytanie, jaki system prawny i w jakim zakresie powinien znaleźć
zastosowanie. Właściwość prawa polskiego wcale nie jest tu z góry przesądzona.
Rozstrzyganiu kolizji norm w przestrzeni, czyli ustaleniu, jakie prawo jest
właściwe w danej sprawie z zakresu prawa cywilnego, w której pojawia się
element obcy, słuŜą normy prawa prywatnego międzynarodowego. Są to tak
zwane normy kolizyjne. Odnoszą się one do poszczególnych typów kwestii
prawnych i – posługując się róŜnymi łącznikami – pozwalają zidentyfikować
5

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst
jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.], rejestracji podlegają takŜe
urodzenie lub zgon, które miały miejsce na polskim statku morskim lub powietrznym (art. 75),
jak równieŜ zawarcie małŜeństwa, do którego dochodzi za granicą przed polskim konsulem
(art. 60). W drodze wyjątku rejestruje się w Polsce równieŜ urodzenie lub zgon obywatela polskiego za granicą, jeŜeli spełnione są przesłanki z art. 72 p.a.s.c. Odrębną instytucją jest tak
zwana transkrypcja, czyli wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego
sporządzonego za granicą (zob. art. 73 p.a.s.c.).
6
Zastosowanie znajdują tu przede wszystkim przepisy ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, ale w pewnym zakresie stosowane są takŜe regulacje innych ustaw (np. kodeksu postępowania administracyjnego).
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system normatywny podlegający zastosowaniu w danym przypadku. NaleŜy
pamiętać, Ŝe regulacje kolizyjne są skierowane nie tylko do sądów, ale takŜe
do innych organów, przed którymi moŜe pojawić się pytanie o właściwość
prawa, w tym do kierowników urzędów stanu cywilnego7.
Niniejszy artykuł został poświęcony przedstawieniu najwaŜniejszych
przypadków, w których kierownik USC powinien sięgnąć do odpowiednich
przepisów prawa prywatnego międzynarodowego w celu ustalenia prawa właściwego dla załatwianej sprawy. Przepisów tych naleŜy szukać przede wszystkim w polskiej ustawie kolizyjnej, chyba Ŝe dana kwestia objęta jest zakresem
wiąŜącej Polskę konwencji międzynarodowej lub została uregulowana w prawie Unii Europejskiej, którym to regulacjom ustawa krajowa musi ustąpić
pierwszeństwa8. NaleŜy jednak powiedzieć, Ŝe gdy chodzi o problematykę statusu cywilnego osób fizycznych, międzynarodowa harmonizacja rozwiązań
postępuje bardzo powoli, nawet na poziomie kolizyjnym. Konwencje multilateralne, które są zawierane w tej materii, mają zwykle ograniczoną liczbę ratyfikacji9. TakŜe Unia Europejska, która od kilkunastu lat ma kompetencję do
podejmowania działań harmonizacyjnych z zakresu prawa międzynarodowego
prywatnego, dopiero przygotowuje się do bardziej aktywnych działań dotyczących stanu cywilnego10. Głównym powodem ograniczonych sukcesów na
polu międzynarodowym jest – jak się wydaje – okoliczność, Ŝe analizowana tu
sfera stosunków ma charakter „wraŜliwy” i nie jest neutralna aksjologicznie.
RóŜnice w podejściu do rozmaitych zagadnień prawa rodzinnego, wpływających na stan cywilny osoby fizycznej – takich jak małŜeństwo, pochodzenie
dziecka czy adopcja – są w poszczególnych państwach na tyle duŜe, Ŝe znalezienie kompromisu, nawet na poziomie regulacji kolizyjnej, nie jest łatwe11.
Owszem, gdy chodzi o akty bilateralne, to Polska jest stroną duŜej liczby
umów dwustronnych o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach
7

Adresatami regulacji kolizyjnych są naturalnie takŜe obywatele.
Zob. art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U.
Nr 78, poz. 483.
9
DuŜe znaczenie mają tu przede wszystkim prace Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (CIEC), zob. stronę Komisji http://ciec1.org/ i zamieszczoną na niej listę konwencji.
10
Zob. opublikowaną 14 grudnia 2010 r. Zieloną księgę Komisji Europejskiej Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli – swobodny przepływ dokumentów
urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego, COM (2010) 747
– wersja ostateczna.
11
Chodzi tu między innymi o sporne niezwykle zagadnienia małŜeństw homoseksualnych,
związków partnerskich, czy adopcji dokonywanej przez osoby tej samej płci.
8
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cywilnych i rodzinnych12, których unormowania będą się stosowały w pierwszej kolejności, jeśli tylko dana sprawa objęta jest zakresem ich zastosowania.
Natomiast w pozostałych przypadkach, odpowiednich norm kolizyjnych naleŜy szukać w krajowej ustawie – Prawo prywatne międzynarodowe13.
Bezpośredni pretekst do niniejszych rozwaŜań stanowi fakt, Ŝe w dniu
4 lutego 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nową ustawę –
Prawo prywatne międzynarodowe14, która weszła w Ŝycie po 30 dniach od jej
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 16 maja 2011 r.15 Nadarza się zatem
okazja, by poszczególne kwestie – istotne w praktyce urzędów stanu cywilnego – naświetlić w kontekście nowej regulacji, dokonując przy okazji porównania z przepisami ustawy kolizyjnej z 1965 r., która utraciła moc obowiązującą16. Brak tu miejsca na bliŜszą charakterystykę nowej ustawy. Kontrowersje dotyczące samej potrzeby jej uchwalenia oraz wątpliwości co do
kształtu poszczególnych rozwiązań, były przedmiotem ostrych polemik doktrynalnych17 oraz gorących dyskusji politycznych18. Na dzień dzisiejszy
12

Zob. Wykaz umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu
prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz państw obcych, które uczestniczą w obrocie prawnym z Polską, [w:] A. CZAJKOWSKA, E. P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach
stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2009, s. 467 n.
13
MoŜna przy tym zauwaŜyć, Ŝe rozwiązania przyjmowane w umowach bilateralnych są
zasadniczo zbieŜne z regulacją ustawową, przynajmniej gdy chodzi o kwestie dotyczące stanu
cywilnego.
14
Senat zaakceptował ustawę bez poprawek na 71. posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r.,
a Prezydent RP złoŜył swój podpis 30 marca 2011 r., dopełniając tym samym procedury
legislacyjnej.
15
Ustawa została opublikowana 15 kwietnia 2011 r., Dz. U. Nr 80, poz. 432 (dalej cyt.:
p.p.m.).
16
Zgodnie z brzmieniem art. 80 ustawy z 4 lutego 2011 r., prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. utraciło moc z chwilą wejścia w Ŝycie nowej regulacji kolizyjnej, czyli 16 maja
2011 r. Wyjątek stanowiły przepisy dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych, które obowiązują do 17 czerwca 2011 r., kiedy to rozpoczęło się stosowanie tzw. protokołu haskiego z 2007 r., inkorporowanego do prawa Unii Europejskiej przez przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurydykcji, prawa właściwego,
uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
(Dz.Urz. UE L 7 z 10 stycznia 2009, s. 1); por. art. 63 p.p.m. z 2011 r.
17
Gdy chodzi o głosy krytyczne, zob. np.: A. M ĄCZYŃSKI, Program haski a polskie prace
kodyfikacyjne w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 1, s. 239 n.; TENśE, Europejski kontekst rekodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu
Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wro-
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istotne pozostaje, Ŝe ustawa wchodzi w Ŝycie po bardzo krótkim vacatio legis,
co wskazuje na pilną potrzebę przygotowania się do jej stosowania.
Niniejszy artykuł nie stanowi wyczerpującego omówienia wszystkich
istotnych kwestii, a słuŜyć ma przede wszystkim ogólnemu przedstawieniu
tych uregulowań, które mają największe znaczenie dla pracy polskich urzędów
stanu cywilnego.
Z góry teŜ naleŜy powiedzieć, Ŝe – przynajmniej gdy chodzi o problematykę związaną z zagadnieniami stanu cywilnego – przyjęte w nowej ustawie
uregulowania nie róŜnią się bardzo istotnie od przepisów dotychczasowych.
Podstawowym łącznikiem w większości spraw „osobistych” pozostaje nadal
łącznik obywatelstwa. Posługujące się nim normy kolizyjne dotyczące statutu
personalnego, tj. kwestia zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, pozostały w swym głównym zrębie niezmienione. RównieŜ gdy chodzi
o zawarcie małŜeństwa oraz pochodzenie dziecka, to ustawa z 2011 r. przejęła
większość poprzednich rozwiązań. Wykorzystano jednak okazję, aby niektóre
kwestie doprecyzować lub rozwinąć. W interesującej nas materii pojawia się
takŜe kilka zupełnie nowych przepisów, na przykład specjalna regulacja dotycząca imienia i nazwiska osoby fizycznej (art. 15).
Dalsze rozwaŜania podzielone są na dwie części. Na początku omówione
zostaną wybrane zagadnienia ogólne, a następnie kwestie szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych typów spraw załatwianych w polskich urzędach
stanu cywilnego.

I. Zagadnienia ogólne
Rozpoczniemy od omówienia kilku instytucji części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, które mają istotne znaczenie w procesie poszukiwania prawa właściwego dla danej kwestii prawnej.
1. Obywatelstwo
Niemal we wszystkich sprawach dotyczących stanu cywilnego osoby fizycznej, ustawa wskazuje jako właściwe prawo ojczyste (lex patriae). Decyceński, J. Krajczyński, t. II, Warszawa 2009, s. 1173 n. Jeśli zaś chodzi o obronę projektu
ustawy, zob. np.: M. P AZDAN, O projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” (Katowice) 1(2007), s. 11 n.
18
Zob. protokoły z posiedzeń komisji sejmowej zajmującej się projektem ustawy, dostępne na stronie sejmowej – http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/poskomprocall?OpenAgent&6&1277
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dującym łącznikiem jest tu zatem łącznik obywatelstwa. Obywatelstwo określa się jako więź prawną jednostki z państwem, w ramach której obywatel ma
określone prawa, ale równieŜ obowiązki. Jest to więź o charakterze publicznoprawnym. Co istotne, ogólnie akceptowaną zasadą w prawie międzynarodowym jest to, Ŝe kaŜde państwo autonomicznie decyduje, kogo uznaje za
swojego obywatela19. Wykorzystanie w normach kolizyjnych łącznika obywatelstwa jest bardzo rozpowszechnione ze względu na jego oczywiste zalety
(stabilność, jednoznaczność rozumienia). Mogą się jednak takŜe pojawić kłopoty praktyczne, związane z negatywnym lub pozytywnym konfliktem obywatelstw. Zagadnienie to wymaga krótkiego komentarza.
a) Konflikt negatywny dotyczy sytuacji, gdy osoba fizyczna nie ma obywatelstwa Ŝadnego państwa (nigdy takiego nie nabyła lub została pozbawiona
wcześniej uzyskanego obywatelstwa). W takim przypadku ustalenie prawa
ojczystego nie jest moŜliwe. Z tego teŜ względu ustawodawca przewidział tu
łącznik zastępczy. Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r.,
jeŜeli obywatelstwa danej osoby ustalić nie moŜna, osoba jest bezpaństwowcem, lub gdy nie moŜna ustalić treści prawa ojczystego, stosuje się prawo
państwa, w którym znajduje się miejsce zamieszkania tej osoby, a w razie
braku miejsca zamieszkania, prawo państwa jej zwykłego pobytu20. Co istotne,
rozwiązanie to dotyczy nie tylko bezpaństwowców, ale takŜe uchodźców
(dysydentów, azylantów), określanych w ustawie jako osoby, które uzyskały
ochronę w innym państwie niŜ państwo ojczyste, w związku z faktem, Ŝe ich
więzy z państwem, którego są obywatelami, uległy trwałemu zerwaniu z powodu naruszania w tym państwie podstawowych praw człowieka (art. 3
ust. 221).
Jeśli chodzi o wymienione wyŜej łączniki miejsca zamieszkania (domicylu) oraz zwykłego pobytu, to nie zostały one w ustawie zdefiniowane22.
W obu przypadkach chodzi, jak się wydaje, o rzeczywiste i dobrowolne ześrodkowanie w danym państwie podstawowej aktywności Ŝyciowej danej osoby, czemu towarzyszy zamiar pozostawania w tym państwie. RóŜnica dotyczy

19

Zob. M. P AZDAN, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2009, s. 50-51.
Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z 1965 r. przewidywała analogiczne rozwiązanie w art. 3, z tym Ŝe łącznikiem zastępczym był wyłącznie domicyl.
21
Powołany przepis jest nowym rozwiązaniem w stosunku do ustawy z 1965 r.
22
Łącznik zwykłego pobytu nie występował w ustawie z 1965 r., od dawna jednak jest powszechnie stosowany w aktach międzynarodowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.
20
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jednak przede wszystkim trwałości i intensywności powiązania. O ile w przypadku domicylu mówi się zwykle o zamiarze stałego przebywania, o tyle przy
łączniku pobytu zwykłego nie musi chodzić o osiedlenie się na stałe23. NaleŜy
się przy tym zgodzić, Ŝe wspomniane pojęcia powinny być rozumiane autonomicznie, niezaleŜnie od tego, jakie znaczenie przypisuje im się w róŜnych
regulacjach prawa krajowego (prawie administracyjnym, cywilnym materialnym, czy procesowym)24. Dokonując oceny, naleŜy badać zachowanie danej
osoby oraz całokształt towarzyszących mu okoliczności, pozwalających
stwierdzić, czy przebywanie na danym terytorium przybrało odpowiedni stopień stałości25. NaleŜy oczekiwać, Ŝe bardziej precyzyjne rozgraniczenie obu
łączników nastąpi w toku stosowania nowych przepisów, przy udziale orzecznictwa i doktryny.
b) Pozytywny konflikt obywatelstw dotyczy natomiast podwójnego (lub
wielorakiego) obywatelstwa danej osoby, gdy więcej niŜ jedno państwo uznaje
ją za swojego obywatela. Pamiętając, Ŝe zadaniem normy kolizyjnej jest
wskazanie jednego tylko systemu prawnego, właściwego dla rozstrzygnięcia
określonej kwestii prawnej, skorzystać tu musimy ze specjalnych reguł przewidzianych w ustawie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 p.p.m. z 2011 r., które są
dokładnym powtórzeniem art. 2 § 1 i 2 ustawy z 1965 r.26, rozstrzygnięcie
konfliktu zaleŜy w pierwszej kolejności od tego, czy w grę wchodzi takŜe
obywatelstwo polskie. JeŜeli tak, to za prawo ojczyste danej osoby zawsze
uznamy prawo polskie, niezaleŜnie od innych obywatelstw posiadanych przez
zainteresowanego i niezaleŜnie od jego rzeczywistej więzi z Polską (art. 2
ust. 1). Natomiast w przypadku, gdy konkurują obywatelstwa państw trzecich,
zbadać naleŜy, z którym z tych państw dany podmiot jest najściślej związany

23

Wystarczy powiązanie poprzez stałą pracę, czy pobieranie nauki w dłuŜszym okresie.
Zob. P AZDAN, Prawo prywatne, s. 54.
25
A. M ĄCZYŃSKI, Kodyfikacyjne zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi
Całusowi, red. A. Janik, Warszawa 2009, s. 421.
26
Dla porządku naleŜy wyjaśnić, Ŝe w art. 2 p.p.m. z 2011 r. znajduje się jeszcze ustęp 3,
niemający odpowiednika w ustawie z 1965 r., który stanowi: „JeŜeli ustawa uzaleŜnia właściwość prawa od tego, czy określone osoby są obywatelami tego samego państwa, do przyjęcia,
iŜ wymaganie to jest spełnione, wystarczy, Ŝe prawo tego państwa osoby te uznaje za swoich
obywateli”. Reguła ta nie będzie miała jednak większego znaczenia w sprawach załatwianych
w polskich urzędach stanu cywilnego.
24
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(art. 2 ust. 2)27. Przejawem takiego związku moŜe być w szczególności zamieszkiwanie lub stały pobyt na określonym terytorium, utrzymywanie silnych więzi rodzinnych, czy posługiwanie się językiem urzędowym danego
kraju.
Gdy chodzi o praktyczny aspekt dotyczący wykazania (potwierdzenia)
obywatelstwa danej osoby, to zasadniczo wystarczy tu odpowiedni dokument
urzędowy, wydany w kraju ojczystym, taki jak paszport czy dowód osobisty28.
Bardziej problematyczne jest jednak stwierdzenie obywatelstwa nowo narodzonych dzieci, co ma znaczenie przy sporządzaniu aktu urodzenia i ustalaniu
pochodzenia dziecka od określonych rodziców. Kwestii tej poświęcam więcej
uwagi w dalszej części (zob. pkt II. 4).
2. Instytucja odesłania
Warto pamiętać, Ŝe wskazanie prawa obcego państwa (państwa X) przez
krajową (polską) normę kolizyjną nie zawsze przesądza o konieczności zastosowania przepisów merytorycznych tego państwa. Prawo prywatne międzynarodowe zna bowiem instytucję odesłania, w ramach której we wskazanym
porządku prawnym państwa X naleŜy w pierwszej kolejności sięgnąć do norm
kolizyjnych, aby ustalić, jakie prawo uznają one za właściwe dla rozstrzygnięcia. Dopiero jeŜeli prawo prywatne międzynarodowe państwa X, podobnie jak
polska norma kolizyjna, wskaŜe na obowiązek zastosowania prawa państwa X,
rozstrzygnięcie powinno się opierać na przepisach merytorycznych tego właśnie systemu. MoŜe się jednak okazać, Ŝe regulacja kolizyjna państwa X posługuje się na przykład innym łącznikiem i w danej sprawie przewiduje właściwość prawa innego państwa. W przypadku, gdy prawem tym jest prawo polskie, mamy do czynienia z tzw. odesłaniem zwrotnym, natomiast gdy jest to
system państwa trzeciego, mówimy o tak zwanym odesłaniu dalszym29.

27

W jednym z wcześniejszych projektów ustawy (projekt z 2007 r.) zaproponowano
rozwiązanie, zgodnie z którym w kaŜdym przypadku zbiegu róŜnych obywatelstw decydujący
powinien być najściślejszy związek osoby fizycznej z określonym państwem (takŜe gdy konkuruje obywatelstwo polskie). Koncepcja ta została jednak ostatecznie odrzucona i do parlamentu
trafiła wersja wzorowana na art. 2 ustawy z 1965 r.
28
Zgodnie z art. 1138 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm. (dalej cyt.: k.p.c.), zagraniczne dokumenty urzędowe
posiadają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Stanowią zatem
dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 k.p.c.).
29
Zob. P AZDAN, Prawo prywatne, s. 63-64.
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Nowa ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. dopuszcza wyłącznie odesłanie zwrotne (art. 5 ust. 1), które ma tę zaletę praktyczną, Ŝe pozwala organowi rozstrzygającemu zastosować własne prawo. Zrezygnowano
natomiast, co do zasady30, z przewidzianego w ustawie z 1965 r. odesłania
dalszego31. Dodatkowo, choć dla praktyki urzędów stanu cywilnego nie ma to
większego znaczenia, ustawodawca zdecydował się na dalsze ograniczenie
instytucji odesłania przez wyłączenie go we wszystkich tych przypadkach, gdy
wskazanie prawa właściwego nastąpiło w drodze wyboru prawa lub gdy
dotyczy ono formy czynności prawnej albo problematyki zobowiązań (art. 5
ust. 2).
W konkluzji trzeba zatem powiedzieć, Ŝe jeśli w danym przypadku przepisy kolizyjne państwa X, wskazanego przez polską normę kolizyjną, nie nakazują zastosowania prawa polskiego (czyli nie zachodzi odesłanie zwrotne),
to niezaleŜnie od tego, jaki system prawny uznaje tu za właściwy prawo prywatne międzynarodowe państwa X – rozstrzygnięcie danej sprawy powinno
się dokonać na podstawie merytorycznej regulacji państwa X. Chodzi o regulację, która w tym państwie słuŜy normalnie rozstrzyganiu kwestii prawnych
określonego typu.
3. Klauzula porządku publicznego
Inną konstrukcją części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego,
o której trzeba pamiętać, jest klauzula porządku publicznego (ordre public).
W nowej ustawie instytucji tej poświęcono art. 7 (będący niemal dosłownym
powtórzeniem art. 6 p.p.m. z 1965 r.). Przepis ten stanowi, Ŝe: „Prawa obcego
nie stosuje się, jeŜeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Klauzula stanowi swoisty wentyl bezpieczeństwa i gwarantuje, Ŝe nawet jeśli dane prawo
obce zostało wskazane jako właściwe przez krajową normę kolizyjną, to
w uzasadnionych przypadkach organ rozstrzygający będzie mógł odmówić
jego zastosowania. NaleŜy pamiętać, Ŝe normy prawa prywatnego międzynarodowego posługują się neutralnie sformułowanymi łącznikami, przez co są
30

Wyjątek stanowi art. 17 ust. 2 nowej ustawy, dopuszczający odesłanie dalsze przy
ustalaniu statutu personalnego osoby prawnej.
31
Zob. art. 4 § 2 p.p.m. z 1965 r., który dopuszczał odesłanie dalsze, tak zwane jednostopniowe, przy czym stosowano je tylko wtedy, gdy wskazanie prawa obcego przez polską normę
kolizyjną dokonywało się za pośrednictwem łącznika obywatelstwa (co jednak w sprawach
dotyczących statusu cywilnego było i jest regułą).
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niejako „ślepe”. W konkretnym przypadku, w danym układzie okoliczności,
moŜe się okazać, Ŝe wskazane zostaje prawo państwa, którego załoŜenia aksjologiczne oraz przyjmowane konstrukcje normatywne są na tyle odmienne,
iŜ jego zastosowanie godziłoby w fundamentalne zasady lokalnego (polskiego) porządku publicznego. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe klauzula jest instrumentem wyjątkowym, a poza tym powołanie się na nią wchodzi w grę wyłącznie na podstawie przeprowadzonej in concreto analizy skutków zastosowania obcych norm, a nie tylko w związku z ocenianą in abstracto róŜnicą
między prawem wskazanym i regulacjami legis fori. Konieczne jest stwierdzenie, Ŝe to skutki zastosowania prawa obcego prowadziłyby do naruszenia
porządku prawnego, i to jego podstawowych zasad32. W praktyce urzędów stanu cywilnego konieczność odwołania się do klauzuli porządku publicznego
pojawia się przede wszystkim przy badaniu zdolności nupturientów do zawarcia małŜeństwa. Stąd teŜ dalsze uwagi szczegółowe dotyczące konstrukcji ordre public zostaną przedstawione przy omawianiu tej właśnie tematyki (zob.
pkt II. 3).
4. Kolizyjne rozszczepienie sytuacji Ŝyciowej
Ostatnim zagadnieniem, o którym warto wspomnieć w ramach rozwaŜań
ogólnych, jest konstrukcja nazywana w doktrynie prawa prywatnego międzynarodowego kolizyjno-prawnym rozszczepieniem sytuacji Ŝyciowej33. NaleŜy
pamiętać, Ŝe kaŜda norma kolizyjna ma odrębny zakres swojego zastosowania,
w ramach którego mieszczą się tylko określone kwestie prawne. MoŜe się
zatem okazać, Ŝe pozornie jednolita sprawa podlegająca załatwieniu w urzędzie stanu cywilnego, w istocie obejmuje kilka zagadnień, podpadających pod
zakresy róŜnych norm kolizyjnych. W takim przypadku, w celu prawidłowego
rozstrzygnięcia całego problemu, naleŜy odrębnie poszukiwać prawa właściwego dla poszczególnych kwestii. Typowym przykładem takiej sytuacji są
czynności prawne z elementem międzynarodowym, gdzie dochodzi zwykle do
spotkania się problemów objętych trzema róŜnymi statutami. Po pierwsze, pojawia się pytanie, czy kaŜda ze stron posiada odpowiednią zdolność do dokonania danej czynności. Kwestia ta podlega statutowi personalnemu (zob.
art. 11 i art. 17 nowej ustawy). Problematyka waŜności czynności ze względu

32

Więcej na temat klauzuli zob.: P AZDAN, Prawo prywatne, s. 72 n.
Zob. M. P AZDAN, Rozszczepienie statutu kontraktowego oraz inne odstępstwa od zasady
jednolitości statutu kontraktowego, „Studia Iuridica Silesiana” 16(1991), s. 60.
33
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na formę objęta będzie osobnym statutem formy, którego ustalenie wymaga
skorzystania albo z ogólnej normy kolizyjnej poświęconej formie (art. 25
p.p.m. z 2011 r.), albo teŜ z jednej z norm szczególnych (zob. np. art. 49 dotyczący formy zawarcia małŜeństwa lub art. 66 dotyczący formy testamentu).
Wreszcie naleŜy pamiętać o konieczności zidentyfikowania prawa właściwego
dla meritum dokonywanej czynności, które to prawo określane jest jako lex
causae. W tym przypadku wszystko będzie zaleŜało od tego, o jaką konkretnie
kwestię prawną chodzi. W następstwie tak zwanej kwalifikacji przyjdzie
ustalić i zastosować poświęconą tej kwestii normę kolizyjną. Przykładowo zatem, gdy chodzi o uznanie dziecka34, jego merytoryczne przesłanki ocenimy
na podstawie prawa wskazanego przez art. 55 ust. 3 lub ust. 4 nowej ustawy.
Gdyby natomiast chodziło o materialną waŜność testamentu, to decydować
będzie system prawny wskazany w art. 65 (tzw. statut testamentowy).
W konsekwencji pamiętać naleŜy, Ŝe w przypadku jednej czynności prawnej moŜe się pojawić potrzeba zastosowania kilku norm kolizyjnych i sięgnięcia do więcej niŜ jednego systemu prawnego – innego dla kwestii zdolności, innego dla zagadnienia formy, a jeszcze innego dla oceny meritum całego zagadnienia.

II. Zagadnienia szczegółowe
1. Zdolność osób fizycznych
Problematyka zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osoby
fizycznej, to pole działania tak zwanego statutu personalnego. W nowej ustawie, podobnie zresztą jak w regulacji z 1965 r., zagadnienie to zostało poddane prawu ojczystemu (zob. art. 11 ust. 1 p.p.m. z 2011 r. oraz art. 9 § 1
p.p.m. z 1965 r.). JeŜeli zatem przed kierownikiem USC staje cudzoziemiec
w celu dokonania określonej czynności prawnej, w pierwszej kolejności
naleŜy sprawdzić, czy prawo państwa, którego jest on obywatelem, przyznaje
mu zdolność do dokonania takiej czynności. Warto przy tym pamiętać, Ŝe
takŜe w tej kwestii mogą się pojawić szczególne normy kolizyjne. Dla przy34

Ustawa kolizyjna posługuje się pojęciem uznania dziecka, mimo Ŝe w polskim prawie
rodzinnym, po zmianach z 2008 r., mówi się o uznaniu ojcostwa. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe
nomenklatura prawa prywatnego międzynarodowego podlega bardziej elastycznej wykładni.
Pojęcia i zwroty zawarte w normach kolizyjnych powinny być rozumiane w sposób bardziej
autonomiczny, dostosowany do stosunków międzynarodowych, bez nadmiernego przywiązania
do definicji i klasyfikacji przeprowadzanych w prawie krajowym.
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kładu, w ustawie odrębnie potraktowano zdolność do zawarcia małŜeństwa
(art. 48). Jak będzie jednak o tym mowa w dalszej części rozwaŜań, takŜe
w tym przypadku o zdolności kaŜdego z nupturientów decyduje jego prawo
ojczyste (zob. pkt II. 3).
Wspomniane wcześniej reguły dotyczące ustalania zdolności, zostały
przejęte – i to właściwie bez zmian – z dotychczasowej regulacji kolizyjnej.
NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w ustawie z 4 lutego 2011 r. pojawia się dodatkowa norma szczególna, zawarta w art. 11 ust. 3, zgodnie z którą stosowanie
prawa ojczystego jako statutu personalnego nie wyłącza zastosowania prawa,
któremu czynność prawna podlega (lex causae), jeŜeli z tego prawa wynikają
szczególne wymagania w zakresie zdolności w odniesieniu do tej czynności
prawnej. Dojdzie wówczas do subsydiarnego zastosowania drugiego systemu
prawnego. W konsekwencji moŜe się okazać, Ŝe osoba fizyczna wyposaŜona
w odpowiednią zdolność według swego prawa ojczystego, mimo wszystko nie
będzie mogła skutecznie dokonać czynności ze względu na postanowienia legis causae. Przykładowo zatem, jeŜeli ma nastąpić uznanie dziecka przez cudzoziemca, która to czynność w danym przypadku miałaby podlegać prawu
polskiemu ze względu na obywatelstwo dziecka (zob. art. 55 ust. 3 p.p.m.
z 2011 r.), to choćby męŜczyzna miał odpowiednią zdolność według swego
prawa ojczystego, do głosu dojdą takŜe właściwe przepisy polskiego prawa
rodzinnego, które występuje tu jako lex causae. Wynika z nich, Ŝe uznający
męŜczyzna musi mieć ukończone 16 lat, a ponadto nie mogą występować
podstawy do jego całkowitego ubezwłasnowolnienia (art. 77 § 1 k.r.o.).
2. Statut formy czynności prawnych
Jak juŜ wspomniano, problematyka formy czynności objęta jest samodzielnym statutem. W nowej ustawie z 2011 r. ogólnym przepisem poświęconym tej kwestii jest art. 25. W jego ustępie pierwszym powtórzona została zasada przyjmowana takŜe w poprzedniej regulacji (zob. art. 12 p.p.m. z 1965 r.),
zgodnie z którą prawem właściwym dla formy jest zasadniczo prawo właściwe
dla samej czynności (lex causae), ale wystarczy zachowanie wymagań formalnych przewidzianych w prawie państwa, w którym czynność zostaje dokonana
(lex loci actus)35.
35

W art. 25 ust. 1 występuje jeszcze zdanie trzecie, które stanowi pewne novum w stosunku do ustawy z 1965 r., zgodnie z którym w przypadku umów zawieranych przez osoby
znajdujące się w chwili złoŜenia oświadczeń woli w róŜnych państwach, wystarczy zachowanie formy przewidzianej dla danej czynności przez prawo jednego z tych państw. Norma ta nie
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Powołana regulacja oznacza, Ŝe nawet jeśli prawem właściwym dla meritum danej czynności jest prawo obce, to z punktu widzenia formalnego wystarczy wypełnić wymagania wynikające z prawa obowiązującego w miejscu
dokonania czynności. Warto w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe zgodnie z dodatkową regułą zawartą w art. 25 ust. 3, w przypadku czynności dokonywanych
przez przedstawiciela, decydujące jest miejsce działania tegoŜ przedstawiciela.
Patrząc z interesującej nas perspektywy krajowej, w świetle powołanych
wcześniej przepisów moŜna sformułować wniosek praktyczny, Ŝe wszędzie
tam, gdzie prawo polskie przewiduje składanie oświadczeń woli przed kierownikiem USC, forma taka będzie aktualna takŜe dla czynności podlegających prawu obcemu, dokonywanych w Polsce osobiście lub przez przedstawiciela.
NaleŜy jednak doprecyzować, Ŝe spośród typowych czynności, które pojawiają się w praktyce urzędów stanu cywilnego, art. 25 ust. 1 ustawy z 2011 r.
znajdzie zastosowanie przede wszystkim przy uznaniu dziecka. Zawarcie małŜeństwa bowiem, czy sporządzenie testamentu objęte są regulacjami szczególnymi (zob. art. 49 i art. 66 p.p.m. z 2011 r.). Będzie o nich mowa
w dalszej części artykułu. Z góry jednak naleŜy powiedzieć, Ŝe takŜe powołane przepisy szczególne pozwalają na waŜne dokonanie wspomnianych czynności przed kierownikiem USC, w formie przewidzianej przez prawo polskie.
3. Zawarcie małŜeństwa
Zdolność do zawarcia małŜeństwa

Artykuł 48 ustawy z 4 lutego 2011 r. stanowi, Ŝe o moŜności zawarcia
małŜeństwa rozstrzyga w stosunku do kaŜdej ze stron jej prawo ojczyste
z chwili zawarcia małŜeństwa. Zarówno na etapie prac nad projektem, jak
i przy samym uchwalaniu ustawy cytowana norma kolizyjna wywoływała
ogromne emocje. Skoro w kwestii zdolności do zawarcia małŜeństwa polska
ustawa dopuszcza do głosu prawo obce, które coraz częściej zezwala na zawieranie związków małŜeńskich lub partnerskich przez osoby tej samej płci,
to – zdaniem niektórych – mogłoby to oznaczać legalizację takich związków
ma jednak większego znaczenia dla praktyki urzędów stanu cywilnego, gdzie umowy między
nieobecnymi się nie pojawiają. Z tych samych względów w głównym toku wywodów pominięty został ustęp drugi analizowanego tu art. 25 nowej ustawy, który wyłącza właściwość legis
loci actus w przypadku rozporządzeń dotyczących nieruchomości oraz gdy chodzi o czynności,
których przedmiotem jest powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby
prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
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w Polsce36. Dopatrując się tu potencjalnej furtki do uznawania w Polsce małŜeństw homoseksualnych, proponowano róŜne środki zaradcze37. NaleŜy jednak powiedzieć, Ŝe obawy wyraŜane przez niektóre środowiska są nieuzasadnione. Po pierwsze – w toku dyskusji pomijano oczywisty fakt, Ŝe art. 48
nowej ustawy jest właściwie dosłownym powtórzeniem art. 14 p.p.m.
z 1965 r.38, który obowiązywał przez 45 lat i co do którego nigdy nie podnoszono podobnych zastrzeŜeń. Po wtóre – zapomina się, Ŝe w kaŜdym przypadku, w którym cudzoziemiec chciałby się powołać w Polsce na wynikającą
z jego prawa ojczystego zdolność do zawarcia małŜeństwa z osobą tej samej
płci, na drodze do zastosowania prawa obcego stanęłaby klauzula porządku
publicznego39. Wszak podstawową zasadą polskiego porządku prawnego jest
traktowanie małŜeństwa jako związku męŜczyzny i kobiety (zob. art. 18 Konstytucji RP oraz art. 1 k.r.o.).
Dokonawszy powyŜszych wyjaśnień, moŜna przejść do omówienia znaczenia reguły kolizyjnej z art. 48 w praktyce urzędów stanu cywilnego. JuŜ na
wstępie naleŜy odnotować, Ŝe przepisy prawa o aktach stanu cywilnego przewidują specjalne środki, które mają ułatwić ustalenie zdolności cudzoziemca
do zawarcia małŜeństwa. Zgodnie z art. 56 ust. 1 p.a.s.c., cudzoziemiec zamierzający zawrzeć w Polsce małŜeństwo jest obowiązany przedstawić dokument stwierdzający, Ŝe zgodnie z właściwym prawem posiada w tym zakresie odpowiednią zdolność. W konsekwencji kierownik USC ocenia jedynie przedstawiony mu zagraniczny dokument urzędowy40. NaleŜy dodać, Ŝe
w przypadku, gdy otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwycięŜenia
przeszkody, cudzoziemiec moŜe zwrócić się do polskiego sądu z wnioskiem
o zwolnienie od złoŜenia dokumentu (art. 56 ust. 2 p.a.s.c.). Dotyczy to takŜe
36

M. DOMAGALSKI, Bez furtki dla związków partnerskich w Polsce, „Rzeczpospolita”,
www.rp.pl/artykul /407098,580186-Czy-nowa-ustawa-umozliwi-legislacje-zwiazkow-osob-jed
nej-plci.html
37
Zob. depeszę agencyjną PAP z 18 stycznia 2011 r., w której relacjonowano zgłoszone
do ustawy poprawki – http://www.salon24.pl/news/92100,komisja-za-definicja-malzenstwatylko-jako-zwiazku-kobiety-i-mezczyzny
38
Jedyna róŜnica dotyczy wyraźnego wskazania chwili, z której obywatelstwo jest
decydujące, przy czym takŜe na gruncie ustawy z 1965 r. wniosek taki moŜna było wyprowadzić w drodze odpowiedniej interpretacji art. 14.
39
Zob. M.A. ZACHARIASIEWICZ, MałŜeństwo, czyli kobieta i męŜczyzna, „Rzeczpospolita”
z 16 marca 2011, s. C9.
40
Odnośnie do szczegółowych kryteriów oceny zaświadczenia zob.: A. CZAJKOWSKA [w:]
CZAJKOWSKA, P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 177, pkt 10.
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przypadków, gdy z góry wiadomo, Ŝe zgodnie z postanowieniami swego prawa ojczystego cudzoziemiec nie mógłby zawrzeć małŜeństwa, więc występowanie o stosowne zaświadczenie w kraju pochodzenia byłoby bezcelowe. Powodem mogą być obowiązujące w niektórych państwach zakazy zawierania
związków małŜeńskich z osobami innego wyznania lub mającymi obce obywatelstwo. W takim przypadku sąd polski moŜe mimo wszystko zwolnić
z obowiązku przedstawiania dokumentu, jeśli dojdzie do wniosku, Ŝe określony zakaz narusza podstawowe zasady porządku prawnego Rzeczpospolitej
Polskiej41. Powiemy wówczas o dozwalającym działaniu powoływanej wyŜej
konstrukcji ogólnej – klauzuli porządku publicznego (art. 7 p.p.m. z 2011 r.).
NaleŜy przy tym pamiętać, Ŝe w przypadku orzeczenia sądowego, które
uwzględnia wniosek cudzoziemca złoŜony na podstawie art. 56 ust. 2 p.a.s.c.,
kierownik USC związany jest oceną sądu, który zwalniając wnioskodawcę
z obowiązku przedstawienia dokumentu, jednocześnie sam weryfikuje jego
zdolność do zawarcia małŜeństwa.
MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe to kierownik USC, dokonując oceny przedstawionego przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego zdolność do zawarcia małŜeństwa, będzie musiał odwołać się do klauzuli porządku publicznego, tym razem w jej aspekcie zakazującym. Klasyczny przykład dotyczy
cudzoziemców pochodzących z państw akceptujących poligamię, którzy pozostając we wcześniej zawartym związku małŜeńskim, chcieliby w Polsce
zawrzeć kolejny związek. Takie małŜeństwo miałoby jednak charakter bigamiczny, co narusza obowiązującą w Polsce zasadę monogamii (zob. art. 13
k.r.o.). Nie ma tu znaczenia, czy prawo ojczyste drugiego nupturienta dopuszcza zawieranie takich małŜeństw. W kaŜdym podobnym przypadku kierownik
USC powinien odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małŜeński (art. 5 k.r.o.). NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe nie dotyczy to sytuacji, gdy
wprawdzie nupturienci (lub choćby jeden z nich) pochodzą z państwa dopuszczającego poligamię, ale na daną chwilę nie pozostają w jakimkolwiek waŜnym związku małŜeńskim. W takim przypadku, mimo ewidentnej róŜnicy pomiędzy daną regulacją obcą a przepisami polskimi, które stoją na straŜy monogamii, brak jest miejsca na odwołanie się do klauzuli. Jeśli oboje nuptu41

Więcej na temat wykorzystania konstrukcji ordre public przy zawieraniu małŜeństwa
zob.: A. M ĄCZYŃSKI, Działanie klauzuli porządku publicznego w sprawach dotyczących zawarcia małŜeństwa z cudzoziemcem, [w:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga
pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–
Łódź 1989, s. 157 n.
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rienci byli stanu wolnego, to zawierane przez nich małŜeństwo nie ma charakteru bigamicznego. Nie dochodzi zatem do naruszenia Ŝadnej z podstawowych zasad porządku prawnego RP. W konsekwencji nie ma przeszkód do
złoŜenia przez nich oświadczeń o wstąpieniu w związek małŜeński w polskim
urzędzie stanu cywilnego42.
Na koniec tej części rozwaŜań warto teŜ przypomnieć, Ŝe zgodnie z wyraŜoną w art. 5 k.r.o. ogólną normą kompetencyjną, w razie wątpliwości co do
istnienia przeszkód do zawarcia małŜeństwa, kierownik USC moŜe się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie, czy małŜeństwo moŜe być zawarte.
Forma zawarcia małŜeństwa

Gdy chodzi o formę zawarcia małŜeństwa, to zgodnie z art. 49 ust. 1
ustawy z 4 lutego 2011 r., który powiela treść dotychczas obowiązującego art.
15 § 1 p.p.m. z 1965 r., forma zawarcia małŜeństwa podlega prawu państwa,
w którym jest ono zawierane43. W praktyce oznacza to, Ŝe zawarcie małŜeństwa w Polsce, takŜe przez obcokrajowców, powinno być celebrowane według
prawa polskiego, to jest zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego. W zaleŜności zatem od tego, czy
oświadczenia woli nupturientów mają być składane przed kierownikiem USC,
czy przed duchownym – całość lub przynajmniej część formalności musi być
dokonana w polskim urzędzie stanu cywilnego według przepisów polskich44.

42

Taki pogląd naleŜy dziś uznać za dominujący w doktrynie, zob.: M ĄCZYŃSKI, Działanie
klauzuli, s. 161; tak równieŜ: PAZDAN, Prawo prywatne, s. 235. Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego przeszło w tej kwestii znamienną ewolucję, ale naleŜy przyjąć, Ŝe na obecnym etapie jest
zasadniczo zgodne z zaprezentowanym wyŜej stanowiskiem doktryny, zob.: CZAJKOWSKA [w:]
CZAJKOWSKA, P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 174-175, pkt 7; por. M ĄCZYŃSKI, Działanie klauzuli, s. 161-162.
43
Artykuł 49 nowej ustawy ma jeszcze ustęp 2, który odnosi się do małŜeństwa zawieranego poza granicami Polski i który w związku z tym pozostaje poza zakresem głównego nurtu niniejszych rozwaŜań. Przepis ten przewiduje, Ŝe za granicą wystarczy zachowanie formy
wymaganej przez prawo ojczyste obojga małŜonków albo przez wspólne prawo miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu małŜonków z chwili zawarcia małŜeństwa. Stanowi to dalsze
rozszerzenie moŜliwości zapewnienia waŜności formalnej małŜeństwa w stosunku do art. 15
§ 2 p.p.m. z 1965 r., który odwoływał się jedynie do wspólnego prawa ojczystego małŜonków.
44
Jak bowiem wiadomo, nawet wtedy, gdy małŜeństwo zawierane jest przed duchownym,
ale ma wywołać skutki cywilne, wszystkie formalności poprzedzające złoŜenie oświadczeń
o wstąpieniu w związek małŜeński mają miejsce w urzędzie stanu cywilnego i tam równieŜ
ostatecznie sporządzany jest akt małŜeństwa (zob. art. 3 i nast. k.r.o.).
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Swoisty wyjątek stanowią tu małŜeństwa konsularne. MałŜeństwo takie
moŜe być zawarte w połoŜonej w Polsce placówce dyplomatycznej lub konsularnej innego państwa, w formie przewidzianej przez prawo tego państwa,
pod następującymi warunkami:
– istnieje zgoda państwa przyjmującego (w tym przypadku: Polski) na zawieranie takich małŜeństw; zgoda ta będzie wynikać z postanowień konwencji
konsularnych lub umów dwustronnych o pomocy prawnej, jakie Polska zawarła z poszczególnymi państwami;
– istnieje specjalne upowaŜnienie państwa wysyłającego dla własnego
przedstawiciela dyplomatycznego lub konsularnego, przed którym małŜeństwo
ma zostać zawarte;
– Ŝadna z osób zamierzających zawrzeć związek małŜeński nie jest obywatelem państwa przyjmującego (nie ma obywatelstwa polskiego);
– przynajmniej jeden z nupturientów, a w przypadku niektórych państw –
oboje muszą być obywatelami państwa, w którego placówce małŜeństwo ma
być zawarte45.
4. Pochodzenie dziecka
Nowa ustawa kolizyjna z 4 lutego 2011 r. poświęca pochodzeniu dziecka
odrębny art. 55, w którym wyróŜniono cztery ustępy46. Ustęp 1 konstytuuje,
a właściwie powtarza dotychczas obowiązującą zasadę ogólną, zgodnie z którą
ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka podlegają prawu ojczystemu
dziecka z chwili jego urodzenia. Pozostałe ustępy zawierają reguły szczególne. Pierwsza z nich nie ma odpowiednika w ustawie z 1965 r. i dotyczy
sądowego ustalenia ojcostwa. Nowy art. 55 ust. 2 stanowi mianowicie, Ŝe
w przypadku, gdy prawo ojczyste dziecka z chwili urodzenia nie przewiduje
sądowego ustalenia ojcostwa, w kwestii tej właściwe będzie prawo ojczyste
dziecka z chwili ustalenia jego pochodzenia. Dalsze reguły szczególne odnoszą się do uznania dziecka. Zgodnie z art. 55 ust. 3 uznanie podlega zasadniczo prawu ojczystemu dziecka z chwili uznania, chyba Ŝe wskazane prawo nie
zna takiej konstrukcji. W takim przypadku – i jest to równieŜ rozwiązanie
45

Por. P AZDAN, Prawo prywatne, s. 238-239, nb 420; zob. takŜe: M. S OŚNIAK, Prawo prywatne międzynarodowe, Katowice 1991, s. 159-160.
46
W ustawie z 1965 r. kwestia ta uregulowana była w art. 19 § 2, w ramach ogólnego
przepisu dotyczącego stosunków między rodzicami a dziećmi. Obecna regulacja jest nieco
bardziej rozbudowana i z pewnością bardziej precyzyjna, ale nie wprowadza istotnych zmian
merytorycznych.
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nieznane poprzedniej regulacji – zastosowanie znajdzie prawo ojczyste dziecka z chwili jego urodzenia, o ile przewiduje ono moŜliwość uznania. Wreszcie, odnośnie do uznania dziecka poczętego (nasciturusa), ustawodawca utrzymał dotychczasową regułę kolizyjną, przesądzającą o właściwości prawa ojczystego matki, doprecyzowując jedynie, Ŝe decydujące jest tu obywatelstwo
matki z chwili uznania (art. 55 ust. 4).
Powołana regulacja, a zwłaszcza ustępy 1, 3 i 4 mają istotne znaczenie dla
praktyki urzędów stanu cywilnego. Pochodzenie dziecka jest jedną z podstawowych kwestii podlegających ujawnieniu w akcie urodzenia. Przykładowo – w przypadku dziecka małŜeńskiego istotne pytanie dotyczyć będzie moŜliwości zastosowania domniemania pochodzenia od męŜa matki (pater est
quem nuptiae demonstrant). Ponadto – jak wiadomo – kierownik USC jest
w Polsce jednym z organów, przed którym moŜna uznać ojcostwo, i to równieŜ
wtedy – jak była juŜ o tym mowa – gdy samo uznanie podlega prawu obcemu.
Okoliczność, Ŝe prawem właściwym w większości przypadków jest prawo
ojczyste dziecka (choć z róŜnej chwili), moŜe rodzić określone problemy
praktyczne. Chodzi mianowicie o ustalenie obywatelstwa dziecka, które –
zwłaszcza w przypadku dzieci nowo narodzonych – moŜe nie być jeszcze
urzędowo potwierdzone odpowiednim dokumentem. Stosunkowo najmniej
problemów pojawia się w sytuacji, gdy matka jest obywatelką RP. W świetle
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim47, naleŜy
przyjąć, Ŝe takŜe dziecko – przynajmniej na chwilę urodzenia – ma polskie
obywatelstwo, a jego nabycie jest niezaleŜne od obywatelstwa drugiego z rodziców48. Jeśli jednak urodziła kobieta, która jest cudzoziemką, to zasadniczo
trzeba sprawdzić, czy jej prawo ojczyste przyznaje dziecku to samo obywatelstwo, które ma matka.
Istotnym utrudnieniem w ustalaniu obywatelstwa nowo narodzonego
dziecka jest przy tym okoliczność, Ŝe osoba potencjalnego ojca (nawet męŜa
matki) nie moŜe być na tym etapie brana pod uwagę, gdyŜ prawidłowe ustale-

47

Tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 28, poz. 353 ze zm.
Trzeba przy tym pamiętać, Ŝe w przypadku róŜnego obywatelstwa rodziców, mogą oni –
poprzez swoje zgodne oświadczenie złoŜone w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się
dziecka – wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest drugie
z rodziców, jeŜeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo (art. 6 ust. 1
zd. 2 ustawy). Dziecko takie moŜe jednak ponownie nabyć polskie obywatelstwo, składając
stosowne oświadczenie w ciągu 6 miesięcy od osiągnięcia pełnoletności, które to oświadczenie
podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ (art. 6 ust. 3 ustawy).
48
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nie ojcostwa wymaga sięgnięcia do przepisów prawa właściwego dla pochodzenia dziecka, a do tego trzeba znać jego obywatelstwo49.
5. Imię i nazwisko osoby fizycznej
W nowej ustawie – Prawo prywatne międzynarodowe znalazła się specjalna norma kolizyjna, dotycząca imienia i nazwiska osoby fizycznej (art. 15).
Norma ta nie ma odpowiednika w ustawie z 1965 r. Nowa regulacja wypełniła
zatem istniejącą lukę, gdyŜ przedmiotowa kwestia budziła określone wątpliwości w praktyce. Obecnie, zgodnie z podstawową zasadą wyraŜoną w art. 15
ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r., imię i nazwisko osoby fizycznej podlegają jej
prawu ojczystemu. Artykuł 15 ust. 2 zd. 1 wprowadza jednak wyjątek, dotyczący zmiany imienia lub nazwiska, która dokonuje się w następstwie zdarzenia podlegającego własnemu statutowi. Zdarzeniem takim moŜe być np. uznanie dziecka czy teŜ adopcja. Wtedy bowiem prawo właściwe dla owego zdarzenia (lex causae) jest właściwe takŜe dla wynikającej zeń zmiany imienia
czy nazwiska. Wspomniany wyjątek nie dotyczy jednak wyboru nazwiska
przy zawarciu lub rozwiązaniu małŜeństwa, gdzie wyraźnie przewidziano właściwość prawa ojczystego kaŜdego z małŜonków (art. 15 ust. 2 zd. 2). Oznacza
to powrót na grunt zasady podstawowej.
Z przedstawionych powyŜej reguł kolizyjnych wynika jasno, Ŝe kierownik
USC niejednokrotnie będzie zobowiązany do zastosowania obcych regulacji
dotyczących imienia i nazwiska. W konsekwencji moŜe się pojawić konieczność wpisania w polskich księgach większej liczby imion lub członów nazwiska, niŜ przewiduje to prawo polskie (niebędące tu prawem właściwym). NaleŜy z góry zaznaczyć, Ŝe ograniczenia techniczne, związane z układem rubryk
w księgach stanu cywilnego, nie powinny być realną przeszkodą do odnotowania prawidłowego brzmienia imienia i nazwiska cudzoziemca.
49

Ustawa o obywatelstwie przewiduje teŜ kilka istotnych zasad szczególnych. Po pierwsze
– zgodnie z art. 7 ust. 1 – zmiany w ustaleniu osoby albo obywatelstwa jednego lub obojga
rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa dziecka, jeŜeli nastąpiły
przed upływem roku od dnia urodzenia się dziecka. Po drugie – jak wynika z art. 7 ust. 2 –
zmiany w ustaleniu osoby ojca, wynikające z orzeczenia sądu wydanego na skutek powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa lub o uniewaŜnienie uznania, podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa dziecka, chyba Ŝe osiągnęło ono juŜ pełnoletność. JeŜeli dziecko ukończyło
szesnaście lat, zmiana obywatelstwa moŜe nastąpić jedynie za jego zgodą. Warto takŜe pamiętać, Ŝe – jak stanowi art. 5 ustawy – dziecko urodzone lub znalezione w Polsce nabywa
obywatelstwo polskie, gdy oboje rodzice są nieznani bądź ich obywatelstwo jest nieokreślone
lub nie mają Ŝadnego obywatelstwa.
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W tym miejscu naleŜy poczynić jeszcze jedną waŜną uwagę. Powołane
wyŜej przepisy kolizyjne znajdą zastosowanie, jeśli kwestia ustalenia lub
zmiany imienia czy nazwiska pojawi się przed polskim kierownikiem USC
jako samodzielne zagadnienie podlegające rozstrzygnięciu. Co innego natomiast, gdy do zmiany imienia czy nazwiska doszło juŜ za granicą, a w Polsce
chodzi jedynie o uwzględnienie takiej zmiany w krajowych księgach stanu cywilnego. W większości przypadków nie powinno to rodzić większych problemów. NaleŜy bowiem pamiętać, Ŝe zgodnie z aktualnym stanem prawnym,
który obowiązuje od 1 lipca 2009 r., zagraniczne orzeczenia sądowe podlegają w Polsce uznaniu z mocy samego prawa (art. 1145 k.p.c.). Odmowa uznania
dotyczy wyjątkowych przypadków i wymaga przeprowadzenia postępowania
sądowego w tym przedmiocie50. Co więcej, na mocy art. 11491 k.p.c. wspomniana konstrukcja „automatycznego” uznania stosuje się odpowiednio do
rozstrzygnięć innych organów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych. JeŜeli zatem zainteresowany wykaŜe, Ŝe dokonał juŜ zmiany imienia lub
nazwiska za granicą, w drodze sądowej lub administracyjnej, a nie zachodzą
przesłanki do odmowy uznania, to naleŜy dokonać stosownej wzmianki dodatkowej w aktach stanu cywilnego (zob. art. 73 ust. 2 p.a.s.c.). Dotyczy to,
moim zdaniem, równieŜ obywateli polskich, którzy zmienili imię lub nazwisko według zagranicznych procedur na podstawie prawa obcego. Sam fakt,
Ŝe gdyby dokonywali takiej zmiany w Polsce, to zastosowanie znalazłoby
ich prawo ojczyste (prawo polskie), a konkretnie krajowa ustawa z dnia
17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska51, nie stanowi – jak
się wydaje – wystarczającej podstawy do odmowy uznania rozstrzygnięcia
organu zagranicznego.
6. Sporządzenie testamentu
Gdy chodzi o rozrządzenia testamentowe, polskie prawo kolizyjne przewiduje odrębną ocenę waŜności formalnej i materialnej testamentu. Gdy chodzi o tę pierwszą, to w nowej ustawie poświęcono jej art. 66, z tym Ŝe przepis
ten zawiera w istocie wyłącznie normę odsyłającą, zgodnie z którą prawo
właściwe dla formy testamentu i jego odwołania określa konwencja dotycząca
kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzona

50
51

Zob. art. 1146 w związku z art. 1148 oraz art. 1148 1 k.p.c.
Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.
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w Hadze 5 października 1961 r.52 Zgodnie z powołaną konwencją, wystarczy
zachowanie wymagań formalnych przewidzianych przez jeden z kilku alternatywnie wskazanych porządków prawnych53, wśród których wymienia się
takŜe prawo miejsca dokonania czynności. W praktyce oznacza to, Ŝe w przypadku testamentu sporządzanego w Polsce, w pełni dopuszczalne jest dostosowanie go do formy wymaganej przez polski kodeks cywilny, który wśród
testamentów zwykłych przewiduje między innymi testament allograficzny
(art. 951 k.c.). Jest on sporządzany przed ściśle wskazanym organem samorządowym54 lub właśnie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Z dokonanych wcześniej ustaleń wynika, Ŝe testament taki moŜe sporządzić takŜe
obywatel innego państwa55.
Gdy chodzi z kolei o materialną waŜność testamentu, obejmującą swym
zakresem między innymi kwestię dopuszczalnej treści testamentu, czy problem wad oświadczeń woli, to w nowej ustawie – podobnie jak w ustawie
z 1965 r.56 – została ona poddana prawu ojczystemu spadkodawcy z chwili
testowania (art. 65). Nie wydaje się jednak, aby kierownik USC zobowiązany
był zadbać o merytoryczną poprawność sporządzanego przez cudzoziemca
testamentu, skoro cała czynność – poza samą formą – podlega prawu obcemu.

52

Po ratyfikowaniu przez Polskę konwencja została opublikowana w: Dz. U. 1969, Nr 34,
poz. 284.
53
W ustawie z 1965 r. kwestii formy testamentu poświęcony był art. 35, który przewidywał znacznie węŜszą alternatywę (prawo ojczyste spadkodawcy z chwili testowania lub prawo
miejsca dokonania czynności). W doktrynie i orzecznictwie dominował jednak pogląd, Ŝe od
czasu wejścia w Ŝycie powołanej konwencji haskiej, która w art. 6 przewiduje swoje uniwersalne zastosowanie, art. 35 p.p.m. został pozbawiony praktycznego znaczenia; zob. A. M ĄCZYŃSKI, Dziedziczenie testamentowe w prawie prywatnym międzynarodowym. Ustawowe
i konwencyjne unormowanie problematyki formy, Kraków 1976, s. 45; podobnie: P AZDAN,
Prawo prywatne, s. 299, nb 543; zob. takŜe uchwałę SN z 31 maja 1975 r., III CZP 78/75,
OSNCP 1976, nr 2, poz. 33.
54
Chodzi o oświadczenie przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa czy teŜ sekretarzem powiatu albo gminy.
55
Nawet jeŜeli testator nie włada językiem polskim, nie naleŜy chyba z góry przekreślać
dopuszczalności sporządzenia testamentu allograficznego. W takim jednak przypadku, oprócz
dwóch świadków, których obecności wymaga art. 951 §1 k.c., naleŜałoby równieŜ oczekiwać
udziału tłumacza przysięgłego. Jak się przy tym wydaje, sam protokół, o którym stanowi art.
951 § 2 k.c., powinien być wtedy sporządzony i odczytany w dwóch wersjach językowych – po
polsku oraz w języku, w jakim testator oryginalnie złoŜył oświadczenie testamentowe.
56
Zob. art. 35 zd. 1 p.p.m. z 1965 r.
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Podsumowanie
Zagadnienia prawa kolizyjnego nie naleŜą do łatwych. Problematyki tej
nie wolno jednak lekcewaŜyć, gdyŜ załatwienie danej sprawy na podstawie
przepisów niewłaściwego prawa daje podstawy do podwaŜania wydanego rozstrzygnięcia. NaleŜy przy tym oczekiwać, Ŝe w dobie powszechnych migracji
społecznych coraz więcej zdarzeń cywilnoprawnych występujących w Polsce,
będzie mieć element obcy. TakŜe w praktyce urzędów stanu cywilnego moŜna
się spodziewać dalszego wzrostu spraw dotyczących cudzoziemców. NaleŜy
jednak Ŝywić nadzieję, Ŝe zagadnienia z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego będą się coraz mocniej przebijać do świadomości wszystkich zainteresowanych. Nowa polska ustawa kolizyjna z 4 lutego 2011 r. powinna stać
się poŜytecznym i przyjaznym narzędziem takŜe w codziennej pracy kierownika USC. Biorąc przy tym pod uwagę ograniczoną liczbę zmian i nowości,
jakie – przynajmniej gdy chodzi o problematykę stanu cywilnego – pojawiają
się w nowej ustawie, naleŜy oczekiwać, Ŝe jej wejście w Ŝycie i rozpoczęcie
stosowania w polskich urzędach dokona się w sposób stosunkowo łagodny
i kontrolowany.
Słowa kluczowe: prawo prywatne międzynarodowe, normy kolizyjne, praktyka urzędów stanu
cywilnego, obcokrajowcy.

Conflict rules in the practice of civil registers.
Remarks in the light of the new international private law of Poland
Summary
This study presents major cases in which, due to an international element, the registrar is
obliged to use conflict rules whose aim is to determine the appropriate law for the settlement of
a given case. The presented considerations were directly encouraged by the entry into force of the
new act of 4 February 2011, that is Polish international private law. The Author discusses chosen
regulations of the new law (relevant to the practice of civil register), juxtaposing them with the old
ones implemented in 1965. The presentation covers several subjects of the general part of international private law such as the question of citizenship determination, the institution of renvoi,
public order clause, or dépeçage. Next, some issues of the specific section are discussed, including
conflict rules relating to physical persons, forms of acts in law, entering into marriage and deter-
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mination of the child’s origin, the issue of law appropriate for the first and last name, as well as
testamentary capacity. The Author stresses that the new regulation does not equal to a radical change of the previous solutions, but supplements and further specifies them. It is also suggested that due
to the rising volume of international turnover and increasing mobility of societies the issue of conflicting rules is becoming a norm in Polish civil registry offices.
Key words: international private law, conflict rules, the practice of civil registers, foreigners.
Translated by Tomasz Pałkowski

Die Anwendung von Kollisionsnormen in der standesamtlichen Praxis.
Bemerkungen auf dem Hintergrund des neuen polnischen Gesetzes
über das internationale Privaterecht
Zusammenfassung
Diese Arbeit ist der Darlegung der wichtigsten Fälle gewidmet, in denen der Standesbeamte –
wegen des Auftretens eines internationalen Elements – zur Anwendung von Kollisionsregeln
verpflichtet ist, die der Feststellung des für die von ihm erledigte Angelegenheit zuständigen Rechts
dienen. Den unmittelbaren Anlass für diese Betrachtungen bildet das Inkrafttreten des neuen
polnischen Gesetzes vom 4. Februar 2011 über das internationale Privatrecht. Der Autor behandelt
ausgewählte Bestimmungen dieses neuen Gesetzes, die für die standesamtliche Praxis wichtig sind,
und vergleicht sie mit der bisherigen Regelung des Gesetzes von 1965. Die Präsentation umfasst in
erster Linie einige Fragen des allgemeinen Teils des internationalen Privatrechts wie die nach der
Untersuchung der Staatsbürgerschaft, die Institution der Verweisung, die Vorbehaltsklausel der
öffentlichen Ordnung oder die kollisionsrechtliche Aufspaltung der Lebenssituation. Danach werden
Probleme aus dem besonderen Teil behandelt, u.a. die Kollisionsregeln hinsichtlich der Fähigkeit
natürlicher Personen, die Formen der Rechtsgeschäfte, der Eheschließung und der Feststellung der
Herkunft des Kindes sowie die Problematik des für Namen und Vornamen zuständigen Rechts
sowie das testamentarische Statut. Der Autor unterstreicht, dass die neue Regelung keine radikale
Veränderung der bisherigen Lösungen bedeutet, höchstens deren Ergänzung und Präzisierung. Dabei bemerkt er, dass die kollisionsrechtliche Problematik aufgrund der Intensivierung des internationalen Verkehrs und der zunehmenden Mobilität der Gesellschaften immer öfter in den polnischen Standesämtern zu Gast sein wird.
Schlüsselwörter: internationales Privatrecht, Kollisionsnormen, standesamtliche Praxis, Ausländer.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich
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Застосування колізійних норм у практиці відділів
реєстрації актів цивільного стану.
Спостереження на тлі нового польського закону
про приватне міжнародне право
Pезюме
Дослідження присвячене висвітленню найважливіших випадків, в яких – з огляду на наявність міжнародного елементу – керівник відділу реєстрації актів цивільного стану зобов’язаний застосовувати колізійні норми з метою встановлення відповідного права для вирішення
справи, якою він займається. Безпосереднім приводом для розгляду є набуття юридичної сили нового польського закону від 4 лютого 2011 р. – Міжнародне приватне право. Автор розглядає деякі положення нового закону, важливі в практиці відділів реєстрації актів цивільного стану, зіставляючи їх з донедавна чинним законом від 1965 р. Презентація охоплює передовсім кілька питань загальної частини міжнародного приватного права, таких як питання
про громадянство, установа відправлення, принцип громадського порядку, чи колізійно-правові розколи життєвої ситуації. Потім обговорюються проблеми із спеціальної частини, зокрема колізійні положення щодо фізичних осіб, форми правових дій, укладення шлюбу та
встановлення походження дитини, а також проблематика відповідного права для імені та
прізвища і заповітний статут. Автор підкреслює, що нові правові норми не означають
радикальної зміни існуючих досі рішень, а в кращому випадку є їх доповненням та роз’ясненням. При цьому слід додати, що з огляду на інтенсифікацію міжнародного обороту та підвищення мобільності населення, колізійно-правова проблематика буде все частіше присутньою
в польських відділах реєстрації актів цивільного стану.
Ключові слова: міжнародне приватне право, колізійні норми, практика відділів реєстрації
актів цивільного стану, іноземці.
З польської переклала Надія Гергало

Piotr Mostowik

O planach ujednolicenia reguł dowodzenia
oraz wzajemnej skuteczności rejestracji stanu cywilnego
w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Zielona księga z 14 grudnia 2010 r.)1

Celem artykułu jest omówienie tez Zielonej księgi z 14 grudnia 2010 r.
pt. Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli –
swobodny przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego1 w zakresie rejestracji stanu cywilnego,
a ponadto zabranie głosu w dyskusji nad przedstawionymi przez Komisję
Europejską załoŜeniami przyszłego prawa unijnego. Uwagi i komentarze opierają się na wyjaśnieniach i wnioskach, które projektodawca w niektórych
miejscach dokumentu sformułował bardzo ogólnie, a nawet nieklarownie.
Poza tym tematyka ta nie była gruntowanie analizowana w piśmiennictwie.
Autor ma nadzieję na wywołanie szerszej dyskusji w doktrynie i wśród
praktyków, w tym zaprezentowanie dodatkowych spostrzeŜeń i odmiennych
stanowisk. 2

I. RozwaŜane działania a kompetencje Unii Europejskiej
i dotychczasowa legislacja
1. Plany działań legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej dotyczących rejestracji stanu cywilnego zasygnalizowano bardzo ogólnie w latach

DR P IOTR M OSTOWIK – Uniwersytet Jagielloński
1

Zob. tekst Zielonej księgi w niniejszym numerze „Metryki”, s. 151 nn.
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2004 i 2009, w dokumentach uzgodnionych podczas posiedzeń przedstawicieli
państw 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 celem zapewnienia, Ŝe granice nie stanowią juŜ przeszkody w rozstrzyganiu
spraw z zakresu prawa cywilnego ani wszczynania postępowań i wykonywania
orzeczeń w sprawach cywilnych (pkt 3.4.1)2. W komunikacie Komisji Europejskiej na temat planów realizacji tego programu pojawiła się zapowiedź opublikowania w 2008 r. Zielonej księgi (tj. załoŜeń przyszłego aktu prawnego
celem ich konsultacji), dotyczącej wzajemnego uznawania spraw związanych
ze stanem cywilnym, której jednak nie zrealizowano3. Warto odnotować, Ŝe
w 2007 i 2008 r. Komisja zleciła m.in. opracowanie analizy trudności, jakie
pojawiają się w związku z obowiązkiem legalizacji dokumentów oraz analiz
dotyczących stanu cywilnego migrujących obywateli państw członkowskich4.
W programie sztokholmskim na lata 2010-2014 ujęto prace związane
z problemami pojawiającymi się na tle aktów stanu cywilnego i dostępu do
„rejestrów takich dokumentów”, oraz ustalono, Ŝe Komisja mogłaby przedłoŜyć odpowiednie „wnioski uwzględniające róŜne systemy i tradycje prawne
państw członkowskich”5. Jako moŜliwe do szybkiego zrealizowania potraktowano stworzenie systemu umoŜliwiającego obywatelom łatwy dostęp do treści
aktów stanu cywilnego. Natomiast „w perspektywie długoterminowej moŜna
by się zastanowić, czy wzajemne uznawanie skutków aktów stanu cywilnego
1

2

Program haski: wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 53 z 3 marca 2005, s. 1 n. Zob. teŜ Plan działania Rady Europejskiej
i Komisji UE słuŜący realizacji programu haskiego, mającego na celu wzmacnianie wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości 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: dziesięć
priorytetów na najbliŜsze pięć lat. Partnerstwo na rzecz odnowy europejskiej w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, COM (2005)184, s. 31. MoŜliwe przyszłe działania
omawia G.-R. DE GROOT, W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu
cywilnego, [w:] Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch,
P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 138-151.
4
Analizy te dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/civiljustice/publi
cations/publications_en.htm#5. Zob. teŜ 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. więcej: A. S APOTA, Program sztokholmski zapowiedzią dalszej unifikacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej, „Przegląd
Sądowy” 2011, nr 2, s. 100-112.
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byłoby właściwe, przynajmniej w niektórych dziedzinach”6. ZauwaŜono przy
tym, Ŝe naleŜy uwzględniać prace Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (MKSC)7. W planie działań Komisji powtórzono, Ŝe przepisy wydane na
poziomie unijnym mogą ułatwić zniesienie przeszkód w uznawaniu dokumentów i „doprowadzić do wzajemnego uznawania skutków aktów stanu cywilnego”. Na 2010 r. zapowiedziano publikację Zielonej księgi na temat swobodnego obiegu dokumentów (podając jako ich przykłady akty stanu cywilnego
i dokumenty urzędowe oraz kwestię uproszczenia legalizacji), a na 2013 r.
projekt aktu normatywnego dotyczącego „wzajemnego uznawania następstw
niektórych aktów stanu cywilnego (np. narodzin, ustalenia ojcostwa, przysposobienia, nazwiska)”8. Pierwszą zapowiedź zrealizowano i przedstawiono Zieloną księgę z 14 grudnia 2010 pt. Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli – swobodny przepływ dokumentów urzędowych
i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego9. Mimo takie6

Podkreśla się, Ŝe celem Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu
Cywilnego jest równieŜ doprowadzenie do harmonizacji prawa w Unii Europejskiej, a nawet
istnienia jednolitego dokumentu stanu cywilnego. Zob. T. BRZÓZKA, Europejskie Stowarzyszenie Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego – zadania i osiągnięcia, [w:] Z zagadnień
prawa rodzinnego, s. 221-231. Specyficzne trudności pojawiające się w sytuacjach ponadpaństwowych omawia P. KASPRZYK, Akty stanu cywilnego w międzynarodowym obrocie prawnym
[cz. I], „Technika i USC” 2005, nr 4, s. 11-14.
7
Organizacja międzynarodowa utworzona w 1949 r. w celu promowania współpracy
w dziedzinie stanu cywilnego oraz poprawy funkcjonowania organów stanu cywilnego. Państwa załoŜycielskie to: Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Szwajcaria, potem przystąpiły
Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, Turcja, Węgry, Włochy
i Wielka Brytania (ponadto w latach 1961-2008 do MKSC naleŜała Austria, jednakŜe zrezygnowała z członkostwa). Zob. E. WOJNICKA, Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego. Historia, osiągnięcia oraz znaczenie jej konwencji dla prawa polskiego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 7(1998), nr 2, s. 269-286 (dalej cyt.: KPP); M. P YZIAK-S ZAFNICKA, Udział Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków
2005, s. 1227-1289; TAś, Korzyści płynące z przynaleŜności Polski do MKSC, [w:] Z zagadnień
prawa rodzinnego, s. 213-221.
8
Komunikat z 20 kwietnia 2010 r. Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – „Przestrzeń
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli”. Plan działań słuŜący
realizacji programu sztokholmskiego, COM (2010)171, s. 5 i 27.
9
COM (2010)747 (dalej cyt.: Zielona księga). Zob. R. WAGNER, Inhaltliche Anerkennung
von Personenstandsurkunden – ein Patentrezept? – Überlegungen aus internationalprivatrechtlicher Sicht, „Zeitschrift für das gesamte Familienrecht” 2011, z. 8, s. 609-615.
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go tytułu, to opracowanie, prezentujące ogólne kierunki przyszłych propozycji
prawodawczych oraz kwestie do rozstrzygnięcia przy ich tworzeniu, warto
ocenić równieŜ przez pryzmat międzynarodowego prawa prywatnego sensu
largo.
2. Projektodawca unijny zauwaŜa w Zielonej księdze, Ŝe dokumenty,
względem których planuje działania legislacyjne na poziomie UE, mogą mieć
bardzo róŜny charakter (np. „dokumenty administracyjne, akty notarialne, jak
np. akty własności, akty stanu cywilnego, jak np. akt urodzenia lub ślubu,
róŜnorakie umowy lub decyzje sądowe”), ale planuje w stosunku do wszystkich podobne rozwiązania. Uzasadniając potrzebę zmian stanu prawnego (de
facto stanów prawnych w poszczególnych państwach), podkreśla ogólnie, Ŝe
„bardzo często zdarza się, Ŝe uznanie tego rodzaju dokumentów przez organy
publiczne wiąŜe się z formalnościami administracyjnymi, które utrudniają
obywatelom Ŝycie” (s. 2). Wyjaśnia, Ŝe przez dokumenty urzędowe rozumie
„dokumenty administracyjne (np. dyplomy lub certyfikaty), akty notarialne
(np. umowa sprzedaŜy budynku, umowa małŜeńska), akty stanu cywilnego
(np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu) lub inne akty sądowe (np. decyzje lub
dokumenty wydawane przez sądy)”. Podkreśla przy tym, Ŝe „wspólną cechą
tych dokumentów jest poświadczenie zdarzeń zarejestrowanych przez organy
publiczne. W większości przypadków okazanie takich dokumentów jest niezbędne do otrzymania prawa, świadczenia społecznego lub spełnienia obowiązku podatkowego” (s. 4-5).
Projektodawca zauwaŜa swoistość rejestracji stanu cywilnego: „z aktami
stanu cywilnego wiąŜą się ponadto inne wątpliwości, dotyczące nie tyle samych dokumentów, ale powodowanych przez nie skutków. Akty stanu cywilnego, za pomocą których organy państw członkowskich stwierdzają zdarzenia
mające wpływ na stan cywilny osób (urodzenie, małŜeństwo, zgon), nie zawsze wywierają skutki w innym państwie członkowskim. W tej dziedzinie kaŜde państwo członkowskie stosuje własne zasady, które róŜnią się między krajami” (s. 2). Tytułem przykładu podaje, Ŝe „ojcostwo dziecka ustalone w jednym państwie członkowskim, nie zawsze jest uznawane w innym państwie
członkowskim, poniewaŜ przepisy krajowe w tej dziedzinie są inne”. Ostatnie
zdanie nie jest precyzyjne i wydaje się, Ŝe „przeskoczono” w nim z tematyki
mocy dowodowej zagranicznych odpisów dotyczących stanu cywilnego do
spraw kolizyjnoprawnych – tj. właściwości prawa dla oceny pochodzenia
dziecka (np. kwestii, czy podlegać ma ono prawu ojczystemu, czy prawu państwa miejsca zwykłego pobytu dziecka). Dopiero w dalszej części dokumentu
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zauwaŜa się, Ŝe „kaŜde państwo członkowskie określa przepisy mające zastosowanie w sytuacjach międzynarodowych na podstawie łącznika przewidzianego przez jego prawo międzynarodowe prywatne. Czynnikiem łączącym
moŜe być, najczęściej, obywatelstwo lub miejsce zwykłego zamieszkania”
(s. 12). W związku z obowiązywaniem w kaŜdym państwie własnych norm
kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego, właściwość prawa dla
identycznych sytuacji Ŝyciowych moŜe się w nich róŜnić. Projektodawca
zauwaŜa, Ŝe takiego zróŜnicowania „nie da się uniknąć”, a konsekwencją tego
jest to, Ŝe „stan cywilny w jednym państwie członkowskim nie jest uznawany
automatycznie w innym, poniewaŜ wynik zastosowania prawa właściwego
w tych państwach się róŜni”. W dalszej części księgi rozwaŜa się jednak rozstrzygnięcia, zmierzające do ujednolicenia norm kolizyjnych i uznawania skutków zagranicznej rejestracji, które by ten problem częściowo rozwiązywały.
3. Wobec fundamentalnej zasady posiadania przez instytucje Unii Europejskiej tylko kompetencji przyznanych i przewidzianych prawem pierwotnym, istotne zagadnienie – które nie zostało w Zielonej księdze dostatecznie
wyjaśnione – stanowi podstawa prawna planowanych działań legislacyjnych.
Artykuł 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej10 stanowią, Ŝe do
państw członkowskich naleŜą wszelkie kompetencje nieprzyznane w traktatach instytucjom Unii Europejskiej. W preambule – mającej moc równą traktatom – Karty Praw Podstawowych z 2000 r. stwierdza się, Ŝe Unia „szanuje
róŜnorodność kultur i tradycji narodów Europy”. Mimo Ŝe w omawianym dokumencie pojawia się najczęściej wątek „pełnego korzystania z prawa do swobodnego przepływu osób” oraz „obywatelstwa Unii Europejskiej”, jednak spora część rozwaŜań dotyczy w istocie „środków z zakresu współpracy w sprawach cywilnych i rodzinnych” i przez ich pryzmat musi być oceniana.
Kompetencje w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego („współpracy sądowej w sprawach cywilnych”) instytucje
Unii Europejskiej uzyskały wraz z wejściem w Ŝycie 1 maja 1999 r. nowelizacji 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 zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864/31 ze
zm. Zagadnienia kolizyjnoprawne prawa rodzinnego oraz międzynarodowe postępowanie cywilne przedstawiają: C. M IK, Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych, [w:] Rozprawy prawnicze, s. 209-210; P. WIŚNIEWSKI, 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 Europejski i Rada, w szczególności jeŜeli jest to niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania rynku wewnętrznego, wydają nie tylko akty prawne dotyczące uznawania i wykonywania orzeczeń, ale równieŜ ustalające reguły właściwości międzynarodowej sądów (jurysdykcji krajowej), a ponadto normy
kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego dotyczące spraw cywilnych,
w tym rodzinnych. JeŜeli odnoszą się one do spraw rodzinnych, to do ich wydania konieczna jest jednomyślność państw członkowskich, poniewaŜ Rada
stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim (art. 81 ust. 3
TFUE). Zamiast propagowania zawierania wielostronnych umów międzynarodowych (co miało miejsce wcześniej w przypadku „procesowej” Konwencji
brukselskiej z 1968 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń
w większości spraw cywilnych13, a takŜe Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 r.14), instytucje unijne uzyskały
więc kompetencję do wydawania rozporządzeń, które obowiązując bezpośrednio, skutecznie ujednolicają prawo w państwach członkowskich15. Wraz z wejściem w Ŝycie w dniu 1 grudnia 2009 r. nowelizacji lizbońskiej16, mocniej
uwidoczniono w rozdziale pierwszym tytułu piątego (Przestrzeń wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości) zasadę ułatwiania przez Unię dostępu do
wymiaru sprawiedliwości, w szczególności przez wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawach cywilnych (art. 67 ust. 4 TFUE). Tę myśl powtarza się
stulowane kierunki rozwoju, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, s. 81 n.
12
Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864/2 ze zm. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu 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. P AZDAN, Poszukiwanie właściwego sądu i właściwego prawa po 1 maja 2004 r.,
„Rejent” 2004, nr 3-4, s. 9-26; A. M ĄCZYŃSKI, Europejski kontekst rekodyfikacji polskiego
prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. II, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 1173-1191; K. WEITZ [w:]
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, red. A. Wróbel, t. II, Warszawa
2009, s. 198-226; P. MOSTOWIK, Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w dekadę po wejściu w Ŝycie Traktatu Amsterdamskiego, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 2, s. 33-60.
16
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską, 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 piątego TFUE, mówiąc, Ŝe Unia rozwija współpracę sądową w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne, na podstawie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych
(art. 81 ust. 1 TFUE).
Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego regulują
w szczególności kwestię właściwości sądów w sprawach międzynarodowych
(jurysdykcję krajową) oraz uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń17. Normy jurysdykcyjne dają sądom i organom danego państwa kompetencję do rozstrzygnięcia sprawy np. z uwagi na zamieszkanie w nim pozwanego lub obywatelstwa małŜonków. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń moŜe odbywać się z jednej strony po przeprowadzeniu specjalnego postępowania (udzieleniu exequatur), w trakcie którego blokująco mogą
zadziałać przesłanki negatywne. Z drugiej strony moŜemy mieć do czynienia
z daleko idącym rozwiązaniem, dającym takim rozstrzygnięciom zagranicznym skuteczność z mocy prawa oraz traktowanie ich przy wykonywaniu
jak krajowych tytułów egzekucyjnych. Przepisy z zakresu międzynarodowego
postępowania cywilnego zostały systemowo uregulowane przez ustawodawców krajowych (w Polsce jako część IV ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego18), przed którymi pierwszeństwo zastosowania mają obecnie w wielu sytuacjach rozporządzenia unijne, wydane w ostatnich latach. Te ostatnie określają jurysdykcję oraz uznawanie i wykonywanie
orzeczeń w większości spraw cywilnych („Bruksela I”)19, w części spraw małŜeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej („Bruksela IIa”)20, a takŜe
w sprawach alimentacyjnych („Bruksela III”)21. Natomiast normy kolizyjne
17

Zob. T. ERECIŃSKI [w:] Międzynarodowe postępowanie cywilne, red. T. Ereciński, J. Ciszewski, Warszawa 2000, s. 13-18.
18
Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm. (dalej cyt.: k.p.c.).
19
Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych 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
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małŜeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (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 małŜeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w prawie wspólnotowym, KPP 16(2007), nr 1, s. 83.
21
Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji,
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy z zakresie zobo-
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prawa prywatnego międzynarodowego wskazują, któremu prawu dana sprawa podlega22. Wynikają one w duŜej mierze z przepisów o genezie krajowej
(w Polsce z ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r.23). Niektóre
sprawy są obecnie de facto wyłączone z regulacji krajowej z uwagi na powszechne obowiązywanie norm kolizyjnych, zawartych w umowach międzynarodowych24 oraz w wydanych w ostatnich latach rozporządzeniach unijnych –
dotyczących zobowiązań umownych („Rzym I”)25 i pozaumownych („Rzym
II”)26 oraz (opcjonalnie) spraw rozwodowych („Rzym III”)27. Wprowadzanie
w państwach członkowskich takich samych norm kolizyjnych jest co do zasady zjawiskiem pozytywnym, bowiem skutkuje orzekaniem przez sądy róŜnych państw w takich samych sprawach na podstawie tak samo wyznaczanego
prawa właściwego28. Tym samym osiągnięte jest załoŜenie wydawania takich
samych orzeczeń (na podstawie tego samego prawa właściwego) w takich samych sprawach, czego osiągnięcie jest dodatkowo uzasadnione w Unii Europejskiej szerokim zastosowaniem reguły uznawania z mocy prawa zagranicznych orzeczeń.
4. Zdecydowanie za przesadzoną ocenić trzeba przedstawioną w Zielonej
księdze tezę, Ŝe „europejski ustawodawca nie po raz pierwszy interesuje się
kwestiami dotyczącymi stanu cywilnego – zarówno w prawie pierwotnym, jak
i wtórnym nadano juŜ obywatelom europejskim szereg praw w tym zakresie”
(s. 12-13). Świadczy zresztą o tym sam podany w tym miejscu przykład
wiązań 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. P AZDAN, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2010, s. 19-22, 46-47.
23
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, Dz. U. Nr 80, poz.
432 (dalej cyt.: p.p.m.).
24
Szczególnie w konwencjach haskich sporządzonych pod auspicjami Haskiej Konferencji
Prawa Prywatnego Międzynarodowego, zob. www.hcch.net.
25
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca
2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań 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
Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca
2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.Urz. UE
L 199 z 31 lipca 2007, s. 40 n.).
27
Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Ŝycie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (Dz.Urz. UE L 343 z 29 grudnia 2010, s. 10 n.).
28
Zob. T. S OKOŁOWSKI, Pojęcie europejskiego prawa rodzinnego, [w:] Z zagadnień prawa
rodzinnego, s. 19.
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art. 21 rozporządzenia „Bruksela IIa”, który wyjaśnia, Ŝe dla uznania ipso iure
orzeczenia rozwodowego zapadłego w innym państwie członkowskim „nie
jest wymagana Ŝadna szczególna procedura dla uaktualnienia ksiąg stanu cywilnego”. Projektodawca natomiast wyraźnie przeoczył zasadniczą „odwrotną” okoliczność, jaką jest „niepokrycie” spraw dotyczących stanu cywilnego
obowiązującym w Unii Europejskiej „brukselskim” reŜimem jurysdykcji oraz
uznawania zagranicznych orzeczeń, ugód i dokumentów urzędowych, ani
„rzymskim” reŜimem norm kolizyjnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia „Bruksela I” jego przepisów nie stosuje się do spraw stanu cywilnego29, a w świetle art. 1 ust. 3 lit. a-c rozporządzenia „Bruksela IIa” nie ma
ono zastosowania do ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa, orzeczeń w sprawach adopcji ani nazwiska lub imienia dziecka30.
Warto dodać, Ŝe niektóre zaprezentowane w Zielonej księdze zamierzenia
legislacyjne odnoszą się nie tyle do współpracy dotyczącej skuteczności orzeczeń sądowych (i ugód oraz dokumentów urzędowych je w istocie zastępujących), ile do skutków wpisów w rejestrach stanu cywilnego (których podstawą
w duŜej mierze nie są orzeczenia sądowe). Szerokie rozumienie zakresu
przedmiotowego zdarzeń osobowych i rodzinnych, które miałyby być uznawane ze względu na ich zarejestrowanie zagranicą, a ponadto szczegółowe
konstrukcje kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego, które mogą powodować przenoszenie nietypowych zagranicznych rozwiązań prawa osobowego i rodzinnego (np. przez moŜliwość wyboru prawa w powiązaniu z wyłączeniem moŜliwości stosowania klauzuli porządku publicznego), mogłyby
w praktyce zrodzić efekt materialnoprawny – tj. na płaszczyźnie, do której regulacji państwa członkowskie nie przekazały Unii Europejskiej kompetencji31.
29

ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe w rozporządzeniu „Bruksela I” względem konwencji brukselskiej
z 1968 r. zrezygnowano z negatywnej przesłanki uznania orzeczenia, jeŜeli sąd państwa pochodzenia rozstrzygnął zagadnienie wstępne dotyczące stanu cywilnego na podstawie innego
prawa, niŜ wynikałoby to z prawa prywatnego międzynarodowego państwa uznania, chyba Ŝe
nie prowadziłoby do innego rezultatu merytorycznego.
30
Wyjątkiem nie moŜe być przyznanie w sprawach alimentacyjnych pochodnej jurysdykcji sądom, które mają – na podstawie przepisów innych niŜ rozporządzenia unijne – jurysdykcję w sprawach dotyczących stanu cywilnego, chyba Ŝe jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron (art. 3 lit. c rozporządzenia „Bruksela III”).
31
W sprawie europejskiego prawa rodzinnego, rozumianego jako zbiór wspólnych zasad,
wyodrębnionych w efekcie badań prawnoporównawczych, które mogą być zrębem ewentualnego przyszłego harmonizowania lub ujednolicenia prawa materialnego – zob.: SOKOŁOWSKI,
Pojęcie europejskiego prawa rodzinnego, s. 14-17.
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II. Od dokumentów i zaświadczeń urzędowych po odpisy
z akt stanu cywilnego
i zagraniczny skutek rejestracji
1. Na początku w Zielonej księdze podkreśla się, Ŝe do „wykorzystania”
dokumentów poza państwem pochodzenia wymaga się najczęściej dopełnienia
formalności administracyjnych związanych z ich uwierzytelnieniem (poświadczenia podpisu lub poświadczenia charakteru, w jakim działała osoba podpisująca dokument), ale jednocześnie zauwaŜa się, Ŝe formalności te stanowią
środek zapobiegania naduŜyciom (s. 4-5). Nie rozwijając tego ostatniego spostrzeŜenia, dalej de facto krytykuje się powolny i kosztowny proces legalizacji
zagranicznych dokumentów („przypominający łańcuch kolejnych uwierzytelnień dokumentu” – najpierw przez organy państwa wydającego, a następnie
przez ambasadę lub konsulat państwa, w którym ma być przedłoŜony), jak teŜ
uproszczoną procedurę dodawania w państwie wydania dokumentu certyfikatu
autentyczności (apostille), co wystarcza do posłuŜenia się dokumentem w innym państwie. Z uwagi na powszechność tego drugiego, mniej uciąŜliwego
rozwiązania, obowiązującego na tle powszechnej w państwach unijnych konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej 5 października 1961 r.32, wydaje się, Ŝe powinno być ono wymienione na pierwszym miejscu, przed wspominaniem ewentualnego, bardziej
uciąŜliwego trybu legalizacji33. W omawianym dokumencie napisano teŜ, Ŝe
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; TENśE,
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów, korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski, „Przegląd Prawa Europejskiego” 2004, nr 1, s. 50-59.
33
Akcentuje się teŜ trudność wynikającą z tego, Ŝe niektóre państwa członkowskie mogą
wymagać od obywateli przedstawienia dokumentów, których nie wydaje się w innym państwie
członkowskim, np. zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małŜeńskiego (s. 5). Sugeruje się, Ŝe moŜliwość zastąpienia takiego zaświadczenia orzeczeniem sądu (państwa, które
wymaga takiego dokumentu) powoduje, Ŝe „obywatel nie będzie zadowolony, bo wniesienie
sprawy do sądu nie jest łatwe i wymaga nakładów czasu i pieniędzy, podczas gdy zawarcie
związku małŜeńskiego w innym państwie członkowskim niŜ państwo ojczyste powinno być
łatwe”. Wydaje się, Ŝe ten fragment dokumentu opiera się na pewnym nieporozumieniu, bowiem istnienie takiego zastępczego trybu sądowego jest konieczne i spełnia pozytywną rolę,
prowadząc do faktycznej moŜliwości zawarcia małŜeństwa (takŜe w stosunku do obywateli
państw trzecich, których państw ojczystych nie moŜna „zmusić” ustawodawstwem unijnym do
wydawania zaświadczeń). Ponadto moŜe on doprowadzić do wydania orzeczenia o zdolności
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niektóre wymienione na wstępie unijne instrumenty (art. 56 rozporządzenia
„Bruksela I” oraz art. 52 rozporządzenia „Bruksela IIa”) przewidują zniesienie
legalizacji w odniesieniu do dokumentów, które podlegają ich zakresowi stosowania (s. 7). Precyzyjniej trzeba powiedzieć, Ŝe nie chodzi tu o dokumenty
w znaczeniu najczęściej przyjmowanym w Zielonej księdze, ale o „substytuty”
orzeczeń sądowych w cywilnych i rodzinnych sprawach regulowanych rozporządzeniami „brukselskimi”, których to orzeczeń „swobodny przepływ” jest
regulowany tymi aktami normatywnymi.
W trakcie dalszej lektury Zielonej księgi moŜna odnieść wraŜenie zbyt
płynnego przechodzenia od praktycznej potrzeby „ułatwienia Ŝycia” migrującym obywatelom państw unijnych, przez ograniczanie wymagań w razie posługiwania się zagranicznymi zaświadczeniami ściśle administracyjnymi (np.
przez znoszenie procedur legalizujących oraz upodabnianie wyglądu i wielojęzyczność dokumentów, celem sprawniejszego brania ich pod uwagę za dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym), do problematyki dowodzenia stanu cywilnego i kwestii uznawania skutków zagranicznej rejestracji. Rejestracja stanu cywilnego wybiega poza „standardowe” administracyjne zaświadczanie (np. o posiadaniu obywatelstwa, przebiegu zatrudnienia lub
ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, czy teŜ o kwalifikacjach zawodowych), bowiem dotyczy podstawowych zagadnień prawa osobowego i rodzinnego oraz opiera się na materialnym prawie cywilnym.
W Zielonej księdze rozwaŜa się równieŜ – wybiegające znacznie dalej niŜ
problematyka rejestracji stanu cywilnego, choć z nią powiązane – zagadnienia
wspólnych reguł uznawania zagranicznych orzeczeń sądowych, a nawet ujednolicenia norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego. Dodatkowo moŜna zauwaŜyć, Ŝe „do jednego worka” wrzuca się teŜ kwestie formy
czynności prawnej. Nie wynika z niej jednak jasno, Ŝe czym innym jest potwierdzenie urzędowego złoŜenia przez daną osobę podpisu na dokumencie
albo potwierdzenie, Ŝe dany organ rzeczywiście go sporządził lub wydał odpis
(które to zagadnienia mogą mieścić się w tematyce Zielonej księgi), a czym
do zawarcia np. związku partnerskiego w państwie, które taką instytucję przewiduje, bowiem
sąd tego państwa stosując klauzulę porządku publicznego moŜe odrzucić właściwość np. prawa
ojczystego, które takiej konstrukcji nie zna. W sprawie niedopuszczalności wystawienia zaświadczenia potwierdzającego zdolność obywatela polskiego do zawarcia związku partnerskiego oraz transkrypcji aktu małŜeństwa zawartego np. w Holandii przez osoby tej samej płci –
zob. T. BRZÓZKA, Rejestracja stanu cywilnego za granicą. Związki partnerskie, „Technika
i USC” 2002, nr 3(32), s. 7-11; TENśE, Związki partnerskie – uzupełnienie, „Technika i USC”
2002, nr 4(33), s. 10-14.
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innym moŜe być w praktyce skuteczność zawartych w takim dokumencie
oświadczeń woli (np. waŜność formalna zawartej przez strony umowy)34.
2. Odnośnie do przyszłych działań legislacyjnych, Komisja sygnalizuje, Ŝe
na rok 2013 planuje dwie oddzielne inicjatywy, tj. osobny projekt odnoszący
się do „swobodnego przepływu dokumentów i zniesienia legalizacji dokumentów między państwami członkowskimi” oraz projekt dotyczący „uznawania
skutków niektórych aktów stanu cywilnego (np. dotyczących pokrewieństwa,
adopcji, nazwiska), aby status prawny przyznany w jednym państwie członkowskim mógł zostać uznany z tym samym skutkiem prawnym w innym państwie członkowskim” (s. 3)35. Widać więc wyraźnie, Ŝe tematyka, której regulacja pozostaje w zainteresowaniu ustawodawcy unijnego, wykracza poza zagadnienie „traktowania” zagranicznych dokumentów, a przesuwa się w stronę
skuteczności odnotowanych w nich zdarzeń prawa rodzinnego i osobowego36.
Najistotniejszymi fragmentami omawianego dokumentu, de facto przedstawiającymi warianty rozwiązań, które będą zawarte w planowanych na 2013 r.
projektach unijnych aktów normatywnych, są: pkt 3.3 pt. Rozwiązania, które
mogłyby ułatwić swobodny przepływ dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi (s. 7-9), oraz pkt 4.3 pt. MoŜliwe rozwiązania w zakresie uznawania skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego (s. 13-15).
W pierwszym fragmencie rozwaŜa się „zniesienie wymogów administracyjnych w zakresie uwierzytelniania dokumentów urzędowych” (lit. a), „współpracę właściwych organów krajowych”, w tym przy wykorzystaniu wzorców
34

MoŜe bowiem mieć miejsce sytuacja, w której dokument, którego autentyczność poświadczono urzędowo, nie spełnia „ostrzejszych” wymagań co do formy stawianych ad solemnitatem przez prawo właściwe, wskazane normami kolizyjnymi w innym państwie. W ustawodawstwach kolizyjnych zdarzają się wyjątki 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
własności nieruchomości połoŜonej w Polsce).
35
Uzasadniając planowanie działań legislacyjnych, przywołano badania opinii publicznej
(s. 4-5), w trakcie których – czego moŜna było się spodziewać – 60% ankietowanych osób
przyznawało, Ŝe formalności są liczne (w 26% przypadków wskazywano na tłumaczenie,
w 24% – na legalizację, w 19% – na poświadczenie za zgodność z oryginałem, a w 16% – na
konieczność załatwienia apostille).
36
G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu
cywilnego, s. 139-142) zauwaŜa następujące praktyczne kwestie rodzące się przy omawianym
zamierzeniu: „uznanie” formy dokumentu (odpisu z rejestru) i ewentualna potrzeba jego legalizacji, język dokumentu i jego przetłumaczenie, uznanie treści wpisów i rozumienie uŜytych
pojęć oraz uznanie skutków rejestracji (w tym wymaganie, by były one – zgodnie z prawem
właściwym wskazanym – normami kolizyjnymi państwa, w którym uznanie jest rozwaŜane).
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wypracowanych przez MKSC (lit. b), „ograniczenie tłumaczeń dokumentów
publicznych” (lit. c) oraz „europejskie zaświadczenie z ksiąg stanu cywilnego” (lit. d). Jak widać, i ta część Zielonej księgi dotyczy funkcjonowania
rejestrów stanu cywilnego, a dokładniej – funkcjonowania w praktyce odpisów z takich rejestrów. W lit. a) jasno wyraŜa się dalsze plany ustawodawcze:
„Nadszedł czas, aby rozwaŜyć zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu
do wszystkich dokumentów urzędowych, w celu zagwarantowania ich swobodnego przepływu na terenie Unii”. Natomiast w lit. c) planuje się stworzenie w wielu sektorach administracji standardowych formularzy, z których
„moŜna byłoby korzystać, przynajmniej jeśli chodzi o najczęściej wykorzystywane dokumenty urzędowe (np. zgłoszenie zagubienia lub kradzieŜy dokumentów toŜsamości, portfela), które rozwiązywałyby kwestie tłumaczenia
i pozwoliłyby uniknąć kosztów”. Pozostałe litery tego fragmentu, przemieszane w tej części z problematyką „zwykłych” dokumentów, dotyczą bezpośrednio rejestracji stanu cywilnego (dokładniej zostaną przedstawione w dalszej
części).
Cały drugi fragment, odnoszący się wyłącznie do rejestracji stanu cywilnego, takŜe wymaga osobnego omówienia. Wydaje się on prezentować zamierzenie dotyczące nie tyle funkcjonowania dokumentów wydanych na podstawie aktów stanu cywilnego, ile uznawania materialnoprawnego istnienia
i pewnych skutków zarejestrowanych zdarzeń. Nieco uproszczając i porównując do reŜimu tyczącego orzeczeń sądowych, pierwsze planowane działania
obejmować więc mają techniczne aspekty wydawania odpisów i ujednolicenia
ich zewnętrznej formy (choć po analizie dalszej części moŜna mieć wraŜenie,
Ŝe niektóre postulaty prowadzą do wspólnego rejestrowania zdarzeń i przepływu informacji o nich, co kłóci się trochę z załoŜeniem wzajemnego uznawania
skutków wpisów do krajowych rejestrów). Natomiast dalsze planowane działania mają na celu wprowadzenie swoistej „powagi rzeczy stwierdzonej”, np.
uznawania w innych państwach członkowskich skutków zarejestrowanego
w jednym kraju pochodzenia dziecka albo waŜności małŜeństwa.
3. Przez stan cywilny trzeba rozumieć cechy charakteryzujące osobistą
sytuację danej osoby (płeć, wiek, imię i nazwisko) oraz w rodzinie (pochodzenie i pokrewieństwo, małŜeństwo i powinowactwo)37. Ze zdarzeniami rejestrowanymi w aktach stanu cywilnego i dowodzonymi za pomocą odpisów z tychŜe aktów, wiąŜą się daleko idące skutki prawne, w szczególności 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 uzyskanie zdolności prawnej i powołania ustawowego do dziedziczenia, początek
biegu terminu uzyskania ograniczonej i pełnej zdolności do czynności prawnych, pochodzenie dziecka (teŜ na skutek uznania ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa i ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa oraz zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa), nabycie nazwiska i jego zmiany (związane z trybem
administracyjnym oraz późniejszymi zdarzeniami prywatnoprawnymi), zawarcie małŜeństwa oraz stwierdzenie jego niewaŜności i rozwiązanie przez rozwód lub separację, jak teŜ ustanie zdolności prawnej (takŜe po uznaniu za
zmarłego lub stwierdzeniu zgonu).
Polska ustawa o rejestracji stanu cywilnego38 reguluje przede wszystkim
sprawy związane z rejestracją (sporządzaniem aktów) urodzeń, małŜeństw
i zgonów, choć dokładniejsza analiza dokonywanej w nich rejestracji (teŜ rejestracji innej, niŜ sporządzanie samych aktów, tj. wzmianek dodatkowych
i innych wpisów39) prowadzi do wniosku, Ŝe rejestracji podlega szereg zdarzeń
prawa osobowego i rodzinnego. Jej zakres zaleŜy od ustawodawcy krajowego
i nie jest niezmienny w czasie40. Przy omawianiu Zielonej księgi, która podaje
plany dotyczące przepisów obowiązujących tak samo we wszystkich państwach członkowskich, trzeba nieco „oderwać się” od klasyfikacji i terminologii przyjętych w jednym państwie, i „wpis do rejestru stanu cywilnego”
rozumieć szeroko, jako potwierdzenie kaŜdego zdarzenia prawa osobowego
38

Ustawa z dnia 29 września 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, wśród czynności kierownika urzędu stanu cywilnego, wyróŜnia się dokonywanie równieŜ wpisów w aktach stanu cywilnego innych, niŜ sporządzanie samych aktów,
oraz zamieszczanie wzmianek (np. sprostowanie błędu 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 brakujących
danych ojca w aktach sprzed 30 sierpnia 1955 r. na podstawie art. 86 p.a.s.c.). Zob. E. PACHNIEWSKA [w:] A. C ZAJKOWSKA , E. P ACHNIEWSKA , Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz,
orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2009, s. 18.
40
Na przykład kwestię 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 prawach dziecka przyjętej 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 podobieństwo
wyjątkowej procedury po przysposobieniu zupełnym – zob. M. GOŁOWKIN-HUDAŁA, Wspomagana 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 państwa. Takie ogólne pojęcie z polskiej perspektywy obejmuje rejestrację dokonywaną
w formie sporządzania aktów, wprowadzanie wzmianek dodatkowych oraz innych wpisów dotyczących stanu cywilnego.
Odpisy z rejestrów stanu cywilnego nie są „standardowymi” dokumentami
urzędowymi41 teŜ ze względu na rangę w postępowaniu sądowym i administracyjnym, która w praktyce jest większa. W świetle art. 3 p.a.s.c. stan cywilny
osoby stwierdza się bowiem na podstawie aktów sporządzonych w księgach
stanu cywilnego. Co istotniejsze, zgodnie z art. 4 p.a.s.c. akty stanu cywilnego
stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Słusznie przyjmuje
się, Ŝe ta reguła dotyczy nie tylko samego faktu urodzenia, zawarcia małŜeństwa lub zgonu, ale takŜe podstawowych danych opisujących te zdarzenia
i de facto będących ich częścią składową (np. płeć oraz imię i nazwisko dziecka, stosunek rodzicielstwa, data i miejsce urodzenia lub śmierci)42. Moc dowodowa aktu stanu cywilnego jest na tyle mocna, Ŝe moŜe być podwaŜona jedynie w drodze postępowania sądowego43.
W doktrynie podkreśla się, Ŝe akty stanu cywilnego mają charakter deklaratoryjny, stanowią bowiem jedynie rejestrację zdarzeń urodzeń, małŜeństw

41

Zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c. oraz art. 76 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) [dalej
cyt.: k.p.a.] wszelkie dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane
do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią
dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.
42
E. Pachniewska podkreśla, Ŝe na podstawie aktu stanu cywilnego nie jest moŜliwe udowodnienie innych danych w nich zawartych, a niedotyczących bezpośrednio zarejestrowanego
zdarzenia – np. na podstawie aktu urodzenia dziecka nie jest moŜliwe udowodnienie daty urodzenia jego rodziców, ani na podstawie aktu małŜeństwa nie jest moŜliwe dowodzenie pochodzenia osoby wstępującej w związek małŜeński od jej rodziców, a nawet jej daty i miejsca
urodzenia, a wpisanie w akcie zgonu danych dotyczących małŜonka osoby zmarłej, nie stanowi
dowodu zawarcia lub pozostawania zmarłego w związku małŜeńskim z określoną osobą. Zarazem jednak słusznie zauwaŜa się, Ŝe dane niebędące danymi podstawowymi mogą jednak stanowić dowód pośredni w postępowaniu o ustalenie lub odtworzenie innych aktów stanu cywilnego. Tę ostatnią myśl moŜna by nawet rozszerzyć, szczególnie na czas takiego sądowego odtwarzania. P ACHNIEWSKA [w:] CZAJKOWSKA, P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego,
s. 24).
43
Podkreśla się, Ŝe podwaŜenie waŜności istniejącego aktu nie jest moŜliwe nawet w przypadku, gdy niezgodność z prawdą jest oczywista dla kierownika urzędu stanu cywilnego, innych organów państwowych oraz dla stron. Zob. tamŜe, s. 25-26.
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i zgonów oraz innych faktów mających wpływ na stan cywilny osób44. Skutek materialnoprawny nie jest więc zaleŜny od faktu rejestracji45. Trzeba jednak mieć na względzie, Ŝe zarejestrowanie nie jest zasadniczo warunkiem np.
uznania ojcostwa lub zawarcia małŜeństwa „świeckiego”, ale jego dokonanie umoŜliwia wydanie odpisu potwierdzającego takie zdarzenia, który jest
w praktyce jego wyłącznym dowodem, w szczególności wobec osób trzecich
i organów państwowych. Z punktu widzenia niektórych, planowanych w Zielonej księdze działań (tj. uznawania skutków wpisów w zagranicznych rejestrach), „siła cięŜkości” przesuwa się właśnie na legitymowanie się odpisem
świadczącym o dokonaniu rejestracji o określonej treści.
4. Istotne dla dalszych uwag jest równieŜ podkreślenie, Ŝe rejestracji dokonuje się w niejednorodnych okolicznościach, tj. albo na skutek zgłoszeń
(np. faktu narodzin bądź śmierci za pomocą określonych dowodów), albo na
skutek przyjęcia do protokołu oświadczeń od zainteresowanych, które mają
wpływ na ich stan cywilny oraz stan cywilny dzieci (np. o uznaniu ojcostwa
niepochodzącego z małŜeństwa, o nadaniu dziecku nazwiska męŜa matki,
o zawarciu związku małŜeńskiego lub o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małŜeństwa), albo de facto mamy do
czynienia z rejestracją orzeczeń sądów cywilnych (np. o ustaleniu aktu urodzenia dziecka nieznanych rodziców, o zaprzeczeniu i ustaleniu macierzyństwa, o zaprzeczeniu lub ustaleniu ojcostwa i ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa, o przysposobieniu, o uniewaŜnieniu lub rozwiązaniu małŜeństwa
przez rozwód, o separacji, o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu
i o uchyleniu lub zmianie takich postanowień, jak teŜ o sprostowaniu lub uniewaŜnieniu aktu), a nawet decyzji organów – niekiedy wydanych po orzeczeniach sądów administracyjnych (np. o zmianie imienia lub nazwiska, o odtworzeniu, ustaleniu lub transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, jak teŜ
o sprostowaniu aktu).
Mając tę róŜnorodność na względzie moŜna powiedzieć, Ŝe odpisy z aktów
stanu cywilnego mogą być potwierdzeniem skutków wynikających z innych
dokumentów urzędowych (potwierdzających w ustalonej procedurze narodziny lub śmierć), mających doniosłość na gruncie prawa materialnego oświadczeń woli składanych przez strony do protokołów urzędowych, a takŜe rozstrzygnięć innych organów oraz sądów cywilnych i administracyjnych. Tym
44

Zob. tamŜe, s. 22.
Zob. P. WYPYCH, Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, KPP
12(2003), nr 1, s. 196-197.
45
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samym rejestracji stanu cywilnego nie moŜna redukować do „rejestracji prostych faktów”, bowiem o zaistnieniu zdarzenia i danych podlegających rejestracji nie decyduje wyłącznie natura, a przesądzane są one w duŜej mierze
przez właściwe normy materialnego prawa osobowego i rodzinnego. Z materialnego prawa rodzinnego i osobowego, któremu dana sprawa podlega, wynikają przesłanki, treść i skutki przyjmowanych oświadczeń stron oraz domniemania prawne (np. pochodzenia dziecka z małŜeństwa). W praktyce najczęściej właściwe będzie prawo polskie, ale moŜemy mieć teŜ do czynienia ze
stosowaniem prawa obcego, i to właśnie takich, „nie czysto wewnętrznych”
spraw dotyczy w przewaŜającej mierze Zielona księga. Podobnie orzeczenia
sądowe, które są podstawą rejestracji (zarówno orzeczenia sądów polskich, jak
i zagranicznych, w tym pochodzące z państw unijnych), mogą być wydane na
gruncie obcego prawa właściwego. Stąd niezmiernie istotne znaczenie dla rejestracji w „sytuacjach międzynarodowych” ma problematyka norm kolizyjnych oraz uznawania skutków zagranicznych orzeczeń, o czym będzie mowa
w dalszej części niniejszego artykułu – na tle następnych fragmentów Zielonej
księgi.

III. RóŜnorodność rozwaŜanych zagadnień
dotyczących stanu cywilnego
i jego rejestracji w sytuacjach międzynarodowych
1. Zaprezentowane w Zielonej księdze plany dotyczące rejestracji stanu cywilnego mają róŜnorodny charakter. Część planowanych inicjatyw legislacyjnych ukazano przy okazji tematyki „swobodnego przepływu dokumentów urzędowych”, zaś pozostałe w ramach „uznawania skutków powodowanych przez
akty (rejestrację) stanu cywilnego”, przy czym podział ten nie jest rozłączny.
W pierwszej części napisano, Ŝe „obywatele, którzy przeprowadzają się do
innego państwa członkowskiego ze swojego państwa ojczystego, a ponadto
obywatele, którzy powracają do państwa, stają przed formalnościami administracyjnymi, związanymi z koniecznością okazania róŜnych dokumentów
urzędowych, np. aktu urodzenia dziecka, dokumentu stwierdzającego obywatelstwo, dokumentu stwierdzającego istnienie stosunku rodzicielstwa lub więzi
rodzinnych” (s. 4). Słusznie zauwaŜa się przy tym, Ŝe zniesieniu formalności
administracyjnych mogłaby towarzyszyć współpraca właściwych organów
krajowych, a w jej celu moŜna by rozwinąć współpracę między urzędami
stanu cywilnego, prowadzoną juŜ przez niektóre państwa członkowskie na
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podstawie konwencji MKSC lub nieformalnie46. Przedstawiono załoŜenie, Ŝe
wymiana informacji powinna równieŜ prowadzić do tego, Ŝe urząd stanu cywilnego w państwie pochodzenia byłby informowany o wszystkich aktach
stanu cywilnego dotyczących danej osoby, które wydano w innym państwie
członkowskim, co ułatwiłoby równieŜ aktualizację ksiąg stanu cywilnego.
W istocie chodzi więc o poszerzenie modelu obowiązującego w niektórych
państwach członkowskich, związanych konwencjami przygotowanymi przez
MKSC. Projektodawca wydaje się nawet rozwaŜać stworzenie centralnego
punktu rejestracyjnego dla zmieniających stan cywilny zdarzeń, które miały
miejsce w państwach członkowskich innych niŜ państwo pierwotnej rejestracji47. Skorzystanie z doświadczeń MKSC ma być równieŜ pomocne przy
rozwiązaniu kwestii językowych (uniknięcia konieczności tłumaczenia aktów
w państwie innym niŜ państwo pochodzenia). Planuje się wprowadzenie standardowych formularzy na podstawie wielojęzycznych wzorów opracowanych
przez MKSC, zamieszczonych w konwencji nr 1648.
Dalej prezentuje się pomysł opracowania „europejskiego zaświadczenia
z ksiąg stanu cywilnego”. Wydaje się, Ŝe przykłady podane przy okazji tej
myśli – tj. europejski wzór prawa jazdy oraz paszportu (s. 9) – nie do końca
pasują do omawianej tematyki, poniewaŜ w zakresie tych przykładowych dokumentów nie ma między państwami członkowskimi róŜnic co do zakresu informacji w nich potwierdzanych ani fundamentalnych róŜnic między przepisami, które statuują przyznanie prawa jazdy lub paszportu. RównieŜ podany
jako uzasadnienie przykład planowanego „europejskiego certyfikatu spadkowego”, nie jest do końca właściwy, bowiem dotyczy on orzeczenia sądowego,
46

Takim przykładem faktycznej współpracy moŜe być opracowanie zbioru prawnoporównawczego pt. Praktyczny międzynarodowy przewodnik stanu cywilnego (Guide pratique international de l’état civil, zob. www.ciec1./org/GuidePratique/index.htm). NaleŜy opowiedzieć
się za ratyfikacją przez Polskę kolejnych konwencji opracowanych pod auspicjami MKSC
przede wszystkim dla usprawnienia obrotu międzynarodowego i ułatwienia Ŝycia obywatelom;
P YZIAK-S ZAFNICKA, Korzyści płynące z przynaleŜności Polski do MKSC, s. 214-219.
47
O organach właściwych dla wpisów do ksiąg stanu cywilnego i wydawania aktów ma
informować przekształcony internetowy portal „Twoja Europa”, dostępny pod adresem:
www.ec.europa.eu/youreurope
48
Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r., dotycząca wydawania
wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. 2004, Nr 166, poz.
1735). Praktyczne kwestie dotyczące róŜnic zawartości polskiego odpisu skróconego aktu urodzenia, małŜeństwa lub zgonu oraz na druku przewidzianym konwencją nr 16 MKSC – zob.
T. BRZÓZKA, Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych, „Technika
i USC” 2004, nr 4 (41), s. 4-8.
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wydawanego na podstawie ujednoliconych reguł jurysdykcji oraz prawa właściwego, którego to orzeczenia skutki podlegają takŜe ujednoliconym regułom
uznawania w innych państwach (niezaleŜnie od tego, czy będą rozpoznane
w postępowaniu zmierzającym do wydania takiego zaświadczenia, czy w postępowaniu krajowym). Mimo Ŝe projektodawca w tym miejscu tego nie
wspomina, równieŜ w tym obszarze przydatne mogłyby być doświadczenia
MKSC nad wypracowaniem jednolitego formularza odpisu z akt stanu cywilnego, przy czym to nie zagadnienia językowe ani formy jego sporządzenia
wydają się najistotniejsze, ale zakres zdarzeń i danych w nim prezentowanych.
2. Daleko dalej idące znaczenie mają natomiast działania planowane w pkt
4.3 Zielonej księgi, pt. MoŜliwe rozwiązania w zakresie uznawania skutków
powodowanych przez akty stanu cywilnego (s. 13-15). Projektodawca najpierw
zauwaŜa, Ŝe Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie prawa rodzinnego materialnego, wobec czego nie moŜe proponować jednolitych europejskich przepisów dotyczących np. nadawania nazwisk49, adopcji, małŜeństwa,
ani zmieniać definicji małŜeństwa na poziomie krajowym. Planuje natomiast
„rozwiązania, które pozwolą zapewnić uznawanie skutków powodowanych
przez akty stanu cywilnego lub sytuację prawną związaną ze stanem cywilnym, która powstała w innym państwie członkowskim, niŜ państwo, w którym
dana osoba się na nią powołuje”. RozwaŜa się trzy moŜliwe warianty uproszczenia uznawania skutków dokumentów z zakresu stanu cywilnego: „pomoc
władzom krajowym w znalezieniu rozwiązań praktycznych”, „uznawanie całkowite” lub „uznawanie oparte na harmonizacji norm kolizyjnych”.
a. Przez pierwszy wariant rozumie się de facto wspieranie przez Unię
Europejską harmonizowania prawa krajowego w państwach członkowskich
(tj. norm kolizyjnych dotyczących stanu cywilnego lub prawa rodzinnego),
bowiem „moŜna utrzymywać, Ŝe problemy dotyczące stanu cywilnego w sytuacjach międzynarodowych mogłyby zostać lepiej rozwiązane na poziomie

49

W deklaracji przyjętej przez Europejskie Stowarzyszenie Urzędniczek i Urzędników
Stanu Cywilnego w Engelbergu w 2006 r. mocno nawołuje się do stworzenia jednolitego
w państwach unijnych prawa materialnego dotyczącego nazwisk, a zanim to nastąpi – ujednolicenie „choć” norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego (na podstawie łącznika
obywatelstwa, a w razie kilku – wybór jednego z praw ojczystych), a ponadto uzgodnienia
znaków alfabetu łacińskiego, które oddawałyby mniej typowe głoski – zob. BRZÓZKA, Europejskie Stowarzyszenie Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego, s. 230-231.
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państw członkowskich, którym najłatwiej będzie znaleźć odpowiedzi praktyczne w kontekście prawa krajowego”50.
b. Drugi wariant obejmuje „pełne uznawanie”, które „byłoby moŜliwe bez
harmonizacji obecnie obowiązujących przepisów i nie dotykałoby systemów
prawnych państw członkowskich”, a polegałoby na „akceptowaniu i uznawaniu skutków sytuacji prawnej powstałej w innym państwie członkowskim (np.
nazwiska dziecka i stosunku rodzicielstwa), nawet jeśli stosowanie prawa
właściwego w tym państwie prowadziłoby do innego rozwiązania”51. Celem
takiego rozwiązania jest „zagwarantowanie ciągłości stanu cywilnego” udającemu się za granicę obywatelowi, którego dotyczy sytuacja z zakresu stanu
cywilnego. Projektodawca wydaje się preferować takie rozstrzygnięcie, które
ocenia jako „najprostsze i najbardziej przejrzyste dla obywateli korzystających
z prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii”. Tłumaczy
teŜ, Ŝe przy pełnym uznawaniu sytuacji prawnej powstałej w innym państwie
członkowskim, państwo przyjmujące nie będzie musiało zmieniać prawa materialnego. Takie twierdzenie zasługuje jednak na krytykę, bo przez brak konieczności zmiany prawa rozumie się w nim tylko „technicznie” niewprowadzanie takiej samej instytucji materialnoprawnej do przepisów krajowych, ale
juŜ nie jej nieuznawanie w krajowym porządku prawnym, gdy pochodzi ona
z obcego prawa właściwego. Natomiast w niektórych państwach członkowskich właśnie nieistnienie konstrukcji prawnej (np. adopcji przez pary homoseksualne), rozumiane teŜ jako nieuznawanie jej skutków powstałych pod rządami prawa obcego, moŜe być podstawową zasadą porządku publicznego.
„Pełne uznawanie” ma teŜ gwarantować pewność prawa, jakiej obywatele
mogą oczekiwać przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania
się. I w tym fragmencie mamy do czynienia z pewnym skrótem myślowym,
bowiem w zakresie prawa osobowego i rodzinnego szczególnie widoczne są
krajowe tradycje prawne, które z natury rzeczy mogą powodować „trudności”,
50

W tym kontekście pojawia się sformułowanie „ściślejszej współpracy”, którego – skoro
mowa o harmonizacji, a nie o ujednoliceniu prawa – nie naleŜy raczej rozumieć jako procedury
zmierzającej do wydania np. rozporządzeń obowiązujących tylko w niektórych państwach
członkowskich, jak to miało miejsce przy wydawaniu rozporządzenia „Rzym III”. Poza tym
w pytaniu nr 7 mówi się nie o wydaniu bezpośrednio obowiązującego prawa unijnego,
a o „wytycznych dla władz krajowych (ewentualnie w drodze zalecenia UE)”.
51
Co do „uznania zagranicznego stosunku prawnego”, rozumianego nie jako konsekwencję stosowania lub niestosowania właściwego prawa obcego, ale alternatywną metodę rozstrzygania konfliktów systemów prawnych – zob. M. P ILICH, Związki quasi-małŜeńskie w polskim
prawie prywatnym międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 2011, z. 2, s. 90-92.
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a do których zmian Unia Europejska nie ma kompetencji. W dalszym fragmencie zauwaŜa się co prawda, Ŝe „omawianemu rozwiązaniu powinny towarzyszyć róŜne środki kompensacyjne, które pozwolą uniknąć ewentualnych
przypadków naduŜyć, oraz w pełni uwzględnić zasady porządku publicznego
w państwach członkowskich”, co powoduje, Ŝe „pełne uznawanie mogłoby
lepiej odpowiadać tylko niektórym sytuacjom z zakresu stanu cywilnego, jak
nadanie lub zmiana nazwiska”, bowiem „w niektórych sytuacjach, jak małŜeństwo, mogą wiązać się z większymi komplikacjami”. Tej kluczowej kwestii
nie poświęcono w omawianym dokumencie więcej uwagi, mimo Ŝe uzgodnienie zakresu zdarzeń prawa osobowego i rodzinnego, które wpisywane są w rejestrach stanu cywilnego, a których skutków omawiana „swoboda przepływu”
miałaby dotyczyć, wydaje się fundamentalną sprawą celem osiągnięcia kompromisu, koniecznego dla skutecznego ujednolicenia prawa na poziomie ponadpaństwowym.
c. Trzeci rozwaŜany wariant, którego moŜna by się nie spodziewać po
lekturze tytułu Zielonej księgi, to kwestia „harmonizacji” norm kolizyjnych,
a dokładniej – ich ujednolicenia na poziomie Unii Europejskiej. ZauwaŜa się,
Ŝe opracowanie wspólnych unijnych reguł kolizyjnych (określających, które
prawo materialne jest właściwe dla zdarzeń z zakresu stanu cywilnego) gwarantowałoby wysoką pewność i przewidywalność prawa w odniesieniu do sytuacji powstałych w obcym państwie członkowskim. NaleŜy dodać, Ŝe wariant
ten nie musi być alternatywny, a mógłby być komplementarny do zasygnalizowanego wcześniej uznawania skutków wpisów do zagranicznych rejestrów.
Projektodawca w takim ewentualnym jednolitym rozwiązaniu wydaje się
skłaniać do przyjęcia właściwości prawa państwa, w którym dana osoba zamieszkuje, a nie np. prawa ojczystego („Tytułem przykładu, w stosunku do
obywateli zamieszkałych w państwie członkowskim innym niŜ państwo pochodzenia, prawem właściwym byłoby prawo państwa zamieszkania, z którym
wiele ich łączy, a nie prawo państwa pochodzenia, w którym być moŜe nie
przebywają od wielu lat”). Dalej zastanawia się, czy moŜliwe jest przyjęcie
jednego łącznika dla wszystkich spraw z zakresu stanu cywilnego, czy teŜ
konieczne byłoby obowiązywanie kilku norm kolizyjnych dla róŜnych zakresów spraw. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest utrudnione, bowiem
w omawianym dokumencie nie zostało zaprezentowane rozumienie „sytuacji
z zakresu stanu cywilnego”. RozwaŜa się równieŜ umoŜliwienie dokonania
wyboru prawa, co byłoby zdecydowanym novum w prawie prywatnym międzynarodowym dotyczącym spraw osobowych i rodzinnych. Nie chodziłoby
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bowiem o faktyczny „dobór” prawa właściwego poprzez zamieszkanie w jakimś państwie (co miałoby miejsce z uwagi na zastosowanie obiektywnego
łącznika miejsca zamieszkania), ale raczej o jednostronną kompetencję do
czynności prawnej prawa kolizyjnego, która wskazywałaby właściwość prawa.
W omawianym fragmencie Zielonej księgi moŜemy bowiem przeczytać, Ŝe
obywatelowi w sytuacji międzynarodowej moŜna by stworzyć ograniczoną
moŜliwość wyboru prawa właściwego dla zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które go dotyczy. MoŜliwość ta – zdaniem projektodawcy – odpowiadałaby uzasadnionym interesom obywateli, którzy dokonując wyboru, wyraŜaliby
swoje przywiązanie do własnej kultury i państwa pochodzenia lub przeciwnie
– do innego państwa członkowskiego, z którym mają bliskie związki, a ponadto byłaby wyrazem wolności osobistej w dziedzinie stanu cywilnego.
Na końcu tego fragmentu zauwaŜa się, Ŝe moŜliwość dokonania wyboru
prawa byłaby dopuszczona w zakresie, w jakim nie zagraŜałoby to interesom
osób trzecich lub porządkowi publicznemu. Nie sposób dokładnie przedstawić
„na gorąco” konsekwencji wiąŜących się z planem wydania jednolitych przepisów kolizyjnych, ale naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe właśnie wzgląd na ochronę
interesów osób trzecich oraz podstawowe zasady porządku publicznego będzie
miał fundamentalne znaczenie przy zakreślaniu granic rozwiązania dopuszczającego wolę stron. Z narodzeniem człowieka wiąŜą się bowiem istotne konsekwencje dotyczące zdolności prawnej, a po jakimś czasie – ograniczonej
i pełnej zdolności do czynności prawnej, jak równieŜ moŜliwości spadkobrania, które zdecydowanie wkraczają w obrót z osobami trzecimi. TakŜe ustalenie pochodzenia dziecka nie jest sprawą wyłącznie osobistą, bowiem wpływa
chociaŜby na wzajemne obowiązki alimentacyjne oraz pokrewieństwo, co
ograniczać moŜe niektóre uprawnienia. Zresztą, trudno w momencie narodzenia dziecka w ogóle mówić o moŜliwości dokonania wyboru prawa dla jego
stanu cywilnego, chyba Ŝe taką kompetencję mieliby rodzice, co z kolei nie
jest zgodne z ideą właściwości prawa wyznaczonej przez okoliczności dotyczące dziecka. Istnienie małŜeństwa oraz jego rozwiązanie nie jest równieŜ
zagadnieniem czysto wewnętrznym, bowiem wpływać moŜe chociaŜby na pochodzenie dziecka, moŜliwość adoptowania dziecka, majątkowe sprawy małŜeńskie z osobami trzecimi, zmianę kolejności dziedziczenia. DuŜe problemy
w praktyce wywołuje kwestia właściwości prawa dla nazwiska, która nie jest
sprawą „czysto wewnętrzną”52. Z innej perspektywy konieczne jest podkre52

Co do właściwości prawa dla nazwiska zob.: P. WYPYCH, Prawo właściwe dla nabycia
i zmiany nazwiska, [w:] Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane, Lublin
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ślenie, Ŝe w poszczególnych państwach członkowskich wielu spraw spośród
regulowanych przez prawo osobowe oraz rodzinne dotyczyć teŜ mogą podstawowe zasady porządku prawnego, co znacząco moŜe wpływać na zastosowanie prawa obcego53.
Przy okazji rozwaŜania wariantu ujednolicenia norm kolizyjnych pamiętać
trzeba teŜ o – niezauwaŜonej w Zielonej księdze – kwestii ich uniwersalnego
skutku, co jest zasadą obowiązujących i planowanych rozporządzeń unijnych.
Nie wydaje się, Ŝeby państwa członkowskie łatwo zgodziły się na moŜliwość
wyboru jako prawa właściwego dla stanu cywilnego – prawa jakiegokolwiek państwa na świecie, ani by poparły właściwość prawa miejsca zamieszkania w państwie pozaunijnym w odniesieniu do stanu cywilnego własnych
obywateli.

IV. Planowane jednolite reguły unijne
a rozwiązania obowiązujące w Polsce
1. Po zasygnalizowaniu róŜnorodności projektowanych działań legislacyjnych, warto odnieść je do obecnego stanu prawnego w Polsce. Celem planowanych aktów normatywnych nie jest bowiem wypełnienie luki w prawach

2005, s. 563-570; A. M ĄCZYŃSKI, Uznanie nazwiska w świetle konwencji nr 31 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego z 2005 r., [w:] Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro,
Warszawa 2006, s. 242-249; TENśE, Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata
i de lege ferenda, [w:] Leges sapere. Studia I. Prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, A. Kremer, P. Święcicka,
Kraków 2008, s. 326-335; M. PAZDAN, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, [w:]
Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda
Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 445-558; J. P AZDAN, Nazwisko męŜatki w prawie prywatnym międzynarodowym. Glosa do postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 7(2010), s. 119-125; A. M ĄCZYŃSKI, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym
[w druku].
53
G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu cywilnego, s. 146-148) omawia przepisy holenderskie o uznawaniu nazwiska zarejestrowanego
za granicą oraz zagranicznych orzeczeń i wpisów dotyczących pochodzenia dziecka, które mogłyby być wzorcem jednolitej regulacji unijnej. Zarazem wskazuje, Ŝe zasada ta nie ma zastosowania, jeŜeli istnieją wątpliwości do charakteru pobytu za granicą (moŜna by je widzieć
chyba w braku jego stałości), oraz moŜliwość zastosowania klauzuli porządku publicznego
blokującej taki tryb uznania.
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państw członkowskich (istnieją juŜ regulacje odnoszące się do posługiwania
się zagranicznymi dokumentami, jak równieŜ rejestracji „międzynarodowych”
zdarzeń wpływających na stan cywilny), lecz ujednolicenie reguł „na potrzeby
wzajemne” w Unii Europejskiej. Tym samym planowane rozwiązania w przypadku Polski zastąpiłyby w „relacjach wewnątrzunijnych” obecnie obowiązujące regulacje o genezie krajowej, ewentualnie umowy międzynarodowe z innymi państwami członkowskimi.
Projektodawca pisząc, Ŝe obecnie formalności administracyjne, takie jak
legalizacja i dołączanie apostille, regulowane są w róŜnych źródłach prawa
(ustawodawstwie krajowym, które nie jest identyczne, w wielostronnych
i dwustronnych konwencjach międzynarodowych, które były ratyfikowane
przez róŜną liczbę państw, a ponadto w prawie unijnym, które obejmuje tylko
pewne ograniczone aspekty omawianej dziedziny) „fragmentarycznie” (s. 5-6),
ma chyba na myśli „zarówno”, bowiem ich cechą nie jest niepełność. Przy tej
okazji stawia tezę, Ŝe obecnie obowiązuje przepisy nie oferują rozwiązań koniecznych dla zapewnienia obywatelom europejskim swobody przemieszczania się, z uwagi na ich niejednoznaczność i brak zapewnienia bezpieczeństwa
prawnego, jakiego obywatele europejscy mogliby oczekiwać w dziedzinie,
która ma bezpośredni wpływ na ich codzienne Ŝycie. Teza ta nie jest jednak
zilustrowana szczegółowymi przykładami, a bardzo ogólnie odnosi się do
obszernego przecieŜ spectrum spraw. Prima facie dąŜenie do ograniczenia
formalności jest oczywiście słuszne, ale do jego skutecznego wprowadzenia
niezbędne będzie raczej poruszanie się w węziej ujętych zakresach zagadnień
prawnych oraz określonych sytuacjach Ŝyciowych.
Projektodawca zauwaŜa, Ŝe obowiązywanie kilku konwencji międzynarodowych częściowo ułatwia obrót prawny z zagranicą, ale jako wariantu osiągnięcia jednolitych reguł nie rozwaŜa „zmobilizowania” do przystąpienia do
konwencji (w szczególności sporządzonych przez MKSC) tych państw członkowskich, które nie są stronami. Być moŜe jest to spowodowane traktowaniem
rozwiązań konwencyjnych jako niewystarczających i dąŜeniem do wprowadzenia efektywniejszych. W tym miejscu trzeba mieć jednak na względzie to,
Ŝe skoro państwa członkowskie „same z siebie” nie przystąpiły do istniejących
umów międzynarodowych, które polepszają sytuację faktyczną ich obywateli,
to tym trudniejsze moŜe być przekonanie ich do wyraŜenia zgody na dalej
idące planowane rozwiązania. Nie wszystkie państwa uczestniczą w konwen-
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cjach opracowanych przez MKSC54. Dotychczas Ŝadna z konwencji nie została
ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Unii będące członkami
MKSC (s. 12-13). Jej prace dotyczą nie tylko techniczych i organizacyjnych
standardów wydawania odpisów z rejestrów stanu cywilnego (np. wielojęzycznych) i ich zwolnienia z legalizacji w państwie innym niŜ państwo pochodzenia55, ale równieŜ – co prawda z mniejszym skutkiem praktycznym –
kwestii prawa prywatnego międzynarodowego, w tym uznawania skutków zagranicznej rejestracji uznania dziecka oraz imienia i nazwiska56. Na marginesie trzeba dodać, Ŝe w tym samym miejscu błędnie stwierdza się, Ŝe fakt, iŜ
konwencje są często ratyfikowane przez niewielką liczbę państw, przyczynia
się do rozdrobnienia przepisów stosowanych w sytuacjach z elementem międzynarodowym, bowiem z perspektywy całej Unii Europejskiej jest odwrotnie
– fakt ten prowadzi chociaŜ w tych kilku państwach do obowiązywania takich
samych wzajemnych reguł, czyli do tego samego celu, który przyświeca twórcom Zielonej księgi.
Mając na względzie szeroko rozumiane zagadnienia rejestracji stanu cywilnego, widać więc, Ŝe wśród państw członkowskich samo zainteresowanie
uczestniczeniem w pracach, które mogą doprowadzić do ujednolicenia prawa,
54

Obecnie członkami tej organizacji jest 16 państw członkowskich, przy czym nie wszystkie przystępują finalnie do umów międzynarodowych sporządzanych pod jej auspicjami.
55
Zob. np. opublikowane na stronie www.ciec1.org: konwencja nr 2 z 1957 r. – dotycząca
bezpłatnego wydawania i zwolnienia od legalizacji odpisów aktów stanu cywilnego (dotychczas nie ratyfikowana przez Polskę), konwencja nr 16 z 1976 r. – dotycząca wydawania
wielojęzycznych 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 dokumentów (Dz. U. 2003, Nr 148, poz. 1446).
56
Zob. np. opublikowane na stronie www.ciec1.org (dotychczas nie ratyfikowana przez
Polskę): konwencja nr 12 – w sprawie uznania dziecka poprzez zawarcie małŜeństwa, konwencja nr 18 – dotycząca dobrowolnego uznania dzieci pochodzących ze związków pozamałŜeńskich, konwencja nr 19 – o zastosowaniu prawa właściwego w odniesieniu do nazwisk i imion,
konwencja nr 32 – o uznawaniu związków partnerskich. W. Spirydowicz (MKSC – wzajemne
uznawanie nazwisk. Konwencja nr 31, „Technika i USC” 2005, nr 3 (44), s. 12-16) podkreśla,
Ŝe stosowanie konwencji ma usuwać rozbieŜności w brzmieniu nazwiska tej samej osoby, poniewaŜ obowiązkowi uznawania nazwiska nadanego w państwie, z którym osoba ma ścisły
związek (zdefiniowany w konwencji), towarzyszy obowiązek pozostałych państw nienadawania i nieuznawania innych nazwisk. Zob. M ĄCZYŃSKI, Uznanie nazwiska w świetle konwencji
nr 31, s. 242-249. Uznawania skutków przysposobienia w sytuacji zmiany państwa miejsca
stałego pobytu dziecka dotyczy konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona 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
przystąpiłyby wszystkie państwa naleŜące do tej organizacji) nie ma dotychczas wiele, zwłaszcza co do aspektów innych, niŜ ułatwienia korzystania
z zagranicznych odpisów57. Przy planowanym w Zielonej księdze ujednolicaniu prawa trzeba mieć na względzie jego skuteczność, czyli prowadzenie
prac w takim kierunku, który nie spowoduje, „Ŝe pójdą one na marne”, bo nie
zgodzą się na wynikłe z nich propozycje państwa członkowskie.
2. Prócz Polski, stronami konwencji haskiej z 1961 r. – znoszącej wymóg
legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych oraz wprowadzającej
uproszczony tryb udzielania klauzuli apostille – są wszystkie pozostałe państwa członkowskie UE oraz wiele państw trzecich. Ma ona zastosowanie do
dokumentów urzędowych, czyli dokumentów administracyjnych, aktów notarialnych, deklaracji urzędowych i dokumentów wydawanych przez organy
sądowe, z wyjątkiem aktów sporządzanych przez władze dyplomatyczne lub
konsularne. Te ostatnie są przedmiotem konwencji Rady Europy z 1968 r.,
znoszącej wymóg legalizacji aktów sporządzonych przez urzędników dyplomatycznych lub konsularnych, do której przystąpiło jedynie piętnaście państw
członkowskich.
W Polsce obowiązują trzy konwencje Międzynarodowej Komisji Stanu
Cywilnego58. Konwencja nr 3, sporządzona w Stambule 4 września 1958 r.59,
dotyczy międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego.
Stanowi, Ŝe urzędnicy dokonujący rejestracji stanu cywilnego, sporządzający
lub transkrybujący akt małŜeństwa lub zgonu, powinni powiadomić o tym
urzędnika w państwie miejsca urodzenia małŜonka lub zmarłego. Konwencja

57

Spośród państw członkowskich MKSC Węgry i Wielka Brytania nie ratyfikowały dotąd
Ŝadnej konwencji.
58
Zob. K. SZCZEPANEK, Informacja o postępie prac związanych z ratyfikacją konwencji
Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, „Technika i USC” 2003, nr 3 (36), s. 4-10 oraz
2001, nr 2 (27) (uzasadnienie wniosku o ratyfikację konwencji). Na temat wejścia w Ŝycie konwencji MKSC nr 17, 3 oraz nr 13, w tym problemów związanych ze zwłoką w publikacji tej
ostatniej w Dzienniku Ustaw – zob. teŜ: 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. P YZIAK-S ZAFNICKA, Korzyści płynące z przynaleŜności Polski do MKSC, s. 217-218. Konwencja ta obowiązuje w stosunkach między jedenastoma państwami, z których dziesięć to państwa członkowskie UE. Przykładami wzajemnej
współpracy mogą być teŜ rozwiązania zawarte w konwencjach nr 8 i 26.
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nr 16, sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r.60, dotyczy wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego i przewiduje moŜliwość wydawania ustandaryzowanych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, w tym załączonych do niej formularzy w róŜnych językach, które
stwierdzają urodzenie, zawarcie małŜeństwa lub zgon. Polska jest równieŜ
stroną konwencji nr 17 – w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzonej w Atenach 15 września 1977 r.61
3. Ogniskując dalsze uwagi wokół traktowania w Polsce zagranicznej rejestracji stanu cywilnego, naleŜy podkreślić, Ŝe obowiązujące obecnie rozwiązania prawne są przykładem duŜej otwartości na zagraniczne akty stanu cywilnego, i to nie tylko na pochodzące z państw unijnych.
a. Zagraniczne dokumenty urzędowe mają zasadniczo moc dowodową na
równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Uwierzytelnienie przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny jest wymagane jedynie w przypadku dokumentu dotyczącego przeniesienia własności nieruchomości połoŜonej w Polsce, którego autentyczności strona zaprzeczyła (art.
1138 k.p.c.)62. Tę zasadę „wyprzedza” między umawiającymi się państwami
60

Dz. U. 2004, Nr 166, poz. 1735. Zob. P YZIAK-S ZAFNICKA, Korzyści płynące z przynaleŜności Polski do MKSC, s. 218-219. Konwencja ta obowiązuje w stosunkach między dwudziestoma państwami, z których dwanaście to państwa członkowskie UE.
61
Dz. U. 2003, Nr 148, poz. 1446. Zob. P YZIAK-S ZAFNICKA, Korzyści płynące z przynaleŜności Polski do MKSC, s. 219-220.
62
Mimo Ŝe po nowelizacji k.p.c., która weszła w Ŝycie 1 lipca 2009 r., w tym przepisie nie
mówi się juŜ o konieczności uwierzytelnienia „dokumentu, który wywołuje wątpliwości co do
jego autentyczności”, to wydaje się, Ŝe po przedłoŜeniu takiego dokumentu przez stronę – podobnie jak przy dokumentach o genezie krajowej – sąd nie ma obowiązku jego bezkrytycznego
uwzględnienia w razie istnienia takich wątpliwości oraz pasywności pozostałych stron lub ich
braku, bowiem potraktowanie go jako dowodu na daną okoliczność podlega ocenie na dowodowych zasadach ogólnych, jak równieŜ powstaje kwestia uznania go za dokument. NaleŜy
poprzeć pogląd wyraŜony przez M. Wojewodę (Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, KPP 18(2009), nr 4, s. 1093, przyp. 15), który mówi, Ŝe przez stronę (co nie
naleŜy ściśle odnosić do kontradyktoryjnego procesu) – przy analogicznym stosowaniu art.
1138 k.p.c. – w postępowaniu dotyczącym transkrypcji, rozumieć trzeba teŜ kierownika USC.
Postulować by trzeba w tym miejscu ingerencję ustawodawcy i uzupełnienie przepisów o mocy
dowodowej zagranicznych dokumentów i o transkrypcji. Praktyczne rozwiązanie w poprzednim stanie prawnym (sprzed nowelizacji art. 1138 k.p.c. z dniem 1 lipca 2009 r.), polegające
na Ŝądaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego legalizacji dokumentu, w razie wątpliwości co do autentyczności transkrybowanego aktu, omawia: K. GŁADYCH, Sporządzanie 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., znoszącej wymóg legalizacji. Zgodnie z art. 2 konwencji, kaŜde umawiające się państwo zwalnia z legalizacji
(tj. konieczności poświadczenia przez przedstawiciela dyplomatycznego lub
urzędnika konsularnego państwa, w którym dokument ma być przedłoŜony,
autentyczności podpisu, charakteru osoby podpisującej, pieczęci lub stempla)
dokumenty, do których ma ona zastosowanie i które mają być przedłoŜone na
jego terytorium. Zgodnie z art. 3 ust. 1, jedyną czynnością, która moŜe być
wymagana, jest dołączenie apostille, wydanej przez właściwy organ państwa,
z którego dokument pochodzi63. Po przystąpieniu Polski do tej umowy międzynarodowej wymóg uwierzytelnienia obowiązuje w sytuacjach, gdy dokument jest sporządzony na terytorium państwa niebędącego stroną, tj. nie w relacjach z innymi państwami członkowskimi.
Konwencja nr 17 przewiduje między uczestniczącymi w niej państwami
zwolnienie od legalizacji aktów i dokumentów dotyczących stanu cywilnego,
zdolności prawnej lub sytuacji rodzinnej osób fizycznych, ich obywatelstwa,
miejsc zamieszkania lub pobytu, a ponadto innych dokumentów wystawianych
w związku z zawieraniem małŜeństwa lub sporządzaniem aktu stanu cywilnego. JeŜeli akt lub dokument nie został przekazany drogą dyplomatyczną lub
urzędową, a istnieją wątpliwości co do autentyczności podpisu, pieczęci lub
funkcji osoby, która złoŜyła podpis, moŜliwe jest zwrócenie się na standardowym formularzu do państwa pochodzenia o sprawdzenie danych.
b. DuŜe „otwarcie” na odpisy z zagranicznych aktów stanu cywilnego, i to
nie tylko w – będących tematyką Zielonej księgi – relacjach z państwami
unijnymi, przynosi obecna wykładnia art. 1138 k.p.c. w zw. z art. 4 p.a.s.c.
Wyjątkiem jest np. sytuacja opisana w art. 55 p.a.s.c.64
Przyjmuje się bowiem, Ŝe „mocna” ranga odpisów z aktów stanu cywilnego względem innych dokumentów w obrocie prawnym i reguła art. 4 p.a.s.c.
mówiąca, Ŝe akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich
stwierdzonych, dotyczy dokumentów zagranicznych. Obecnie w orzecznic-

63

Zob. uchwałę Sądu NajwyŜszego – Izba Cywilna z 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/2007,
OSNC 2008, nr 3, poz. 34. Odmienną kwestią niŜ fakt, Ŝe np. osoba urzędowa podpisała dokument publiczny, moŜe być natomiast zbadanie, czy dokument opatrzony apostille spełnia, określone w prawie właściwym dla czynności, której dokument dotyczy, wymagania odnoszące się
do formy danej czynności prawnej.
64
Wydaje się teŜ, Ŝe z istoty wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądy, takim
wyjątkiem przełamującym odpis powinno być teŜ późniejsze niŜ rejestracja prawomocne orzeczenie sądowe.
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twie65 i doktrynie twierdzi się, Ŝe reguła ta obejmuje nie tylko polskie akty
stanu cywilnego, ale równieŜ zagraniczne66. Takie rozwiązanie pokrywa się
z zamiarami prawodawcy unijnego, by wprowadzić „swobodny obieg dokumentów”. W polskim prawie, nie tylko w odniesieniu do państw unijnych,
przyjmuje się, Ŝe wymaganie legitymowania się odpisem z rejestru stanu cywilnego dla udowodnienia stanu cywilnego jest spełnione w razie dysponowania zagranicznym dokumentem. Potwierdzać to ma brzmienie art. 1138 k.p.c.,
który stanowi, Ŝe „zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na
równi z polskimi dokumentami urzędowymi”, oraz uŜycie w art. 4 p.a.s.c.
określenia: „akty stanu cywilnego”, a nie: „polskie akty stanu cywilnego”.
W związku z tym w doktrynie podkreśla się, Ŝe nie jest uzasadniona praktyka sądów, które warunkują rozpatrzenie np. wniosku o stwierdzenie nabycia
spadku lub pozwu o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, od transkrypcji
zagranicznego aktu stanu cywilnego poświadczającego dane potrzebne w takich postępowaniach67.
MoŜna mieć jednak pewne wątpliwości, czy brzmienie przepisu ogólnego
moŜe być tu przydatne do interpretacji reguły szczególnej, jaką jest przepis
dotyczący „korzystania” ze specyficznego dokumentu – zaświadczenia rejestracji 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. Sąd NajwyŜszy zmienił bowiem
dotychczasową linię orzeczniczą (np. wyrok SN z 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00, OSNC
2000, nr 12, poz. 230) i nie przyjmuje obecnie, Ŝe zagraniczne akty stanu cywilnego mają moc
dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi bez potrzeby ich transkrybowania.
66
P. Wypych (Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 199) odrzuca traktowanie art. 4
p.a.s.c. jako przepisu szczególnego, doprecyzowującego art. 1138 k.p.c., podkreślając, Ŝe brak
jest podstaw, by negować moc dowodową zagranicznych aktów stanu cywilnego, a tym bardziej uzaleŜniać od wpisania rejestrujących zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego waŜność, w odniesieniu do małŜeństw zawartych za granicą w formie odpowiadającej
prawu państwa, w którym małŜeństwo zostało zawarte (art. 15 p.p.m.). Przykład ten jednak dotyczy tylko jednego spośród okoliczności rejestrowanych w aktach, a ponadto obejmuje zakres
spraw, w których polskie reguły kolizyjne wskazują akurat dla formy właściwość prawa miejsca nastąpienia zdarzenia. Co do innych zagadnień, np. niespełnienia materialnych warunków
waŜności małŜeństwa (np. małŜeństwa bigamicznego lub pochodzenia dziecka od osób tej
samej płci), tak zdecydowana teza nie wydaje się oczywista. Podobnie M. Wojewoda (Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1094-1095) staje na stanowisku, Ŝe art. 4 p.a.s.c. stanowi
rozwinięcie a nie zaprzeczenie art. 1138 k.p.c.
67
Zob. A. CZAJKOWSKA [w:] CZAJKOWSKA, P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 26.
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tego przepisu w ustawie regulującej zagadnienie polskiego rejestru, przemawiać by mogło wprowadzenie przez ustawodawcę moŜliwości de facto „mechanicznej” transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego. Z drugiej jednak strony wprowadzenie powszechnego obowiązku dokonywania transkrypcji nie byłoby praktycznym rozwiązaniem. Innego rodzaju wątpliwości moŜe
budzić teŜ np. przyznanie takiej mocy zagranicznemu aktowi, który dotyczy
zdarzenia zaistniałego w Polsce, co moŜna chociaŜ teoretycznie sobie wyobrazić, bowiem polskie ustawodawstwo nie moŜe „zabronić” innym państwom
kształtowania zakresu prowadzonej u siebie rejestracji. Tym samym, podobnie
jak przy porównaniu aktu transkrybowanego w Polsce i późniejszego zagranicznego zmienionego aktu, moŜe powstać problem swoistej „kolizji” między
odpisami. Ustawodawca nie przesądza, Ŝe naleŜałoby go do momentu innego
orzeczenia sądowego rozstrzygnąć „na korzyść” dokumentu oddającego stan
w polskim rejestrze, co wydawałoby się rozwiązaniem słusznym. Oba dokumenty podlegać będą swobodnej ocenie dowodowej w ewentualnym postępowaniu, której rezultatem będzie raczej przyznanie mocy dowodowej dokumentowi prezentującemu późniejszą sytuację. Wydaje się przy tym, Ŝe zasadny byłby postulat de lege ferenada uzupełnienia art. 30 p.a.s.c. o moŜliwość orzekania przez sąd o braku skutków jednego z wpisów68, a ponadto
o szybki tryb „dotranskrybowania” z urzędu zmian wynikających z późniejszych zmian oryginału.
Opisane wcześniej liberalne podejście nieco „chłodzi się” podkreśleniem,
Ŝe odpis z rejestru stanu cywilnego ma charakter deklaratoryjny, a dalej idące
skutki prawne wiąŜą się nie ze sporządzeniem aktu, ale z samym zdarzeniem
podlegającym zarejestrowaniu. Wydaje się jednak, Ŝe ustawodawcy unijnemu
w Zielonej księdze chodzi o „coś więcej”, niŜ przyznanie mocy dowodowej
zagranicznym aktom stanu cywilnego.
Na tle stanowiska o mocy dowodowej odpisu z zagranicznego rejestru
pojawiają się teŜ – podobnie jak do sygnalizowanego niŜej zagadnienia transkrypcji – praktyczne kwestie „ekwiwalentności” polskiej rejestracji i zagranicznego oraz samego rejestru, z którego odpis pochodzi. NaleŜy chyba przyjąć, Ŝe moc dowodowa opisana w art. 4 p.a.s.c. zagranicznego dokumentu
obejmuje przedmiotowo te zagadnienia, które są rejestrowane w Polsce, natomiast inne, dodatkowe dane w nim zawarte oceniać trzeba tak jak zagraniczne
68

Postępowanie w razie zmiany pierwotnego aktu zagranicznego i sytuacji istnienia
w obrocie dwóch dokumentów korzystających z mocy dowodowej, omawia na tle obecnej regulacji M. WOJEWODA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1109-1111.
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dokumenty niebędące odpisami z akt stanu cywilnego. Przy legitymowaniu się
zagranicznymi aktami stanu cywilnego, w niektórych państwach, moŜe pojawić się teŜ problem w razie wpisywania do nich zjawisk, które pozostawały
poza wyobraŜeniem polskiego ustawodawcy jeszcze kilka lat temu, tj. przy
okazji urodzenia – problem np. rejestracji pochodzenia dziecka od osób tej
samej płci, zagadnienia rejestracji związku partnerskiego69, a przy okazji małŜeństwa – kwestia zawierania małŜeństw przez osoby tej samej płci70. Sama
moŜliwość legitymowania się omawianymi dokumentami nie prowadzi jednak
do obowiązku „uznania” w Polsce skutków takich zdarzeń, a oznacza dopuszczenie dowodu, Ŝe za granicą stosowanie prawa tam obowiązującego doprowadziło do takiej a nie innej rejestracji. Nie jest moŜliwe bowiem, by reguły
dotyczące mocy dowodowej dokumentu nakazywały „uznać skutki” w nim
opisane (np. przyjmować, Ŝe przez rodzicielstwo i małŜeństwo trzeba rozumieć nietypowe zagraniczne konstrukcje prawne, nazywane przy uŜyciu takich
samych słów jak inne konstrukcje prawa polskiego71).
c. Osobnym rozwiązaniem na tle prawa polskiego, które równieŜ de facto
świadczy o swobodnym przepływie zagranicznych dokumentów, jest moŜliwość swoistej konwersji zagranicznego aktu stanu cywilnego na akt krajowy,
bowiem akt sporządzony za granicą moŜe być wpisany do polskich ksiąg stanu
cywilnego (transkrybowany). Zgodnie z art. 73 ust. 1 p.a.s.c., akt stanu cywilnego sporządzony za granicą moŜe być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu72. Charakter transkrypcji nie jest jednolicie oceniany w doktrynie. Podkreśla się fakt sporządzenia aktu krajowego, reprodukującego odpis aktu zagranicznego, oraz przetransponowanie obcego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język
urzędowy i w obowiązującej formie73. Reprezentowany jest teŜ pogląd, Ŝe
69

Co do róŜnorodnych konstrukcji związków partnerskich – zob. P. P ILCH, Modele regulacji prawnych dotyczące związków partnerskich obowiązujące w krajach europejskich – rys
historyczny, [w:] Orientacja seksualna i toŜsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, red.
R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2009, s. 123-138.
70
Zob. T. NIJENKAMP , Nowości w holenderskim prawie rodzinnym i prawie o aktach stanu
cywilnego, „Technika i USC” 2002, nr 4 (33), s. 8-9.
71
Podobne rozwiązanie trzeba odnieść np. do sytuacji, w której zagraniczne ustawodawstwo uznało i poświadczyło urzędowo, Ŝe dziecko moŜe mieć trzech rodziców, albo Ŝe małŜeństwo składa się z czterech osób.
72
Tryb i przesłanki dokonania transkrypcji dokładnie omawia M. WOJEWODA – Transkrypcja aktu stanu, s. 1100-1111.
73
Zob. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 520.

Piotr Mostowik

94

transkrypcja nie powinna być traktowana jako rejestracja dokumentu, ale „jako rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, na podstawie dowodu tego
zdarzenia, jakim jest akt stanu cywilnego”, przy czym widzi się wyłącznie
techniczny charakter tej czynności74. ZauwaŜa się przy tym odmienność
względem np. rejestracji postanowienia sądu o stwierdzeniu zgonu, kiedy rzeczywiście ma miejsce rejestracja dokumentu a nie zdarzenia (co wydaje się
niekonsekwentne, chociaŜby z tej przyczyny, Ŝe zagraniczny akt moŜe być
oparty na rozstrzygnięciu sądowym, a ponadto w obu przypadkach zmiana
aktu moŜe być przeprowadzona tylko sądownie)75. W transkrypcji dostrzega
się teŜ uznanie zagranicznej rejestracji76. NiezaleŜnie od tych kwestii – bowiem z omawianego punktu widzenia istotne jest wpisanie danego zdarzenia
lub danych do krajowego rejestru bądź brak takiej rejestracji – fundamentalne
znaczenie ma pytanie o moŜliwość odmowy transkrypcji. W tym miejscu, jak
równieŜ przy uznawaniu zagranicznego aktu za dowód, wystąpić moŜe zagadnienie porównywalności zagranicznego rejestru z polskim. Pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy zagraniczny dokument pochodzi z aktów stanu cywilnego, dostarcza oczywiście nie toŜsama z polską nazwa takiego rejestru77, ale
zakres przedmiotowy gromadzonych w nim danych.
Co istotniejsze, przy okazji transkrypcji pojawia się teŜ kwestia „przepisania” zdarzeń zarejestrowanych za granicą, które na tle prawa właściwego
wskazanego obowiązującymi w Polsce normami kolizyjnymi powinny być
wpisane inaczej, albo których nie przewiduje w ogóle prawo polskie, i są
sprzeczne z jego podstawowymi zasadami. Łatwiej o rozwiązanie problemu
np. nieznanej instytucji związków partnerskich, w przypadku których odmowę
transkrypcji uzasadnia brak ich rejestracji w aktach stanu cywilnego prowadzonych w Polsce. Artykuł 18 p.a.s.c. mówi, Ŝe akt stanu cywilnego powinien
zawierać tylko dane wymagane przez prawo, przy czym oczywiste jest, Ŝe
jeŜeli chodzi o zakres wpisywanych danych, ustawodawca rozumie w tym
przepisie regulacje prawa polskiego.
Trudna sytuacja występuje przy rejestracji zdarzeń nazywanych tak samo
jak w Polsce, ale w istocie znacznie się róŜniących z ich istotą. Na tle obecnej
74

Zob. WYPYCH, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 193-195, 202.
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 księdze rodzinnej w Niemczech, „Technika i USC” 2003, nr 2,
s. 6-8.
75
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rzeczywistości prawnej niektórych państw pojawia się nie tyle kwestia zakresu
rejestrowanych danych, ile rozumienia znaczenia podstawowych rejestrowanych zdarzeń (np. rodzicielstwa, małŜeństwa). W regulacji procedury transkrypcji brakuje swoistej „klapy bezpieczeństwa” przed nowinkami prawa osobowego i rodzinnego, jaką w przepisach o uznawaniu zagranicznych orzeczeń
oraz w normach kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego jest klauzula porządku publicznego, umoŜliwiająca w skrajnych przypadkach „odrzucenie” skutków zastosowania prawa zagranicznego78. W doktrynie słusznie
podkreśla się, Ŝe nie moŜe być mowy o zupełnym automatyzmie, np. przedmiotem transkrypcji nie moŜe być dokument stwierdzający zawarcie małŜeństwa na czas określony, ani quasi-małŜeństwo79, ani małŜeństwa homoseksualne80. Co ciekawe, przez długi czas doktryna nie analizowała podstaw takiej
„niewyraŜonej w art. 73 p.a.s.c.” przyczyny odmowy, ani nie pojawiały się
postulaty de lege ferenda. Warto poprzeć stanowisko o moŜliwości de lege
lata odmowy transkrypcji, podobnie jak „nieuznania” skutków prawnych opisanych w przedkładanych jako dowód zagranicznych opisach, przy powołaniu
się na art. 4 p.a.s.c., na podstawie odpowiedniego stosowania klauzuli porządku publicznego (art. 1146 § 1 pkt 7 k.p.c.)81. Jest to konieczne dla uniknięcia
przenoszenia do Polski takich konstrukcji prawnych, a odpowiednie stosowanie uzasadniono okolicznością, Ŝe niejednokrotnie podstawą zagranicznej rejestracji 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. mogą być nieuznane
albo niezastosowane właśnie z uwagi na niezgodność z polskim porządkiem
publicznym82. Alternatywnym rozwiązaniem ewentualnie byłoby powołanie
się na bezpośrednio obowiązujące przepisy konstytucyjne, z których wynika
78

Co do stosowania klauzuli porządku publicznego celem nieuwzględniania zagranicznych przepisów o małŜeństwach osób tej samej płci – zob. P ILICH, Związki quasi-małŜeńskie,
s. 93.
79
LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 523.
80
Zob. WOJEWODA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1113. Podobnie autor uzasadnia
odmowę transkrypcji ojcostwa niemęŜa matki w razie działania domniemania, małŜeństwa rzeczywiście bigamicznego w danej chwili oraz aktu zgonu osoby Ŝyjącej (s. 1118-1120).
81
Takie uzasadnienie, omawiając przykłady aktów małŜeństwa zawartego przez osoby tej
samej płci, sygnalizuje T. BRZÓZKA, Związki partnerskie – uzupełnienie, s. 10-14. Dokładniejszą analizę przedstawia M. WOJEWODA, Transkrypcja aktu stanu cywilnego, s. 1113-1120.
82
Zgodnie z art. 7 p.p.m. z 2011 r., prawa obcego nie uwzględnia się, jeŜeli jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej.
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np., jak rozumiane jest w Polsce małŜeństwo, a z którymi muszą być zgodne
inne reguły ustawowe83. Wydaje się, Ŝe ingerencja ustawodawcy regulująca
wyraźnie przy okazji przepisów o transkrypcji takie problemy, byłaby uzasadniona i ułatwiała pracę urzędom stanu cywilnego84.
d. Wykazując otwarte podejście prawa polskiego do zagranicznych dokumentów urzędowych, wspomnieć teŜ trzeba, Ŝe nowelizacja art. 1145 k.p.c.
i dodanie art. 11491 k.p.c. spowodowały zniesienie od 1 lipca 2009 r. obowiązku sądowego uznania zagranicznego orzeczenia sądowego (a nawet innych
organów państw obcych wydanych w sprawach cywilnych) i wprowadziły
jego skuteczność z mocy prawa, równieŜ dla sytuacji, w których ma być ono
podstawą wpisu do aktów stanu cywilnego85. Zasada skuteczności zagranicznego orzeczenia działa niezaleŜnie od faktu rejestracji danego zdarzenia
w Polsce. Nie dotyczy ona jednak spraw, w których wyłączną jurysdykcję mają sądy polskie, przy czym ta kategoria w odniesieniu do spraw osobowych
i małŜeńskich została zawęŜona. Kwestia aktualizacji rejestru na podstawie
zagranicznego orzeczenia została opisana w art. 73 ust. 2 i 4 p.a.s.c. (z tym,
Ŝe wydaje się, iŜ w ust. 4 wpisanie wzmianki dodatkowej jest fakultatywne
w odniesieniu do dokumentów innych niŜ orzeczenia sądowe). Wcześniej
takie rozwiązanie dotyczyło juŜ orzeczeń pochodzących z państw unijnych,
np. orzeczeń rozwodowych po wejściu w Ŝycie rozporządzenia unijnego
„Bruksela IIa”.
Natomiast w świetle art. 73 ust. 3 p.a.s.c., na podstawie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą wpisuje się z urzędu wzmianki dodatkowe lub
zamieszcza przypiski w akcie stanu cywilnego sporządzonym w polskich księ83

Na przykład co do rozumienia konstytucyjnej zasady ochrony rodziny i rodzicielstwa,
w tym małŜeństwa, oraz zasady równouprawnienia męŜczyzny i kobiety – zob. G. KOWALSKI,
ZałoŜenia prawa rodzinnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, s. 51-66.
84
Niekiedy przy ogólnym omawianiu aktów stanu cywilnego moŜe się wydawać, Ŝe
rejestracja ta obejmuje bardziej przyrodnicze fakty, niŜ zdarzenia regulowane prawem cywilnym i rodzinnym, a nawet konstytucyjnym. Takie podejście byłoby jednak pewną iluzją, którą
łatwo rozwiać właśnie analizując problematykę uznawania skutków zagranicznej rejestracji, co
planowane jest w Zielonej księdze.
85
To jest po wejściu w Ŝycie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 234, poz. 1571. Zob.
K. WEITZ, ZałoŜenia i kierunki reformy przepisów kodeksu postępowania cywilnego o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń, KPP 10(2001), z. 4, s. 891 n.; TENśE, Prawo o aktach stanu cywilnego a uznawanie zagranicznych orzeczeń. 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, jeŜeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego przesłano do kraju w wykonaniu umowy międzynarodowej, przewidującej wzajemną wymianę aktów stanu cywilnego.
e. Wydaje się, Ŝe zaistniałe w ostatnich latach zmiany prawa polskiego
(w szczególności zmiana linii orzeczniczej dotycząca art. 4 p.a.s.c. oraz nowelizacja części IV k.p.c.) zlikwidowały co prawda skrajne traktowanie zasady
wyłączności mocy dowodowej aktów stanu cywilnego, ale doprowadziły do
zbyt liberalnego traktowania pochodzących z całego świata zagranicznych
aktów stanu cywilnego, a ponadto orzeczeń sądowych przesądzających o tych
zagadnieniach. MoŜna mieć nawet wraŜenie, Ŝe obecny stan prawny w Polsce
przewidujący szeroką skuteczność legitymowania się w praktyce dokumentami zagranicznej rejestracji stanu cywilnego, przekracza nawet niektóre plany
ustawodawcy unijnego, który kreśli je oczywiście w odniesieniu do wzajemnych stosunków w „zaufanym klubie” państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto i w nim zauwaŜa potrzebę ograniczenia przewidywanej „swobody przepływu skutków zagranicznej rejestracji”.

V. Kwestia przenoszenia skutków
zastosowania obcego prawa osobowego i rodzinnego
1. Omawiając przedstawione w Zielonej księdze ogólne załoŜenia przyszłych aktów prawnych, konieczne jest poruszenie tematyki uznawania nie
tyle przedłoŜonego dokumentu za równy w swej mocy dowodowej odpisowi
z polskich aktów stanu cywilnego, ile sygnalizowanego w jej drugiej części
„uznawania skutków” zagranicznego wpisu, przez co moŜna rozumieć ocenę
zdarzeń prawa osobowego lub rodzinnego w sposób, w jaki zostały zarejestrowane. W związku z tym pojawia się – szczególnie doniosła w tych dziedzinach – problematyka nienaruszania podstawowych zasad porządku publicznego państwa uznającego. Kwestia ta rodzi się w okolicznościach podobnych do tych, które były poruszane wcześniej, przy omawianiu mocy dowodowej zagranicznego dokumentu oraz przy procedurze transkrypcji do polskich ksiąg.
Do powaŜnego rozwaŜania tak rozumianego uznawania istnienia zdarzeń
zanotowanych w obcym rejestrze i ich skutków, konieczna jest bardzo dokładna analiza zakresu spraw regulowanych przez prawo osobowe i rodzinne, co
do których moŜliwe byłoby uzyskanie zgody państw członkowskich na takie
wzajemne „automatyczne” reguły. Bez takiej analizy przedstawione w Zielonej księdze plany legislacyjne mogą się okazać w praktyce niemoŜliwe do
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zrealizowania86. Rejestracja stanu cywilnego odnosi się bowiem do podstawowych zasad dotyczących momentu nabycia zdolności prawnej i jej końca
z momentem śmierci, pochodzenia dziecka – w tym np. moŜliwości zastępczego urodzenia dziecka (tzw. surogacji)87 oraz wymagań stawianych rodzicom adopcyjnym – pokrewieństwa, powinowactwa, rozumienia małŜeństwa88,
uznania związków partnerskich, nazwiska i jego zmian. Nie mieszczą się one
w zakresie przedmiotowym wydanych i projektowanych rozporządzeń unijnych o prawie właściwym dla poszczególnych spraw prywatnoprawnych. Niekiedy zagraniczny akt stanu cywilnego oddaje treść orzeczenia obcego sądu,
np. dotyczące pochodzenia dziecka albo stwierdzenie zgonu. Sprawy te nie
mieszczą się teŜ w zakresie zastosowania unijnych rozporządzeń o jurysdykcji
oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń. Proponowane rozwiązanie w praktyce wypełniałoby te luki.
2. Projektodawca zauwaŜa jedynie, Ŝe informacje zawarte w krajowych
księgach stanu cywilnego róŜnią się znacznie i podaje przykład rejestracji urodzenia, co do którego w państwach członkowskich występuje w sumie ponad
40 róŜnych rodzajów wpisów, spośród nich niektóre nie są powszechnie znane
(s. 10). Według niego „róŜnice te stanowią problem dla urzędników stanu cywilnego, którzy napotykają wzmianki nieznane w systemie prawnym, w którym pracują. Istnienie tych róŜnic wymaga często poszukiwania przez urzędy
stanu cywilnego dodatkowych informacji i powoduje róŜne problemy, w tym
opóźnienia”. Nie wydaje się jednak, by to drugie zdanie było na miejscu, tj.
86

G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu cywilnego, s. 148) prezentuje idące za daleko stanowisko, Ŝe niestosowanie zasady faktów dokonanych byłoby pogwałceniem gwarancji swobodnego przepływu osób. Zarazem jednak zauwaŜa, Ŝe taki stan ma miejsce w większości państw członkowskich UE.
87
Zob. M. M IKLUSZKA, Czy moŜna kupić dziecko, czyli problemy prawne i etyczne związane z macierzyństwem zastępczym?, [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek,
M. Królikowski, Warszawa 2010, s. 322-336; oraz – w odniesieniu do francuskiego orzecznictwa stwierdzającego sprzeczność z zasadami porządku publicznego – Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Warszawa 2011, s. 72.
88
W trakcie III Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu
Cywilnego 27 maja 2003 r. przyjęto w Grazu deklarację pt. MałŜeństwo w Europie – rzeczywistość i wizja, w której zdecydowanie opowiedziano się za zredukowaniem w państwach
europejskich przeszkód zawarcia małŜeństwa w prawie materialnym (a tym samym kwestii
prawnych rodzących się przy jego rejestracji), jednak nie zaproponowano istnienia jednolitego
rozwiązania dla małŜeństw homoseksualnych, wyraźnie mówiąc, Ŝe „co się tyczy małŜeństw
osób tej samej płci, powinny one zostać w gestii ustawodawcy kaŜdego państwa z osobna”;
zob. „Technika i USC” 2003, nr 3 (36), s. 13-14.
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miało związek z moŜliwością rozwiązania problemu stawianego w pierwszym
zdaniu. RozwaŜane w dokumencie środki – po pierwsze – nie mogą wyeliminować zupełnie drugiej kwestii, poniewaŜ ujednolicone na poziomie unijnym
reguły uznawania obcych wpisów ze swej istoty mogą raczej obejmować te
aspekty rejestracji, które są powszechnie znane, a nie wszelkie zagadnienia
rejestrowane w jakimkolwiek państwie. Po drugie – analizowane działania
w swej istocie zakładają istnienie krajowych rejestrów, a co waŜniejsze – nie
mogą prowadzić do ujednolicenia materialnego prawa osobowego i rodzinnego, a dopiero w takiej sytuacji moŜna by rozwaŜać porównywalność rejestracji w róŜnych państwach89.
Podkreśla się, Ŝe akty stanu cywilnego stwierdzają istotne zdarzenia prawa
osobowego i rodzinnego, jak „narodziny, stosunek rodzicielstwa, adopcja,
małŜeństwo, uznanie ojcostwa, zgon, a takŜe nadanie lub zmiana nazwiska
w wyniku np. małŜeństwa, rozwodu, związku partnerskiego, uznania zmiany
płci lub adopcji” (s. 11). Brak jednak rozwinięcia tego spostrzeŜenia, co
ułatwiłoby zrozumienie praktycznych konsekwencji ogólnie planowanych
działań. Co do nazwiska projektodawca zdaje sobie sprawę, Ŝe jest ono podstawowym elementem identyfikującym osobę w państwach członkowskich,
ale zasady jego nadawania są uwarunkowane historycznie, religijnie, językowo i kulturowo oraz znacznie się róŜnią (s. 11-12). Problemy napotykane
w praktyce przez obywateli w związku ze zróŜnicowaniem krajowych reguł
dotyczących nadawania nazwisk, znajdują odzwierciedlenie w stanach faktycznych, które leŜą u podstaw orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej90. W omawianym dokumencie nie przedstawiono jednak dokład-

89

Tak naprawdę rozwiązaniem tego drugiego problemu byłoby dopiero stworzenie jednego systemu rejestracji stanu cywilnego w Unii Europejskiej, co – wobec braku jednolitych
norm kolizyjnych oraz róŜnego rozumienia samego stanu cywilnego, które to róŜnice uległy
w ostatnich latach znacznemu pogłębieniu, m.in. z uwagi na rejestrowanie jako małŜonków
i rodziców osób tej samej płci – nie wydaje się realne w najbliŜszej przyszłości. Realne wydawałoby się natomiast stworzenie jednego rejestru zdarzeń tak samo rozumianych we wszystkich państwach członkowskich, przy pozostawieniu organom krajowym swobody do rejestrowania innych zdarzeń. Zresztą sam projektodawca zadając pytanie nr 6, rozwaŜa, Ŝe europejskim zaświadczeniem z ksiąg stanu cywilnego nie obejmie wszystkich zdarzeń w nich rejestrowanych w państwach 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 orzeczeń, w których trudno odnaleźć uzasadnienie dla wszystkich planowanych w Zielonej księdze działań,
a ograniczono się do poinformowania, Ŝe w kilku sprawach rozpoznawanych
przez Europejski Trybunał Stanu chodziło o „problemy” z nazwiskiem. Przywołuje się teŜ wyrok ETS w sprawie Dafeki91 z 1997 r., w którym uznano, Ŝe
„władze państw członkowskich muszą honorować zaświadczenia i podobne
dokumenty dotyczące statusu osób, wydane przez właściwe organy państw
członkowskich, z wyjątkiem sytuacji, w których występują powaŜne wątpliwości co do ich dokładności” (s. 7-8). UŜyte w tym kontekście słowo „status”,
nie moŜe być 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 podkreśla się, Ŝe moŜliwe są dwa modele uznania. MoŜe
ono prowadzić do zrównania skutków ukształtowanego za granicą stosunku
lub stanu prawnego z jego odpowiednikiem, przewidzianym w państwie uznania, albo do całkowitej akceptacji skutków prawnych zagranicznego stanu lub
stosunku prawnego w kształcie nadanym przez prawo zastosowane w państwie
pochodzenia92. Ujęcie nakreślone w Zielonej księdze wydaje się wyrazem tego
dalej idącego rozumienia uznawania skutków zarejestrowanych za granicą
zdarzeń. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, Ŝe zazwyczaj wraz z wprowadzeniem systemów wzajemnego uznawania orzeczeń między państwami
(np. w drodze rozporządzeń unijnych lub umów międzynarodowych), uzgadnia się jednocześnie jednolite reguły dotyczące międzynarodowej właściwości
organów (jurysdykcji krajowej), a ponadto zasady zmierzające do tego, by
dana sprawa nie była załatwiana w kilku państwach, co rodziłoby niebezpieczeństwo odmiennych rozstrzygnięć i kolizji ich uznawanych skutków. Konieczne jest równieŜ wzięcie pod uwagę, Ŝe wpisy do obcych rejestrów stanu
cywilnego mogą być oparte na orzeczeniach zagranicznych sądów, które działają w granicach jurysdykcji określonej przepisami obowiązującymi w danym
państwie. Natomiast z perspektywy państwa uznającego (np. Polski) orzekanie
przez zagraniczny sąd moŜe być potraktowane jako przekraczające granice
jurysdykcji wyłącznej, „zastrzeŜonej” dla państwa uznającego, co jest jedną
z podstawowych przesłanek odmowy przyznania skuteczności zagranicznemu
orzeczeniu. W związku z tym wydaje się, Ŝe projektodawca unijny powinien
dokonać dokładniejszej analizy kompetencji do rejestracji stanu cywilnego
91
92

Sprawa C-336/94, Rec. 1997, s. I-6761, pkt 19.
P ILICH, Związki quasi-małŜeńskie, s. 90-92.
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w sytuacjach międzynarodowych i wprowadzić jednolite reguły ją rozgraniczające, a nawet określające wyłączną kompetencję danego państwa w odniesieniu do niektórych stanów faktycznych, ściśle z nim powiązanych.
Z innej perspektywy moŜna zauwaŜyć, Ŝe omawiane plany legislacyjne
wydają się wyraŜać konstrukcję bliską uznawaniu zagranicznych orzeczeń,
poniewaŜ dotyczą zdarzeń „przesądzonych” dokonaniem wpisu w zagranicznych księgach stanu cywilnego, w tym częściowo na podstawie orzeczeń zagranicznych sądów. Mając na względzie mocno akcentowany deklaratoryjny
charakter rejestracji, co nie wynika jednak z omawianego dokumentu, moŜna
by planowane rozwiązanie porównywać teŜ z „pośrednią” konstrukcją uznania
kolizyjnoprawnego, tj. niewyznaczania prawa właściwego klasyczną metodą
(normą kolizyjną posługującą się abstrakcyjnie opisanym łącznikiem), a przyznaniu w stanach faktycznych, w których nastąpiła rejestracja za granicą (ale
juŜ nie w pozostałych), skutków prawu właściwemu, którym „posłuŜył” się
organ dokonujący wpisu (tj. przejęciu reguł określenia właściwości prawa
przez niego stosowanych).
4. Zdecydowanie o zbyt „płytkiej” analizie załoŜeń moŜliwych rozwiązań,
jednolitych w państwach członkowskich, świadczą dalsze fragmenty drugiej
części Zielonej księgi, dotyczące tematyki „swobodnego uznawania skutków
wpisów”. Bardzo ogólnie zakłada się od razu, Ŝe przyszłe akty prawa unijnego
mają zagwarantować wszystkim obywatelom europejskim, którzy korzystają
z prawa do swobodnego przemieszczania się, ciągłość i trwałość statusu związanego ze stanem cywilnym (s. 12)93. Nie analizuje się przy tym skutków doprowadzenia do mechanicznego przenoszenia zagranicznych konstrukcji materialnego prawa osobowego i rodzinnego, czyli kwestii pozostających poza
kompetencjami prawotwórczymi Unii Europejskiej.
W unijnym prawie pierwotnym deklaruje się, Ŝe „Unia stanowi przestrzeń
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w poszanowaniu praw podstawowych oraz róŜnych systemów i tradycji prawnych Państw Członkowskich”
(art. 67 ust. 1 TFUE). RozwaŜania o harmonizacji norm kolizyjnych zdecydowanie wybiegają poza zapowiedzi opisane w – sygnalizowanych na wstępie –
programach haskim i sztokholmskim. Warto przy tej okazji zauwaŜyć, Ŝe
93

„Gdy decyduje się on zamieszkać, pracować lub studiować za granicą, status nabyty
w jednym państwie (np. zmiana nazwiska przez kobietę przyjmującą nazwisko męŜa) nie powinien być podwaŜany przez władze innego państwa członkowskiego, w zakresie w jakim podwaŜenie to stanowiłoby przeszkodę i źródło problemów przy korzystaniu z praw przysługujących temu obywatelowi”.
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w programie haskim, rozwaŜając działania zmierzające do „uproszczenia procedury cywilnej ponad granicami” w sprawach rodzinnych, tj. rozwodów oraz
majątkowych ustrojów małŜeńskich, Rada Europejska wyraźnie potwierdziła,
Ŝe przyszłe unijne akty prawne „powinny obejmować zagadnienia prawa międzynarodowego prywatnego i nie powinny opierać się na zharmonizowanych
koncepcjach «rodziny», «małŜeństwa»” (pkt 3.4.2).
W braku ograniczeń przedmiotowych (tj. wyraźnego określenia zakresu
zdarzeń, które byłyby skuteczne i waŜne po ich zagranicznej rejestracji) oraz
w razie nieprzewidzenia moŜliwości zastosowania klauzuli porządku publicznego w tak szeroko zaprezentowanym systemie uznawania skutków zagranicznych wpisów, pojawiłoby się w praktyce niebezpieczeństwo stymulowania swoistego „pędu do korzystniejszej rejestracji”, w tym konstrukcji prawnych nieznanych powszechnie prawu osobowemu i rodzinnemu94. Takie zjawisko, podobne do forum shopping, omawianego w sytuacji alternatywnej jurysdykcji sądów kilku państw i na zasadzie wzajemnego uznawania skutków
orzeczeń, polegałoby na powodowaniu rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w państwie, którego normy kolizyjne wskazują „korzystne” zasady
materialnoprawne dla zainteresowanego (np. w państwie miejsca obecnego,
chwilowego zamieszkania). Skutki tak dokonanej rejestracji byłyby następnie
uznawane we wszystkich państwach członkowskich, w tym w państwie ojczystym wnioskodawcy.

VI. Uwagi końcowe,
w tym sygnalizacja braków
w Zielonej księdze
1. W Zielonej księdze projektodawca unijny, nieco politycznym językiem,
szeroko zakreślił plany inicjatywy ustawodawczej – wyszedł od zagadnień
mocy dowodowej wszelkich dokumentów urzędowych, w tym pochodzących
z rejestru stanu cywilnego, następnie poruszył problematykę norm kolizyjnych
prawa prywatnego międzynarodowego, a skończył na daleko idących rozwiązaniach, nazwanych uznaniem skutków zagranicznej rejestracji. Pozytywnie
ocenić trzeba ogólną ideę „ułatwienia Ŝycia” migrującym obywatelom państw
członkowskich, w tym wprowadzania współpracy między organami dokonują94

MoŜliwość doprowadzenia do swoistej turystyki, celem zarejestrowania małŜeństwa
lub związku partnerskiego, zauwaŜa się teŜ 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 moŜliwości technicznych w celu ułatwienia pozyskiwania danych dotyczących stanu cywilnego
w sytuacjach ponadpaństwowych i posługiwania się odpisami z tego rejestru.
Opisane w pierwszej części Zielonej księgi problemy, które rozwiązać ma
całkowite zrezygnowanie z obowiązku uwierzytelniania zagranicznych dokumentów lub zaopatrywania ich w apostille, w polskim stanie prawnym nie są
aŜ tak doniosłe, jakby mogło się to wydawać z „zarzutów” w księdze zawartych. W Polsce obowiązują rozwiązujące ten problem konwencje międzynarodowe, a uŜywany w braku ich zastosowania art. 1138 k.p.c. zasadniczo nie
wymaga legalizacji zagranicznych dokumentów dotyczących stanu cywilnego,
a dodatkowo „mocna” ranga dowodowa odpisów z rejestru stanu cywilnego
obejmuje teŜ na tle art. 4 p.a.s.c. zagraniczne dokumenty.
2. Pewien „niedosyt” rodzi szczegółowa analiza trudności w łatwym
osiągnięciu zamierzonego celu, które związane są z przełamywaniem zasady
terytorializmu poszczególnych rejestrów, ze stosowanymi w państwach językami i pisownią, a ponadto ze zróŜnicowaniem rejestrowanych zdarzeń w konkretnych państwach (zwłaszcza opartych na zasadach prawa osobowego i rodzinnego, które w jednych państwach mogą być wyrazem podstawowych zasad porządku prawnego, a w innych – potraktowane jako naruszenie porządku
publicznego)95. Wydaje się bowiem, Ŝe dla skuteczności planowanej inicjatywy ustawodawczej – która musi zdobyć poparcie państw członkowskich podczas głosowania w Radzie – powinno się je poddać głębszej analizie. Pewną
przestrogą jest niezbyt powszechne uczestnictwo państw członkowskich
w pracach MKSC.
W omawianym dokumencie niedokładnie zdiagnozowano problem kolizji
treści wpisów tego samego zdarzenia w rejestrach prowadzonych w róŜnych
państwach. System rejestracji stanu cywilnego obejmuje w danym państwie
głównie „terytorialne” sprawy urodzeń, zawarcia małŜeństw i zgonów, które
miały miejsce na jego obszarze – bez względu na obywatelstwo osób, których
stanu cywilnego te zdarzenia dotyczą. Odnosi się teŜ do zdarzeń zaistniałych
w innym państwie, np. w przypadku odtworzenia aktu urodzenia, małŜeństwa
albo zgonu sporządzonego za granicą, jeŜeli uzyskanie odpisu jest niemoŜliwe
lub związane z powaŜnymi trudnościami (art. 35 p.a.s.c.), zarejestrowania
95

Na powierzchowność niektórych fragmentów Zielonej księgi wskazuje teŜ komentarz
autorstwa European Dignity Watch, s. 1-2, opublikowany na stronie www.europeandignity
watch.org. Zob. teŜ: WAGNER , Inhaltliche Anerkennung von Personenstandsurkunden – ein Patentrezept?, s. 609-615.
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urodzenia, zawarcia małŜeństwa, nastąpienia zgonu za granicą – i niezapisania
tego w danym momencie w księgach (art. 70 p.a.s.c.), lecz później – jak równieŜ w razie transkrypcji zagranicznego aktu96. RóŜnice mogą być spowodowane niepokrywaniem się treści rejestracji (np. w przypadku późniejszej
zmiany odnotowanej w jednym z państw), a takŜe takimi kwestiami, jak np.
odmiana nazwiska podczas transkrybowania lub korzystania z zagranicznego
aktu97, sposób oddawania nieznanych w danym alfabecie i języku liter i znaków diakrytycznych oraz głosek, np. rejestru bułgarskiego (w tym językowe
kwestie transkrypcji i transliteracji), szczególnie występujących w imieniu
i nazwisku, a ponadto oznaczenia nazw miejscowości w róŜnych językach.
NaleŜy dodać, Ŝe w Zielonej księdze nie poruszono omawianych kwestii
w relacji z państwami trzecimi, które nie mogą być załatwione według prawa
unijnego, obowiązującego tylko w państwach członkowskich, a mogłyby być
rozwiązane za pomocą umowy międzynarodowej. W omawianym dokumencie
często powtarza się, Ŝe chodzi o sprawy obywateli Unii Europejskiej, którzy
mogą mieszkać teŜ poza państwami członkowskimi. W tym kontekście występuje pozornie tylko wewnątrzunijne zagadnienie aktów stanu cywilnego, które
powstały w państwach Unii wskutek transkrypcji rejestracji dokonanej w państwie trzecim.
3. Najistotniejszym zagadnieniem – chyba niepotrzebnie w omawianej
księdze przemieszanym z innymi sprawami dotyczącymi rejestracji stanu cywilnego, a tym samym nieco „ukrytym” pod tytułem Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli – jest kwestia automatycznego
uznawania skutków wynikających z zagranicznego rejestru stanu cywilnego98.
Takie rozwiązanie niosłoby zdecydowanie dalej idące skutki, niŜ plany opisane w pierwszej części dokumentu, bo mogłoby prowadzić do rozstrzygnięć
96

W kwestii rejestracji w Polsce zdarzeń, które miały miejsce za granicą – zob. K. GŁASporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie dokumentów zagranicznych, „Technika 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 Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich
kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów,
zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.), który obowiązywał do 1 stycznia
2008 r. i stanowił, Ŝe nazwiska zakończone na -ski, -cki, -dzki wpisuje się z zachowaniem
rodzaju Ŝeńskiego lub męskiego, czyli w sposób nieco odmienny od wpisu w transkrybowanej
księdze.
98
O ograniczeniach w automatycznej uznawalności nie wspomina się.
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podobnych, jakie miałyby miejsce przykładowo w razie przyznania skuteczności i uznania za waŜną kaŜdej czynności prawnej opisanej w zagranicznym
dokumencie urzędowym (np. akcie notarialnym). Planowane zamierzenie moŜe wykraczać poza obecną interpretację skutków rejestracji stanu cywilnego,
w ramach której akty stanu cywilnego są wprawdzie „mocnym” dowodem, ale
przypisuje się im charakter deklaratywny. Oznaczałoby ono bowiem „konstytutywne” uznawanie rozstrzygnięć zagranicznych organów zajmujących się rejestracją (w pewnym sensie podobnie do reŜimu rozporządzeń brukselskich
dotyczących orzeczeń w szerokim zakresie spraw cywilnych, ale z wyłączeniem właśnie spraw stanu cywilnego).
W doktrynie zauwaŜa się, Ŝe dotychczas nie wypracowano jednolitego
katalogu kryteriów uznania stosunków zagranicznych, ale podkreśla się znaczenie międzynarodowej właściwości organu państwa pochodzenia oraz nienaruszanie porządku publicznego państwa uznania. Podnosi się teŜ, Ŝe koncepcja uznania kolizyjnoprawnego nie jest spójna z załoŜeniami polskiego
prawa prywatnego międzynarodowego99. Przyznanie automatycznej skuteczności zagranicznej rejestracji – co wydaje się zamiarem projektodawców –
w praktyce pozbawiałoby znaczenia obowiązujące w Polsce normy kolizyjne
(z uwagi na akceptację swoistego rozstrzygnięcia, jakim jest zagraniczna rejestracja, na podstawie inaczej określonego prawa materialnego), a ponadto
przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego statuujące
wyłączną jurysdykcję sądów polskich. Warto mieć przy tym na względzie, Ŝe
w sprawach osobowych oraz rodzinnych na tle polskiego prawa prywatnego
międzynarodowego oraz przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego dominującą rolę odgrywa łącznik obywatelstwa, a ponadto
– w razie wielości obywatelstw – o właściwości prawa decyduje obywatelstwo
polskie100.
4. Wydaje się, Ŝe wariant automatycznego „uznawania” skutków zagranicznych aktów stanu cywilnego wymaga uzupełnienia o określenie zakresu
przedmiotowego zdarzeń i danych, których ma dotyczyć, a ponadto o wyjątkowy mechanizm zabezpieczający, oparty na klauzuli porządku publicznego,
o czym w omawianym dokumencie się nie wspomina. MoŜna by sobie
wyobrazić system uznawania z mocy prawa – skonstruowany na podobieństwo
zasad uznawania zagranicznych orzeczeń przyjętych w rozporządzeniach
brukselskich oraz art. 1145 k.p.c. – ale z zastrzeŜeniem moŜliwości odmowy,
99
100

Zob. P ILICH, Związki quasi-małŜeńskie, s. 90-92.
Zob. w szczególności art. 2 ust. 1, art. 11, art. 48 i art. 55 p.p.m. z 2011 r.
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która mogłaby zostać wydana w specjalnym postępowaniu. Taką procedurą
mogłaby być przekształcona procedura transkrypcji, której odrzucenie oznaczałoby nieuznawanie skutków zagranicznej rejestracji101. Wydaje się, Ŝe opisane postępowanie powinno być prowadzone jedynie przez wyznaczone, wyspecjalizowane w tym zakresie, urzędy stanu cywilnego albo nawet sądy cywilne, które sprawując wymiar sprawiedliwości, zajmują się prawem osobowym i rodzinnym w sytuacjach międzynarodowych i mają większe moŜliwości w uzyskaniu pomocy prawnej oraz szersze doświadczenia związane z zagranicznymi rozstrzygnięciami.
5. Oczywiście daleko idącą zmianą stanu prawnego byłoby wydanie jednolitych unijnych reguł kolizyjnych, w tym takŜe pozwalających na dokonanie
wyboru prawa, co równieŜ zostało zasygnalizowane w Zielonej księdze. Wydaje się, Ŝe dopuszczenie moŜliwości wyboru prawa dla spraw z zakresu prawa osobowego i rodzinnego przy braku mechanizmów zabezpieczających, rodziłoby zagroŜenia dla obrotu z osobami trzecimi i nie byłoby spójne z bezwzględnym charakterem norm materialnych w tych dziedzinach prawa. Na
marginesie trzeba dodać, Ŝe lektura fragmentu dotyczącego ujednolicenia
norm kolizyjnych wywołuje wraŜenie, Ŝe projektodawca unijny nie dokonał
kompleksowej i wszechstronnej analizy konsekwencji rozwaŜanych rozwiązań, co przypuszczalnie spowodowane jest ukierunkowaniem na zaproponowanie zasady wzajemnego uznawania skutków zagranicznej rejestracji, która
w praktyce pozbawiałaby znaczenia pozostałe przepisy kolizyjne obowiązujące w państwie „uznającym”.
Słowa kluczowe: rejestracja stanu cywilnego, postępowanie międzynarodowe, uznawanie aktów
stanu cywilnego.
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G.-R. de Groot (W kierunku europejskich zasad wzajemnego uznawania aktów stanu
cywilnego, s. 146-148) np. omawia przepisy holenderskie o uznawaniu nazwiska zarejestrowanego za granicą oraz zagranicznych orzeczeń i wpisów dotyczących pochodzenia dziecka,
które mogłyby być wzorcem jednolitej regulacji unijnej. Zarazem wskazuje, Ŝe zasada ta nie
ma zastosowania, jeŜeli istnieją wątpliwości odnośnie do charakteru pobytu za granicą (moŜna
by ich upatrywać chyba w braku jego stałości) oraz jest moŜliwość zastosowania klauzuli porządku publicznego, blokującej 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 Recognition 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 thoroughly 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 certificates.
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 Personenstandsdokumenten bewirkten Folgen” auf dem Gebiet der standesamtlichen Registrierung und darüber
hinaus eine Wortmeldung in der Diskussion über die von der EU-Kommission vorgestellten Prämissen eines künftigen Unionsrechtes. Die Bemerkungen und Kommentare beziehen sich auf Erklärungen 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 Standpunkte.
Schlüsselwörter: standesamtliche Registrierung, internationales Verfahren, Anerkennung der Personenstandsurkunden.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

Про плани уніфікації правових норм доказовості
та взаємної ефективності реєстрації цивільного стану
в державах членах Європейського союзу
(Зелена книга від 14 грудня 2010 р.)
Pезюме
Мета статті – обговорити тези Зеленої книги від 14 грудня 2010 р. під заголовком
Обмеження адміністративних формальностей щодо громадян – вільний обіг офіційних
документів та визнання наслідків, викликаних актами цивільного стану в галузі реєстрації
цивільного стану, а також участь в обговоренні представлених Європейською Комісією положень майбутнього законодавства ЄС. Зауваження та коментарі спираються на поясненнях та
висновках, сформульованих в деяких місцях Зеленої книги в загальному, а навіть непрозорому вигляді. Обговорювана проблематика не була ретельно проаналізована у фаховій
літературі, тому автор сподівається викликати ширшу дискусію в доктрині й серед фахівцівпрактиків, у тому числі презентацію додаткових зауважень та відмінних позицій.
Ключові слова: реєстрація цивільного стану, міжнародне провадження, визнання актів цивільного стану.
З польської переклала Надія Гергало

Przemysław Wypych

„WaŜne powody” uzasadniające
administracyjną zmianę nazwiska

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie
1
imienia i nazwiska jako jedyną pozytywną, materialnoprawną przesłankę
zmiany nazwiska w trybie administracyjnym przewiduje „waŜne powody”,
stanowiąc in principio art. 4 ust. 1, Ŝe „zmiany imienia i nazwiska moŜna
dokonać wyłącznie z waŜnych powodów...”. Ustawa posługuje się pewnym
pojęciem niedookreślonym, czyli sformułowaniem o nieostrym, ocennym charakterze, odsyłającym do pozaprawnych kryteriów wartościowania, którego
wykładnię, to jest wypełnienie konkretną normatywną treścią, pozostawia
nauce prawa i praktyce orzeczniczej organów administracyjnych i sądowych,
a zatem przede wszystkim kierownikom urzędów stanu cywilnego rozpoznającym wnioski o zmianę imienia i nazwiska oraz sądom administracyjnym,
sprawującym kontrolę nad działalnością orzeczniczą administracji w powyŜszym zakresie. Określenie tej przesłanki jako jedynej pozytywnej wymaga
gwoli ścisłości zastrzeŜenia, Ŝe dotyczy to zasadniczego kręgu adresatów ustawy, czyli obywateli polskich i bezpaństwowców mających w Polsce miejsce
stałego pobytu (art. 2 pkt 1 i 2 ustawy). Względem bowiem trzeciej kategorii
osób, do których stosuje się przepisy ustawy, to jest cudzoziemców, którzy
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy (art. 2 pkt 3), ustawa
formułuje jako wyłączną podstawę zmiany imienia i nazwiska „szczególnie
waŜne powody związane z zagroŜeniem prawa do Ŝycia, zdrowia, wolności
bądź bezpieczeństwa osobistego” uchodźcy, którą zarówno ze względu na rodzajowe sprecyzowanie okoliczności warunkujących zmianę imienia i nazwisM GR P RZEMYSŁAW WYPYCH – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
1

Dz. U. Nr 220, poz. 1414.
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ka, jak i wobec podkreślenia wyjątkowości tychŜe powodów przez zaopatrzenie ich określnikiem „szczególnie”, kwalifikować naleŜy jako samoistną, odrębną od określonej w art. 4 ust. 1 ustawy przesłankę. Z tego punktu widzenia
moŜna mówić o dwóch przewidzianych przez ustawę pozytywnych przesłankach zmiany imienia i nazwiska, z których jedna dotyczy obywateli polskich
i bezpaństwowców mających w Polsce miejsce stałego pobytu, druga zaś –
cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, przy czym kaŜdej
z nich przysługuje wyłączność względem własnego kręgu adresatów. Dalsze
rozwaŜania poświęcone będą jedynie pierwszej z nich.
PosłuŜenie się przez ustawodawcę pojęciem niedookreślonym dla sformułowania przesłanki administracyjnej zmiany nazwiska ma długą tradycję.
Odnotować w tej mierze naleŜy, iŜ juŜ pierwszy uchwalony w niepodległej
Rzeczypospolitej akt prawny regulujący omawianą problematykę, to jest
ustawa z dnia 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwisk2, przewidywał w art. 1 zd. drugie, Ŝe zezwolenie na zmianę nazwiska „moŜe być
udzielone tylko w przypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie”,
przypadków tych jednakŜe ustawa od strony pozytywnej w Ŝaden sposób
bliŜej nie określała, w szczególności nie zawierała nawet przykładowego ich
wyliczenia, zastrzegając jedynie w trzecim zdaniu art. 1, Ŝe „brzmienie nie
polskie3 nie jest dostatecznym powodem do zmiany”. Tak ogólne i – rzec
moŜna – abstrakcyjne ujęcie w omawianej ustawie przesłanki zmiany nazwiska mogłoby nasuwać wniosek, Ŝe – ze względu na moŜliwość zastosowania jej
przepisów we wszelkich dających się pomyśleć przypadkach, w których zmianę nazwiska ocenić naleŜałoby jako uzasadnioną – pozostanie ona jedynym
aktem prawnym regulującym, i to w sposób wyczerpujący, normowaną materię. JednakŜe mimo to, iŜ obowiązywała ona w ciągu całego międzywojnia,
uzupełniona została w tym okresie dwiema innymi ustawami, które – jakby
nieco na zasadzie kontrastu – przewidywały moŜliwość zmiany nazwiska
z bardzo konkretnie określonych powodów.
Chronologicznie pierwszą z nich była ustawa z dnia 11 maja 1920 r.
w przedmiocie uznania nazwisk, przybranych w czasie słuŜby wojskowej4.
Zgodnie z jej art. 1: „osoby wojskowe, które przed wejściem w Ŝycie niniejszej ustawy, podczas słuŜby w formacjach wojskowych polskich, lub w woj2

Dz. U. Nr 88, poz. 478 ze zm.
Pisownia cytowanych fragmentów aktów normatywnych zachowana jest w kształcie
oryginalnym.
4
Dz. U. Nr 42, poz. 251.
3
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sku polskiem, przybrały inne nazwisko, a odznaczyły się gorliwem pełnieniem
obowiązków, mogą uzyskać uznanie przybranego, względnie zmianę swojego
poprzedniego nazwiska”. Zestawiając powyŜszy przepis z art. 4 ustawy, zgodnie z którym minister spraw wojskowych (którego wniosek stanowił podstawę
udzielenia dekretem przez Naczelnika Państwa zezwolenia na zmianę bądź
uznanie przybranego nazwiska) obowiązany był „sprawdzić uŜywanie przez
petenta przybranego nazwiska i zarządzić zebranie wiadomości dotyczących
osoby petenta, jego przeszłości i słuŜby wojskowej”, stwierdzić moŜna, Ŝe
przesłankami zmiany nazwiska było – po pierwsze – przybranie przez obywatela polskiego w czasie słuŜby wojskowej w polskich formacjach zbrojnych
określonego nazwiska, po drugie – faktyczne uŜywanie przezeń przybranego
nazwiska i po trzecie – pozytywny przebieg wspomnianej słuŜby wojskowej.
Choć zatem ostatnia z wymienionych przesłanek miała stricte ocenny charakter, podstawy zmiany (uznania przybranego) nazwiska w trybie omawianej
ustawy ujęte były w sposób wysoce skonkretyzowany, odpowiadający zresztą
wąsko i doraźnie przedstawiającym się jej celom.
Drugim natomiast ze wspomnianych aktów prawnych była uchwalona
22 marca 1929 r. ustawa o zmianie nazwisk hańbiących, ośmieszających lub
nielicujących z godnością człowieka5. Zawierała ona szereg uproszczeń natury
proceduralnej, mających na celu ułatwienie zmiany nazwiska w porównaniu
z reŜimem wprowadzonym ustawą z 24 października 1919 r. Jej przejściowy
i niejako akcesoryjny w stosunku do tej ostatniej ustawy charakter unaocznia
przepis art. 9, deklarującego aktualność mocy obowiązującej ustawy z 24 października 1919 r. w przedmiocie zmiany nazwiska, oraz przepis art. 11, zgodnie z którym omawiana ustawa obowiązywać miała jedynie przez dziesięć lat.
Pozytywną przesłanką zmiany nazwiska na podstawie przepisów powyŜszej
ustawy było posiadanie przez obywatela polskiego nazwiska hańbiącego,
ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka (art. 1), natomiast
negatywnymi – po pierwsze – historyczny, popularny lub rozpowszechniony
charakter nazwiska, które zamierzał przybrać wnioskodawca („proszący”), po
drugie zaś – uzasadniona obawa, Ŝe ubiegający się o zmianę nazwiska czyni to
w zamiarze ułatwienia sobie przestępstw lub ukrycia swej toŜsamości (art. 7).
Podsumowując interesującą nas kwestię, moŜna stwierdzić, Ŝe ustawa
z 22 marca 1929 r. dotyczyła w zasadzie jednej tylko przyczyny uzasadniającej zmianę nazwiska w trybie administracyjnym, a mianowicie dysfunkcjonalności dotychczasowego nazwiska z powodu jego językowej formy godzącej
5

Dz. U. 1930, Nr 3, poz. 16.
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w honor, powagę lub godność osoby. Tak przedstawiający się przedmiot regulacji był oczywiście podrzędny zakresowo względem ustawy z 1919 r.
Powojenne akty prawne dotyczące administracyjnej zmiany imion i nazwisk, definiując przesłankę zmiany nazwiska posługiwały się metodą stanowiącą swojego rodzaju połączenie techniki zastosowanej w ustawie z 1919 r.,
polegającej na uŜyciu pojęcia niedookreślonego („przypadek zasługujący na
szczególne uwzględnienie”), z rozwiązaniem przyjętym w pozostałych dwóch
ustawach przedwojennych, wskazujących pewne skonkretyzowane sytuacje
jako uprawniające do zmiany nazwiska (przybranie innego nazwiska w czasie
słuŜby wojskowej, posiadanie nazwiska hańbiącego, ośmieszającego, nielicującego z godnością człowieka). W konsekwencji akty obowiązujące w latach
powojennych ujmują przesłankę zmiany nazwiska w formie pojęcia niedookreślonego, wzbogaconego o przykładowe wyliczenie przypadków, uprawniających do zmiany nazwiska. Pierwszym aktem normatywnym, w którym
tak właśnie ukształtowano regulację przesłanek zmiany nazwiska, był dekret
z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk6, który
w art. 3 ust. 1 stanowił, Ŝe „właściwa władza orzeknie o zmianie nazwiska
zgodnie z wnioskiem strony, jeŜeli zachodzi ku temu waŜna przyczyna”, zaś
w ust. 2 tego artykułu wskazywał w sześciu punktach, Ŝe waŜna przyczyna
zachodzi w szczególności, gdy ubiegający się o zmianę
1) nosi nazwisko hańbiące albo ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka;
2) w okresie czasu od dnia 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. przybrał inne
nazwisko (pseudonim wojskowy), pełniąc słuŜbę w Wojsku Polskim, armii sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodległościowo-demokratycznym, grupie bojowej organizacji niepodległościowo-demokratycznej, prowadzącej walkę
z najeźdźcą niemieckim, i wypełniał gorliwie swe obowiązki;
3) przybrał inne nazwisko (pseudonim konspiracyjny) w związku z udziałem w podziemnej walce z najeźdźcą niemieckim;
4) uŜywał innego nazwiska (pseudonimu osłaniającego) celem uchronienia się przed
aktami gwałtu najeźdźcy niemieckiego lub jego popleczników;
5) nosi nazwisko o brzmieniu niepolskim;
6) nosi nazwisko, które ma formę imienia.

Nietrudno przy tym zauwaŜyć, Ŝe pkt 1 cytowanego przepisu stanowi niemal literalne powtórzenie odnośnego sformułowania zawartego w art. 1 ustawy z 22 marca 1929 r., z kolei zaś pkt 2 niedwuznacznie nawiązuje do przesłanki określonej w art. 1 ustawy z 11 maja 1920 r., łącznie z wymogiem gorliwego wypełniania obowiązków. Z kolei – co niezwykle charakterystyczne
6

Dz. U. Nr 56, poz. 310 ze zm.
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z historycznego punktu widzenia – ujęta w pkt. 5 przesłanka zmiany nazwiska
w postaci jego niepolskiego brzmienia jest diametralnym „odwróceniem”
cytowanego uregulowania art. 1 zd. trzecie ustawy z 24 października 1919 r.
Identyczną techniką ustawodawca posłuŜył się w ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk7, której art. 2 nosił w pierwotnej wersji8 następujące brzmienie: 123
1. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeŜeli jest uzasadniony waŜnymi
względami.
2. W szczególności waŜne względy zachodzą, gdy wnioskodawca nosi nazwisko:
1) ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka,
2) o brzmieniu niepolskim.
3) posiadające formę imienia,
a takŜe, jeŜeli wnioskodawca pragnie zmienić swojego nazwisko na nazwisko, którego od
wielu lat uŜywa.

Ustawowy katalog „waŜnych względów” wzbogacony został ustawą
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym9, która przepis art. 2 ustawy o zmianie imion i nazwisk uzupełniała o ust. 3 w brzmieniu: „WaŜne względy zachodzą takŜe, gdy wnioskodawca pragnie powrócić do nazwiska lub imienia, których zmiana nastąpiła
z powodu ich niepolskiego brzmienia, w wyniku decyzji administracyjnej podjętej bez jego wniosku”. Tak ukształtowany przepis obowiązywał przez dwa
dni, to jest 1 i 2 maja 2005 r., juŜ bowiem następnego dnia weszła w Ŝycie
ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk
oraz o zmianie niektórych innych ustaw10, która nadawała nowe brzmienie
art. 2 ustawy o zmianie imion i nazwisk w ten sposób, Ŝe likwidowała w nim
ust. 3, zaś ustępowi 2 nadawała następującą redakcję: 4
WaŜne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca:
1) nosi nazwisko:
a) ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka,
b) o brzmieniu niepolskim,
c) posiadające formę imienia;
2) pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego uŜywa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione.

PowyŜsze brzmienie utrzymało się aŜ do końca obowiązywania wskazanej
ustawy.
7

Tekst jedn.: Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1992 ze zm.
Tekst pierwotny: Dz. U. 1956, Nr 56, poz. 254.
9
Dz. U. Nr 17, poz. 114 ze zm.
10
Dz. U. Nr 62, poz. 550.
8
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Jak dowodzą tego przedstawione uwagi natury historycznej, juŜ od samego zarania ustawowej regulacji administracyjnej zmiany nazwiska w prawie polskim, to jest od roku 1919, ustawodawca dla określania przesłanek tej
zmiany posługiwał się zasadniczo pojęciami niedookreślonymi (wyjątek w tej
mierze stanowiły przejściowe ustawy z 1920 r. oraz 1929 r.). Choć klauzule te
w kolejnych aktach prawnych przybierały zróŜnicowaną postać językową
(„przypadki zasługujące na szczególne uwzględnienie”, „waŜna przyczyna”,
„waŜne względy”, „waŜne powody”), uprawnione jest w moim przekonaniu
twierdzenie, Ŝe za kaŜdym razem odsyłały one do te samego kręgu wartości
i kryteriów, odnoszących się przede wszystkim do funkcji nazwiska. Funkcje
owe wszak pozostają w tak opisanej perspektywie historycznej1niezmienne11,
stąd ich przełoŜenie na rozumienie okoliczności uzasadniających zmianę nazwiska przedstawiało się podobnie. Fakt zatem, iŜ w kolejnych regulacjach
ustawodawca kaŜdorazowo modyfikował redakcję językową pojęcia statuującego przesłankę zmiany nazwiska, miał wyłącznie zewnętrzne, stylistyczne
znaczenie, pozostając bez wpływu na normatywną zawartość tego pojęcia. Tak
więc przykładowo za zastąpieniem w obecnie obowiązującej ustawie o zmianie imienia i nazwiska uŜytego w poprzedniej ustawie sformułowania „waŜnych względów” pojęciem „waŜnych powodów”, nie kryła się Ŝadna normatywnej natury intencja, a jedynie chęć korekty stylistycznej122– nota bene
zdawkowo i niezbyt przekonująco wyłoŜona w uzasadnieniu projektu ustawy,
w którym podano, Ŝe „wprowadzenie pojęcia «powody» w miejsce dotychczasowego zapisu «względy» podyktowane jest jego współczesnym brzmieniem”, co brzmi o tyle paradoksalnie, Ŝe właśnie o „powodach zmiany” mówiła w art. 1 i 2 ponad dziewięćdziesiąt lat temu powołana wcześniej ustawa
w przedmiocie zmiany nazwisk.
Przechodząc do kwestii rozumienia klauzuli „waŜnych powodów” jako
przesłanki administracyjnej zmiany nazwiska, naleŜy w pierwszej kolejności
rozwaŜyć zagadnienie subiektywnego czy teŜ obiektywnego ich charakteru.
Kwestia ta, prócz swej doniosłości teoretycznej, ma niezwykle waŜkie zna11

Co rzecz jasna nie oznacza niezmienności stopnia doniosłości poszczególnych funkcji,
w której to materii dostrzegalne są moim zdaniem pewne istotne przesunięcia, zwłaszcza w zakresie funkcji oznaczającej nazwiska na płaszczyźnie publicznoprawnej, a to w związku z ekspansją nieimiennych oznaczeń osobowych o cechach bezwzględnej niezmienności i niepowtarzalności.
12
Dla porównania przytoczyć moŜna przypadek zastąpienia w obecnie obowiązującym
kodeksie karnym „społecznego niebezpieczeństwa czynu” pojęciem „społecznej szkodliwości
czynu”, który to zabieg miał swoje konkretne i przemyślane motywy.
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czenie praktyczne, w ujęciu orzeczniczym sprowadza się bowiem do pytania
o zakres powinnej aktywności kierownika urzędu stanu cywilnego w ocenie
podnoszonych przez wnioskodawcę powodów zamierzonej zmiany nazwiska.
Streścić ją moŜna pytaniem, czy kierownik powinien ograniczyć się do zbadania, czy wnioskodawca powołuje okoliczności w jego własnym przekonaniu
waŜkie i istotne, czy teŜ winien dokonać samodzielnej oceny owych okoliczności z punktu widzenia kryteriów obiektywnych. W pierwszej wersji rolą
kierownika urzędu stanu cywilnego byłaby kontrola swego rodzaju „jakości
motywacji” strony, czyli zbadanie, czy składając wniosek o zmianę nazwiska,
nie czyni ona tego z lekkomyślności, kaprysu, swawoli czy przekory. W drugiej natomiast – podane we wniosku powody winien byłby poddać całościowej ocenie z punktu widzenia ich obiektywnej wagi, istotności. Oba stanowiska znalazły wyraz w orzecznictwie sądów administracyjnych, a w szczególności judykatach Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dla zilustrowania pierwszego z nich powołać moŜna tezy uzasadnienia
wyroku NSA z 21 czerwca 1982 r., II SA 699/8213, w którym czytamy, iŜ
organy administracji powinny oceniać, czy w powstałej sytuacji wniosek o zmianę nazwiska spełnia warunek „waŜnych względów” w rozumieniu art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy
[z 1956 r.], a ściślej – czy strona dostrzega w swoim uzasadnionym przekonaniu potrzebę
zmiany nazwiska. Granicą rozwaŜań organów administracji państwowej powinno być
ustalenie istnienia (lub braku) elementów oczywistej bezzasadności w motywach strony,
na przykład cech kaprysu lub przekory.

Subiektywny charakter „waŜnych względów” w ujęciu przedstawionego
orzeczenia wyraŜa się przede wszystkim w tym, Ŝe jako przedmiot oceny organu administracyjnego wskazano w nim nie same względy mające uzasadniać zmianę nazwiska, ale motywację strony. Co więcej – badanie motywacji
strony określone jest mianem „granicy rozwaŜań organu”, czego konsekwencją zdaje się uznanie za waŜne wszelkich takich względów, którym nie towarzyszy „wadliwa” motywacja strony w postaci kaprysu, przekory, prowokacji
obyczajowej itd. PowaŜne podejście strony do złoŜonego wniosku i jej subiektywne przekonanie o istotności własnych racji powołanych na uzasadnienie
wnioskowanej zmiany nazwiska, nie tyle zwalniałyby w takim modelu kierownika urzędu stanu cywilnego od oceny owych racji, ile wręcz obligowały
go do pozytywnego rozpoznania wniosku. Poza bowiem przypadkami „oczywistej bezzasadności”, wyznaczanej wspomnianą wadliwością motywacji stro13
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ny, to ocena wnioskodawcy polegająca na uznaniu istniejących względów za
waŜne, byłaby czynnikiem rozstrzygającym o zasadności wniosku.
Zapatrywanie przeciwne powyŜej opisanemu znaleźć moŜna z kolei w wyroku NSA z 9 lipca 1993 r., SA/Wr 605/9314, w którym stwierdzono między
innymi, Ŝe
ze względu na istotne funkcje, jakie pełni nazwisko w Ŝyciu jednostki, rodziny i grup
społecznych, oraz na znaczenie trwałości nazwiska w prawidłowej realizacji tych funkcji,
przemawiające za zmianą nazwiska „waŜne względy”, o których mowa w art. 2 ust. 1
omawianej ustawy, nie mogą wynikać jedynie z subiektywnego przekonania osoby Ŝądającej zmiany, ale muszą równieŜ sprostać zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom oceny.

W myśl cytowanego stanowiska, samo tylko przekonanie strony o waŜności względów mających uzasadniać zmianę jej nazwiska, nie jest elementem
wystarczającym do orzeczenia wnioskowanej zmiany – celem rozstrzygnięcia
wniosku kierownik urzędu stanu cywilnego winien takową subiektywną ocenę
wnioskodawcy skonfrontować z oceną poczynioną na bazie „zobiektywizowanych i zracjonalizowanych” kryteriów. Powołane orzeczenie, zwłaszcza
we fragmencie mówiącym o konieczności sprostania „zobiektywizowanym
i zracjonalizowanym kryteriom oceny”, było wielokrotnie przytaczane w wielu późniejszych orzeczeniach sądów administracyjnych oraz w wypowiedziach piśmiennictwa, które nie podjęły jednakŜe kwestii bliŜszego określenia,
na czym taka zobiektywizowana i zracjonalizowana ocena ma konkretnie
polegać.
Pewien wyjątek stanowi tu zapatrywanie J. Blicharz, wedle której wymóg
wskazany w powyŜszym orzeczeniu oznacza, „iŜ organy administracji orzekające w sprawie zmiany nazwiska (imienia) mają obowiązek szczególnie wnikliwego wyjaśnienia podstaw faktycznego Ŝądania. Mówiąc inaczej, postępowanie dotyczące wniosku opartego na takiej podstawie faktycznej musi być
zgodne z regułami dowodowymi rządzącymi postępowaniem administracyjnym”15. OtóŜ, trudno moim zdaniem zgodzić się z tym, iŜby zachodzić miał
związek między zobiektywizowanym charakterem „waŜnych względów”
a obowiązkiem szczególnej wnikliwości kierownika urzędu stanu cywilnego
w zakresie ustalenia stanu faktycznego co do podanych przez stronę podstaw

14

ONSA 1994, nr 3, poz. 110.
J. BLICHARZ, Komentarze do ustaw O zmianie imion i nazwisk, Prawo o stowarzyszeniach, Wrocław 1997, s. 17.
15
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Ŝądania zmiany nazwiska: obowiązek prowadzenia postępowania o zmianę
nazwiska zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
w tym równieŜ zawartymi w nim regułami dowodowymi, jest niezaleŜny od
tego, czy uznamy, iŜ o waŜności względów uzasadniających zmianę nazwiska
decydować mają kryteria obiektywne czy teŜ subiektywne przekonanie wnioskodawcy. Dylemat nie polega bynajmniej na tym, czy kierownik urzędu stanu
cywilnego ma „wierzyć stronie na słowo” co do istnienia powołanych przez
nią okoliczności faktycznych, czy teŜ weryfikować je w postępowaniu – jest
wszak najzupełniej oczywiste, Ŝe kaŜde rozstrzygnięcie wniosku o zmianę
nazwiska oparte być powinno na poczynionych przez organ ustaleniach faktycznych („w toku postępowania organu administracji publicznej [...] podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego...” – art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego16), a obowiązek
wnikliwości organu tyczy kaŜdego postępowania („organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie...” – art. 12 § 1 k.p.a.). Tak
więc stosowania „zobiektywizowanych i zracjonalizowanych kryteriów oceny” nie sposób utoŜsamiać z obowiązkiem szczególnie wnikliwego prowadzenia ustaleń co do podstaw faktycznych Ŝądania, czym innym jest bowiem
ustalenie, Ŝe rzeczywiście zachodzą okoliczności faktyczne podniesione przez
stronę na uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska, a czym innym – ocena,
czy okoliczności takie mieszczą się w pojęciu „waŜnych powodów”. Ujmując
zaś tę kwestię z innej strony – uznanie wskazanych w uzasadnieniu wniosku
powodów zmiany nazwiska za waŜne (niezaleŜnie, czy ocena taka oparta
zostanie na kryteriach obiektywnych, czy na subiektywnym przekonaniu
strony, czy wreszcie wynikać będzie wprost z przepisów ustawy, która kilka
konkretnych okoliczności expressis verbis definiuje jako waŜne powody
zmiany nazwiska), nie zwalnia organu administracyjnego od zweryfikowania
w postępowaniu dowodowym, czy powody takie rzeczywiście istnieją. Nie
sposób wszak wykluczyć przypadku, Ŝe powołane przez stronę powody zmiany nazwiska będą bezdyskusyjnie waŜne (przykładowo – uŜywanie innego
nazwiska – vide art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska), tyle
Ŝe fikcyjne, nieprawdziwe.
Rozstrzygnięcia przedstawionego wcześniej dylematu między subiektywną a zobiektywizowaną oceną waŜności powodów zmiany nazwiska trudno
moim zdaniem szukać w analizie sformułowań uŜytych w ustawie. Jakkolwiek
16

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst
jedn.: 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. (dalej cyt.: k.p.a.).
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to redakcja przepisu art. 2 poprzednio obowiązującej ustawy z 1956 r. dała
orzecznictwu, a następnie piśmiennictwu przedmiotu17, asumpt do wyraŜenia
poglądu, wedle którego przepis ten „przemieszcza kryteria ocenne do sfery
subiektywnego ich odbioru przez zainteresowanego zmianą nazwiska”18, które
to zapatrywanie bywa odnoszone równieŜ do „waŜnych powodów”, powoływanych w regulacji obecnie obowiązującej19. Sposób sformułowania obecnego
odpowiednika wskazanego przepisu, to jest art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie
imienia i nazwiska, zgodnie z którym „zmiany imienia i nazwiska moŜna dokonać wyłącznie z waŜnych powodów”, nie daje w moim przekonaniu Ŝadnych podstaw do twierdzenia, by ustawodawca odnosił pojęcie „waŜnych
powodów” do kryteriów osadzonych w jednostkowych, indywidualnie ukształtowanych odczuciach, ocenach czy zapatrywaniach osób zainteresowanych.
Trudno dopatrzyć się w cytowanym przepisie tego rodzaju elementów językowych, które miałyby przemawiać za subiektywnym rozumieniem pojęcia
„waŜnych powodów” – zwłaszcza bezosobowa formuła powyŜszego przepisu
nie przemawia za tego rodzaju subiektywizacją wykładni tego pojęcia. 10
Mało przekonujący jest równieŜ w moim mniemaniu argument wywodzący subiektywny model oceny „waŜnych powodów” z wnioskowego trybu
postępowania o zmianę nazwiska20. Okoliczność, Ŝe zmiany nazwiska dokonuje się wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, nie ma bezpośredniego
znaczenia dla sposobu interpretacji ustawowych przesłanek takiej zmiany:
wnioskowy tryb wszczęcia postępowania o zmianę nazwiska równie spójnie
moŜe łączyć się zarówno z subiektywnym, jak i zobiektywizowanym sposobem oceny istnienia „waŜnych powodów” jako przesłanki zmiany w konkretnie rozpoznawanych przypadkach. ZauwaŜyć natomiast wypada, Ŝe sam fakt
dokonywania zmiany nazwiska w ramach sformalizowanego postępowania
administracyjnego, w którym rozstrzygnięcie zapada w formie decyzji administracyjnej, zakłada pewną funkcjonalną doniosłość aktywności organu administracji publicznej, jakim jest kierownik urzędu stanu cywilnego badający istnienie waŜnych powodów uzasadniających zmianę nazwiska. Teoria przyda17

Z. KOPACZ, Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych, [w:] Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, red. W. Bednarek, Olsztyn 2000, s. 18.
18
Wyrok NSA z 21 czerwca 1982 r., II SA 699/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 57.
19
W.M. HRYNICKI, Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk. Komentarz, Wrocław 2010,
s. 240.
20
Pogląd taki zaprezentowała w szczególności J. Blicharz: „Z przepisu ponadto wynika, iŜ
zmiana nazwiska moŜe nastąpić tylko na wniosek strony, co pozwala na przypuszczenie, Ŝe
«waŜne względy» naleŜy rozumieć w znaczeniu subiektywnym” (Komentarze do ustaw, s. 16).
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jąca w tym zakresie zasadnicze znaczenie subiektywnej ocenie wnioskodawcy,
i zakładająca nieuwzględnianie wniosków wyłącznie w przypadku ich oczywistej bezzasadności identyfikowanej z kaprysem, chwilową zachcianką czy
ekstrawagancją wnioskodawcy, redukuje de facto zadania kierownika urzędu
stanu cywilnego do przełoŜenia złoŜonego wniosku strony na formę decyzji
administracyjnej, a następnie wykonania takowej, zaś stronę czyni faktycznym dysponentem jej nazwiska. Takiemu podejściu duŜo bardziej odpowiadałby jednak model, w którym zmiana nazwiska odbywałaby się na podstawie oświadczenia strony zainteresowanej składanego przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego, którego rola polegałaby na zarejestrowaniu powyŜszego oświadczenia przy ewentualnym zastrzeŜeniu prawa odmowy rejestracji
w przypadkach oczywistej bezzasadności zmiany. Rzecz jasna, aktualność zasady stabilizacji nazwiska byłaby w takim przypadku wysoce problematyczna,
co wiązałoby się z uszczerbkiem dla efektywnego pełnienia przez nie funkcji
oznaczającej.
Inną słabością czysto subiektywnego podejścia do wykładni „waŜnych
powodów” byłaby znaczna relatywizacja tego pojęcia, a to wobec oczywistej
i naturalnej róŜnorodności ludzkich postaw, ocen i poglądów. Model, w którym organ administracyjny dokonuje w kaŜdym indywidualnym wypadku weryfikacji istnienia „waŜnych powodów” przez ocenę powoływanych przez osobę zainteresowaną okoliczności za pomocą zobiektywizowanych kryteriów,
z jednej strony wyraźnie takiej relatywizacji zapobiega, a z drugiej – nie wyłącza wszak postulowanego w orzecznictwie okazywania przez organy „duŜej
kultury i taktu” przy „penetrowaniu tak waŜnego dla obywateli swoistego
fragmentu ich osobowości”21. Nie sprowadza teŜ bynajmniej stabilizacji
nazwiska do jego petryfikacji, gdyŜ w Ŝadnym razie nie zakłada restrykcyjnego podejścia do oceny waŜności podnoszonych powodów wnioskowanej
zmiany nazwiska. 11
Reasumując stwierdzić naleŜy, Ŝe wprawdzie subiektywnie pojmowana
przez stronę istotność podnoszonych przez nią na uzasadnienie wniosku
o zmianę nazwiska powodów, jest warunkiem sine qua non uwzględnienia
wniosku, to jednak sama w sobie jeszcze o orzeczeniu zmiany nazwiska przesądzać nie powinna. Ustalenie zatem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, czy strona sama we własnym rozeznaniu uznaje swój wniosek za oparty
na odpowiednio doniosłych względach, czy teŜ czyni to pod wpływem przemijającej zachcianki, kaprysu, przekory, chwilowej fantazji czy ekstrawagan21
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cji, jest tylko pierwszym etapem wartościowania. W drugim natomiast etapie
kierownik urzędu stanu cywilnego winien dokonać oceny z punktu widzenia
modelowego, przeciętnego człowieka, zrównowaŜonego emocjonalnie, kształtującego swoje myślenie oraz Ŝyciowe decyzje na podstawie racji i kryteriów
mieszczących się w granicach zdrowego rozsądku. Innymi słowy – powinien
odpowiedzieć na pytanie, czy tak wyobraŜony człowiek, znajdując się w tego
rodzaju sytuacji Ŝyciowej, w jakiej pozostaje i na jaką powołuje się wnioskodawca, mógłby zasadnie domagać się zmiany nazwiska. Zaznaczyć naleŜy
jednakŜe, iŜ owa „przeciętność i reprezentatywność” załoŜonego wzorca nie
oznacza bynajmniej ujęcia statystycznego, wymagającego stwierdzenia, Ŝe
„kaŜdy w takiej sytuacji chciałby zmienić nazwisko”, ani nawet Ŝe „większość
ludzi w takiej sytuacji chciałaby zmienić nazwisko”, ale sprowadza się do potrzeby oceny, czy zamiar zmiany nazwiska jest psychologicznie, emocjonalnie
i racjonalnie adekwatną reakcją (niekoniecznie przy tym „jedyną adekwatną
reakcją”) na sytuację, w jakiej znajduje się wnioskodawca. Uwzględnienia
wymaga przy tym takŜe kwestia pewnej proporcjonalności charakteru i trwałości powoływanych przyczyn wystąpienia o zmianę nazwiska do względnej
stabilności, jaka powinna cechować nazwisko dla prawidłowego realizowania
przez nie funkcji oznaczającej. Nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, winno
być według istniejącego stanu rzeczy nazwiskiem „docelowym”, w szczególności stan ten nie moŜe dawać konkretnych podstaw do prognozowania, Ŝe
podstawy faktyczne wnioskowanej zmiany ulegną za pewien czas dezaktualizacji. Przykładowo – wniosek o zmianę pisowni nazwiska na taką, która
odpowiada regułom przyjętym w tym zakresie w obcym państwie, w którym
wnioskodawca od dłuŜszego nawet czasu przebywa i gdzie obecnie koncentruje swą Ŝyciową aktywność, nie powinien podlegać uwzględnieniu w razie
ustalenia, Ŝe pobyt ten ma jednak charakter okresowy i związany jest przykładowo z kształceniem lub pracą zarobkową, z ukończeniem których wnioskodawca powróci do kraju.
Uzasadnienie wnioskowanej zmiany, jeśli odnosi się do okoliczności
związanych z sytuacją osobistą wnioskodawcy, winno dotyczyć aktualnie istniejących faktów i stanów rzeczy, nie moŜe natomiast opierać się wyłącznie
na jego zamierzeniach, Ŝyciowych planach, te bowiem z jednej strony nie
poddają się rzeczowej weryfikacji (najczęściej ich podstawą są oświadczenia
zainteresowanego), a z drugiej – do czasu ich realizacji mają wyłącznie potencjalny, hipotetyczny charakter. WaŜne powody zmiany nazwiska winny być
osadzone w zweryfikowanych ustaleniach faktycznych dotyczących istotnego
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stanu rzeczy, a nie opierać się na słownych czy pisemnych deklaracjach wnioskodawcy co do jego zamierzeń w takich kwestiach, jak – przykładowo –
wyjazd na stałe za granicę, zmiana płci, uznanie ojcostwa, podjęcie wspólnego
poŜycia z inną osobą itd.
NaleŜy takŜe rozwaŜyć problem znaczenia, jakie dla ustalenia istnienia
„waŜnych powodów” zmiany nazwiska, ma wskazane przez stronę nazwisko,
na które ma nastąpić zmiana. OdróŜnić naleŜy w tej mierze przypadki, w których sama przyczyna wnioskowanej zmiany dotyczy nazwiska, na które ma
nastąpić zmiana (zmiana na nazwisko uŜywane – art. 4 ust. 1 pkt 2, zmiana na
nazwisko, jakie wnioskodawca nosi zgodnie z prawem innego państwa, którego jest obywatelem – art. 4 ust. 1 pkt 4, powrót do nazwiska, które zostało
bezprawnie zmienione – art. 4 ust. 1 pkt 3), od takich, w których potrzeba
zmiany nazwiska nie ma bezpośrednio związku z nazwiskiem wnioskowanym,
ale wynika przykładowo z pewnych cech nazwiska dotychczasowego (zmiana
nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka – art. 4
ust. 1 pkt 1, zmiana nazwiska mającego formę imienia, zmiana nazwiska zbytnio rozpowszechnionego, zmiana nazwiska „osławionego”). W pierwszej grupie przypadków kwestia nazwiska, na jakie ma nastąpić zmiana, ma zasadnicze wręcz znaczenie dla rozstrzygnięcia, gdyŜ to właśnie w celowości nabycia
tego nazwiska przez wnioskodawcę realizują się „waŜne powody” uzasadniające zmianę. Wątpliwości powstawać mogą odnośnie do przypadków z drugiej
grupy, a streścić moŜna je pytaniem: czy przy ustalaniu istnienia waŜnych
powodów zmiany nazwiska ocenie kierownika urzędu stanu cywilnego podlega nazwisko, na jakie wedle treści wniosku ma nastąpić zmiana? W kwestii
powyŜszej formułowano rozbieŜne zapatrywania: w okólniku Ministra Spraw
Wewnętrznych nr 57 z 11 marca 1929 r. do wszystkich Wojewodów z wyjątkiem śląskiego i Komisarza Rządu m.st. Warszawy w sprawie zmiany
nazwisk2212znalazło się – opatrzone wprawdzie w dalszych jego fragmentach
pewnymi zastrzeŜeniami – stwierdzenie, Ŝe „wola strony przybrania takiego –
a nie innego – nazwiska jest prawem, które przez władzę orzekającą nie moŜe
być kwestjonowane”, z kolei natomiast w wyroku NSA z 15 marca 2007 r.,
II OSK 452/0623,13zaprezentowano pogląd, iŜ „interpretacja pojęć nieostrych
musi być dokonywana na gruncie konkretnej sprawy, a w sprawach dotyczących zmiany imion i nazwisk wykładnia pojęcia «waŜnych względów» musi
być dokonywana z uwzględnieniem charakteru (formy, brzmienia, pisowni)
22
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nowych Ŝądanych imion i nazwisk, mających zastąpić stare. Innymi słowy,
interpretacja pojęcia «waŜnych względów» powinna uwzględniać indywidualne warunki kaŜdego przypadku”.
Przystępując do analizy powyŜszego zagadnienia, wypada na wstępie odnotować, Ŝe obowiązująca ustawa z 2008 r. poświęca nazwisku, na jakie
ma nastąpić zmiana, zaledwie dwa przepisy, a mianowicie art. 5, statuujący
względny zakaz nadawania nazwisk historycznych, wsławionych w dziedzinie
kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej oraz wojskowej, oraz art. 6
ust. 1, w myśl którego po zmianie nazwisko nie moŜe się składać z więcej niŜ
dwóch członów. Poza powyŜszymi zakazami ustawa nie formułuje Ŝadnych
innych wymogów, którym odpowiadać miałoby nazwisko nadane w wyniku
orzeczonej zmiany. Czy taki stan prawny, wyraŜający się brakiem innych
unormowań w powyŜszym zakresie, oznacza zatem, Ŝe po stwierdzeniu istnienia waŜnych powodów uzasadniających zmianę nazwiska (przykładowo –
okoliczności, Ŝe aktualne nazwisko wnioskodawcy jest nazwiskiem ośmieszającym), kierownik urzędu stanu cywilnego winien ograniczyć się jedynie do
skontrolowania, czy wnioskowane nazwisko nie naleŜy do kategorii nazwisk
historycznych i czy nie składa się z więcej niŜ dwóch członów, a w razie
wykluczenia takich okoliczności, wydać decyzję pozytywną bez względu na
formę i brzmienie wnioskowanego nazwiska? UwaŜam, Ŝe odrzucenia wymagają oba rozwiązania skrajne: zarówno bezkrytyczny automatyzm, w myśl
którego stwierdzenie istnienia waŜnego powodu do zmiany odnoszącego się
do aktualnego nazwiska strony wykluczałoby wszelką potrzebę kontroli nazwiska wnioskowanego (poza dwiema wskazanymi powyŜej kwestiami), jak
i przeciwne stanowisko, zalecające kaŜdorazowe badanie wnioskowanego
nazwiska w ramach ustalania „waŜnych powodów” zmiany, a zatem upatrujące w tym nazwisku elementu co najmniej współkonstytuującego potrzebę
zmiany. Z jednej strony osoba zainteresowana, która wykazała w postępowaniu, Ŝe w brzmieniu jej aktualnego nazwiska leŜy waŜny powód jego zmiany,
nie ma obowiązku udowadniać ponadto istnienia waŜnego powodu czy interesu w nabyciu konkretnego wskazanego przez siebie nazwiska – swobodny wybór tego nazwiska jest uprawnieniem strony, ograniczonym zakazami nadawania nazwisk historycznych oraz ponaddwuczłonowych. Z drugiej wszelako –
badanie dopuszczalności zmiany nazwiska w kaŜdym indywidualnym przypadku nie moŜe zupełnie pomijać nazwiska, na które ma nastąpić zmiana. Problem zilustrować moŜna następującym przykładem: strona, nosząca nazwisko
z całą oczywistością ośmieszające – co zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 1
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jest jednoznaczne z istnieniem waŜnego powodu uzasadniającego zmianę
nazwiska – wnosi o jego zmianę, podając jednak nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, w pełni analogicznie jakościowo nacechowane (czyli równie
ośmieszające).
Podobny przykład sformułować moŜna z nazwiskiem mającym formę
imienia. Zmiana nazwiska wnioskodawcy w opisanej sytuacji (przy oczywistym załoŜeniu niedopuszczalności częściowego uwzględnienia wniosku, co od
strony pozytywnej ująć moŜna zasadą, Ŝe zmiana nazwiska moŜe nastąpić wyłącznie na nazwisko wnioskowane, jednoznacznie przez stronę sprecyzowane)
nie likwidowałaby stanu dysfunkcjonalności cechującej dotychczasowe jego
nazwisko. Innego rodzaju przypadek moŜe polegać na tym, Ŝe istnieniu waŜnego powodu zmiany nazwiska towarzyszyć będzie wskazanie przez stronę
wnioskowanego nazwiska cechującego się egzotycznym, sztucznym brzmieniem, skomplikowaną ortografią czy oderwaniem od językowych właściwości
nazwiska.
Opisane przykłady rozpatrywać naleŜy w moim przekonaniu pod kątem
ustalenia, czy strona ubiegając się o zmianę nazwiska, czyni to z waŜnych powodów, czy teŜ dla uczynienia zadość swemu kaprysowi, potrzebie ekstrawagancji bądź prowokacji, zaspokojenia fantazji czy snobizmu. Badanie nazwiska, na jakie ma nastąpić zmiana, ma w podobnych przypadkach na celu nie
tyle ustalenie istnienia waŜnych powodów uzasadniających zmianę, ile niejako
wykrycie wadliwej motywacji osoby zainteresowanej, usiłującej posłuŜyć się
administracyjną zmianą nazwiska dla realizacji celów całkowicie oderwanych
od funkcji, jakie ma pełnić nazwisko.
W tym miejscu dochodzimy do odnotowania kolejnej cechy, jaka co do
zasady znamionować będzie waŜne powody uzasadniające zmianę nazwiska,
a mianowicie ich związek z pełnionymi przez nazwisko funkcjami. ZauwaŜyć
naleŜy, Ŝe oto zarówno waŜne powody wskazane przez ustawodawcę w przykładowym katalogu zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy, jak i opisane w dalszym
ciągu niniejszych rozwaŜań propozycje innych waŜnych powodów, polegają
albo na stanie zakłócenia pełnienia przez nazwisko jednej z jego funkcji, albo
na potrzebie zapewnienia efektywnej realizacji którejś z nich. I tak w zakresie
funkcji oznaczającej nazwiska, o zakłóceniu prawidłowej jej realizacji mówić
moŜna w przypadku, gdy efektywnie uŜywa się innego nazwiska niŜ to, które
przysługuje zgodnie z prawem (zapisane jest w aktach stanu cywilnego), której to sytuacji dotyczy art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, jak równieŜ w przypadku,
gdy danej osobie przysługują w poszczególnych państwach róŜne nazwiska
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(art. 4 ust. 1 pkt 4). Analogicznie rzecz przedstawia się w przypadkach nazwiska mającego formę imienia oraz nazwiska zbytnio rozpowszechnionego
(o czym niŜej). Z kolei w przypadku nazwisk ośmieszających bądź nielicujących z godnością człowieka (art. 4 ust. 1 pkt 1), mamy do czynienia z dysfunkcyjnością w zakresie roli nazwiska jako budulca toŜsamości i podmiotowości człowieka, nośnika jego godności osobistej, a zatem w ramach funkcji,
którą nazwać moŜna psychologiczno-toŜsamościową. Potrzebę identyfikowania się z własnym nazwiskiem i upatrywania w nim nośnika godności utrudniać moŜe takŜe sytuacja, gdy brzmienie tego nazwiska wywołuje negatywne
konotacje związane z tym, iŜ zyskało ono rozgłos w związku z inną noszącą je
osobą, której czyny spotkały się z powszechnym potępieniem („osławienie”
nazwiska). Przypadek bezprawnej zmiany nazwiska (art. 4 ust. 1 pkt 3) ujmować moŜna równieŜ jako naruszający omawianą funkcję, skoro polega on
na samowolnej ingerencji organów władzy publicznej w dobro osobiste człowieka, co łatwo prowadzić moŜe do uzasadnionego braku akceptacji tak zmienionego nazwiska, odczuwania je jako obcego, narzuconego. Zapewnieniu
moŜności psychologicznego identyfikowania się z nazwiskiem, odczuwania
go jako własnego, co warunkuje efektywne pełnienie przez nie omawianej
funkcji, słuŜy takŜe – niŜej omówiony – powrót do nazwiska zmienionego poza trybem administracyjnym. Wreszcie, realizację funkcji nazwiska jako elementu stanu cywilnego człowieka, odzwierciedlającego jego wspólnotowe
więzi o charakterze rodzinnym, umoŜliwiać ma waŜny powód zmiany nazwiska, polegający na nabyciu nazwiska osoby najbliŜszej. PowyŜsze spostrzeŜenia uprawniają moim zdaniem do stwierdzenia, Ŝe w ramach oceny istnienia
waŜnych powodów zmiany nazwiska, w konkretnych przypadkach niezwykle
pomocne moŜe być rozwaŜenie, jak wnioskowana zmiana nazwiska ma się do
funkcji nazwiska, w szczególności czy słuŜyć będzie zlikwidowaniu pewnej
jego dysfunkcjonalności, czy teŜ gwarantować lepsze pełnienie określonej
funkcji.
Jeszcze jedną wspólną cechą, jaką ogólnie przypisać moŜna waŜnym powodom zmiany nazwiska, jest ich niemajątkowa natura. Nazwisko jako dobro
osobiste człowieka, wyraŜające jego toŜsamość i podmiotowość, będące zarazem nośnikiem jego indywidualności i godności osobistej, nie powinno Ŝadną
miarą ulegać przekształceniom na skutek motywacji o majątkowym zabarwieniu, takie bowiem uzasadnienie jego modyfikacji pozostawałoby w całkowitym oderwaniu zarówno od prawnej natury nazwiska jako imiennego oznaczenia osoby fizycznej, jak i pełnionych przez nie funkcji. Tak więc ewentualne
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powoływanie się przez stronę w uzasadnieniu wnioskowanej zmiany nazwiska
na powody związane z wykonywaną przez nią działalnością zarobkową, takie
jak – przykładowo – lepsza rozpoznawalność na rynku, chęć pełnej identyfikacji z firmą prowadzonej działalności gospodarczej (zwłaszcza gdy ta, stosownie do art. 434 Kodeksu cywilnego24,14została wzbogacona o nazwę fantazyjną, stanowiącą oznaczenie przedsiębiorstwa), zła sytuacja finansowa
wnioskodawcy – nie powinno w Ŝadnym razie odnosić skutku w postaci orzeczenia o zmianie nazwiska. Pełną aktualność zachowuje zatem zapatrywanie
wyraŜone w wyroku NSA z 9 lipca 1993 r., SA/Wr 605/9325,15zgodnie z którym „zmiana nazwiska, polegająca na dodaniu jako drugiego jego członu nazwy przedsiębiorstwa (firmy) prowadzonego przez wnioskodawcę i motywowana dąŜeniem do ułatwień w działalności gospodarczej, nie jest uzasadniona
«waŜnymi względami», o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk”. Trafnie teŜ argumentuje sąd we
wskazanym orzeczeniu, iŜ „w sytuacji, gdy zakładanie nowych firm i nadawanie im dowolnych nazw cechuje wielka łatwość, dopuszczenie do swobodnej zmiany nazwisk właścicieli śladem zmian nazw ich firm pozostawałaby
w niezgodzie z koniecznością zapewnienia pewnego elementarnego poziomu
trwałości nazwisk jako niezbędnego składnika szerszego porządku prawnego
i społecznego”.
Na zakończenie niniejszych uwag spróbujmy przedstawić kilka przypadków, które – przy uwzględnieniu sformułowanych wcześniej spostrzeŜeń –
wydają się mieścić w pojęciu „waŜnych powodów”, jako przesłanki administracyjnej zmiany nazwiska, a nie zostały ujęte w przykładowym katalogu
takich okoliczności, zawartym w art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zastrzec przy tym trzeba, iŜ stanowią one jedynie pewnego rodzaju
sugestie czy wskazówki i nie mogą zwalniać od – akcentowanej w orzecznictwie – potrzeby kaŜdorazowego rozwaŜenia indywidualnych warunków
kaŜdego konkretnego przypadku.
1) Powrót do nazwiska, które zostało zmienione
poza trybem administracyjnym
Przesłanka zbliŜonej treści – jak juŜ wcześniej odnotowano – w końcowych latach obowiązywania ustawy o zmianie imion i nazwisk z 1956 r. miała
24
25
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charakter ustawowy. Nowa ustawa zastąpiła ją przesłanką o znacznie węziej
zakreślonej dyspozycji, polegającą na powrocie do imienia lub nazwiska,
które zostało zmienione bezprawnie. Ze względu na przykładowy jedynie charakter wyliczenia zawartego w art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, jest w moim przekonaniu niewątpliwe, Ŝe fakt, iŜ ustawa za waŜny powód
zmiany nazwiska uznaje powrót do nazwiska w brzmieniu sprzed bezprawnej
zmiany, nie oznacza w Ŝadnym razie, iŜby powrót do nazwiska, które zostało
zmienione w sposób zgodny z prawem, nie miał być równieŜ uznany za waŜny
powód zmiany nazwiska. W szczególności za zdecydowanie chybione uwaŜam
konstruowanie w omawianej kwestii wykładni a contrario art. 4 ust. 1 pkt 3.
Noszenie określonego nazwiska niezaprzeczalnie stwarza pewien rodzaj
psychologicznej i emocjonalnej więzi między nim a jego uŜytkownikiem. Rekonstrukcji owej więzi przez powrót do tego nazwiska w sytuacji, w której –
zwłaszcza skutkiem zmiany stanu cywilnego – uległo ono w pewnym momencie zmianie, trudno jest moim zdaniem odmówić charakteru „waŜnego powodu” w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy. Istotność takiego powodu będzie
szczególnie oczywista – po pierwsze – w kaŜdym przypadku powrotu do nazwiska rodowego, a po drugie – w przypadkach, gdy stan cywilny, którego
zmiana determinowała zmianę nazwiska, uległ dezaktualizacji. Za przykład
takiej sytuacji słuŜyć moŜe powrót do poprzednio noszonego nazwiska przez
osobę po rozwiązaniu jej związku małŜeńskiego przez rozwód. Wprawdzie
moŜliwość zmiany nazwiska przewiduje w takim wypadku przepis art. 59
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego26, zgodnie z którym zmiany takiej dokonuje się oświadczeniem złoŜonym przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a zatem w sposób istotnie prostszy, niŜ zmiana w trybie administracyjnym.
Jednak potrzeba skorzystania z tej ostatniej moŜe wynikać bądź to z upływu
zastrzeŜonego w art. 59 k.r.o. dla złoŜenia takiego oświadczenia okresu trzech
miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, bądź to z chęci
powrotu do nazwiska innego, niŜ noszone bezpośrednio przed zawarciem rozwiązanego właśnie małŜeństwa (jak wiadomo, art. 59 k.r.o. pozwala na powrót
jedynie do nazwiska noszonego przed zawarciem małŜeństwa). 16
Innym przykładem analogicznej sytuacji będzie chęć powrotu przez przysposobionego do nazwiska noszonego przed przysposobieniem w wypadku,
gdy stosunek przysposobienia został rozwiązany. Wprawdzie art. 126 § 2 zd.
drugie k.r.o. przewiduje, Ŝe z waŜnych powodów o powrocie przez przyspo26
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sobionego do nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia moŜe
na wniosek przysposabiającego lub przysposobionego postanowić sąd w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia, tym niemniej brak takiej decyzji sądu (wynikający chociaŜby z braku wniosku osoby uprawnionej) nie
powinien w Ŝadnym razie skutkować niemoŜnością powrotu do poprzedniego
nazwiska w trybie administracyjnym. Wreszcie, za jeszcze jeden przykład
omawianej postaci „waŜnych powodów” uznać moŜna powrót do poprzednio
noszonego nazwiska przez dziecko, które otrzymało nazwisko w trybie art. 90
§ 1 k.r.o., w przypadku rozwiązania małŜeństwa matki z męŜczyzną, który nie
jest ojcem dziecka. Szczególną wyrazistość omawiana sytuacja zyska w przypadku, w którym matka po rozwiązaniu wskazanego małŜeństwa powróci do
nazwiska noszonego przed zawarciem małŜeństwa, które było zarazem ówczesnym nazwiskiem dziecka.
2) Posiadanie przez nazwisko formy imienia
Przesłanka ta ma swą długoletnią (przypadającą na lata 1956-2009) ustawową tradycję, czemu zresztą trudno się dziwić, skoro właściwość nazwiska
polegająca na jego równobrzmieniu z określonym imieniem, w oczywisty sposób naraŜa jego uŜytkownika na łatwo dające się wyobrazić nieporozumienia
w Ŝyciu codziennym w kwestii tego, które z jego imiennych oznaczeń osobowych jest imieniem, a które nazwiskiem, którą to dysfunkcjonalność nazwiska
uznać naleŜy za dostatecznie waŜny powód jego zmiany. NaleŜy przy tym
nadmienić, Ŝe moŜliwości opisanego rodzaju konfuzji nie eliminuje silnie zakorzeniona w polszczyźnie zasada wymieniania w pierwszej kolejności imienia, a następnie dopiero nazwiska. Po pierwsze bowiem – nie moŜna mieć
nigdy pewności, czy indywidualny uŜytkownik języka wymieniając w konkretnym akcie językowym (swoje lub cudze) imię i nazwisko, trzyma się powyŜszego prawidła, czy teŜ od niego odstępuje, po drugie – w niektórych
przypadkach (takich jak chociaŜby alfabetyczne spisy czy urzędowe rejestry)
stosuje się kolejność odwrotną.
Wydaje się przeto, Ŝe brak w obecnie obowiązującej ustawie o zmianie
imienia i nazwiska wskazania omawianego przypadku jako przykładu „waŜnego powodu” zmiany nazwiska, nie wynika z jakichkolwiek przyczyn merytorycznych, ale podyktowany został raczej trudnościami redakcyjnymi, związanymi z przyjętą w ustawie techniką, polegającą na jednoczesnym regulowaniu kwestii dotyczących zmian imienia i nazwiska w tych samych przepisach, co w przypadku art. 4 ust. 2 zmaterializowało się w sformułowaniu:
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„zmiany imienia lub nazwiska moŜna dokonać wyłącznie z waŜnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany...”. Formuła powyŜsza niejako wymusza, by kaŜdy element następującego po niej wyliczenia odnosił się tak do
imienia, jak i nazwiska, co ze względów stylistyczno-logicznych uniemoŜliwiało wkomponowanie do powyŜszego katalogu omawianej przesłanki, jako
dotyczącej wyłącznie nazwiska.
3) Znaczne rozpowszechnienie się nazwiska
Z punktu widzenia funkcji oznaczającej nazwiska, idealnym rozwiązaniem
byłaby jego niepowtarzalność, gwarantująca całkowitą jednoznaczność wskazania osoby. Oczekiwać takiego stanu byłoby jednak niepodobieństwem, nie
tylko wobec samej dysproporcji między liczbą ludzi a – niedomkniętym
wprawdzie, acz posiadającym swe ograniczenia – katalogiem nazwisk, ale
przede wszystkim ze względu na tę funkcję nazwiska, która polega na wskazywaniu przez nie stanu cywilnego człowieka, a mianowicie na jego pochodzenie bądź pozostawanie w związku małŜeńskim. Powtarzalność nazwisk jest
zatem nie tylko koniecznością statystyczną, ale i ich cechą definicyjną, konsekwencją ich wspólnotowego wymiaru, faktu, Ŝe odzwierciedlają one międzyludzkie więzi oparte na pokrewieństwie i małŜeństwie. NiezaleŜnie jednak
od powyŜszego moŜe się zdarzyć, Ŝe szczególnie duŜa częstotliwość określonego nazwiska w pewnej społeczności czy środowisku moŜe łączyć się z istotnym osłabieniem efektywności pełnienia przez nie funkcji oznaczającej, prowadząc do szeregu nieporozumień i konieczności odwoływania się w Ŝyciu
codziennym do innego rodzaju oznaczeń (np. przydomki, przezwiska). Na moŜliwość taką, wprawdzie z nieco innego punktu widzenia, to jest traktując rozpowszechnienie konkretnego nazwiska jako rodzaj przeciwwskazania do jego
nadania w trybie administracyjnym, wskazywano jeszcze w cytowanym juŜ
wyŜej okólniku Ministra Spraw Wewnętrznych nr 57 z 11 marca 1929 r.,
w którym czytamy m.in. Ŝe „nadto nie leŜy w interesie ogólnym z uwagi na
trudność, jaka powstać moŜe w orjentowaniu się co do identyczności osób,
uŜywających w duŜej liczbie tych samych nazwisk, by osoby zmieniające
swoje nazwisko rodowe przybierały nazwisko zbyt rozpowszechnione, choćby
ono było pospolite i nie podpadało pod kategorję nazwisk znanych i zasłuŜonych”. O ile poruszony problem trudno byłoby uznawać za podstawę odmowy
uwzględnienia wniosku o zmianę nazwiska (nota bene tenŜe okólnik wskazywał, Ŝe „wola strony przybrania takiego – a nie innego – nazwiska jest prawem, które przez władzę orzekającą nie moŜe być kwestjonowane”, stąd teŜ
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sugerowana aktywność organów w powyŜszym zakresie miała zgodnie z jego
wskazaniami polegać głównie na udzielaniu osobom zainteresowanym odpowiednich pouczeń: „rzeczą tedy władzy orzekającej będzie uprzedzać strony,
Ŝe zamiar ich przybrania nazwiska rozpowszechnionego lub znanego spotkać
się moŜe z uzasadnionym prawnie sprzeciwem2717i proponować im wybranie
sobie innego nazwiska, względnie podanie władzy orzekającej kilku innych
nazwisk do wyboru”), o tyle uwaŜam, Ŝe moŜna uznać go za uzasadniający
zmianę nazwiska na inne, mniej rozpowszechnione, którego siła odróŜniająca
byłaby w środowisku osoby zainteresowanej większa. Zastrzec wszelako naleŜy, Ŝe poruszany problem, by uzasadniać zmianę nazwiska, nie moŜe sprowadzać się do ogólnej, statystycznie pojętej nadreprezentacji określonego
nazwiska w pewnym regionie czy środowisku, kreującej jedynie hipotetyczną
moŜliwość trudności w identyfikacji danej osoby w jej codziennym Ŝyciu, ale
winien przejawiać się konkretnymi, ustalonymi w postępowaniu problemami
przysparzanymi wnioskodawcy wskutek znacznej liczby osób posługujących
się tym samym nazwiskiem. Jeśli brak akceptacji wnioskodawcy dla swego
nazwiska wynika tylko z poczucia jego pospolitości, braku indywidualnego
charakteru i niedostatecznego odzwierciedlania podmiotowości danej osoby,
a potrzebę zmiany nazwiska dyktuje dąŜność do nadania mu cech wyjątkowości czy niepowtarzalności – to wzgląd taki trudno uznać za waŜny powód
w zobiektywizowanym ujęciu tego terminu, więcej w nim bowiem snobizmu
czy ekstrawagancji niŜ rzeczywistej dysfunkcji nazwiska z uwagi na jego
popularność.
4) „Osławienie” nazwiska
NaleŜyte pełnienie przez nazwisko jego psychologicznej, toŜsamościowej
funkcji, moŜe być uwarunkowane jego brakiem semantycznego nacechowania,
polegającym na tym, Ŝe jego brzmienie nie aktywizuje Ŝadnych pól asocjacyj27

Zgodnie z przepisami ustawy z 24 października 1919 r. o zmianie nazwisk, zamierzona
zmiana nazwiska w razie jej uznania przez ministra spraw wewnętrznych, podlegała ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz trzech dziennikach nieurzędowych,
zaś w ciągu 90 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym wolno było złoŜyć z waŜnych powodów sprzeciw wobec zamierzonej zmiany, przy czym sprzeciw wniesiony przez osobę o takim nazwisku, jakie zamierzał przybrać wnioskodawca, powodował, Ŝe zezwolenie na zmianę
nazwiska nie mogło zostać udzielone (art. 3 i 4 ustawy). PowyŜsza procedura tłumaczy wywody okólnika, akcentujące doświadczenia praktyki, iŜ wnioskujący o nadanie nazwisk bardzo
rozpowszechnionych, częściej naraŜali się na sprzeciw osób o tym samym nazwisku.
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nych, to jest nie budzi skojarzeń z rzeczami, zjawiskami czy pojęciami. Likwidacji tego rodzaju napięć słuŜy opisana w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy moŜliwość zmiany nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka. MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe konkretne nazwisko o brzmieniu niewadliwym z punktu widzenia wspomnianego wymogu, jest negatywnie naznaczone ze względów historycznych, a to z tego powodu, iŜ przysługiwało
w przeszłości osobom, które swą działalnością wpisały się w jednoznacznie
negatywny w powszechnym rozumieniu sposób w karty historii, stąd ich nazwiska stały się „nośnikiem”, hasłem wywoławczym czy wręcz niekiedy synonimem potępienia godnych postaw i zachowań, skutkujących niesławą, hańbą czy wstydem. Analogicznie rzecz przedstawia się w przypadku nazwisk
osób, które nawet współcześnie dopuściły się czynów zasługujących na szczególne potępienie (przykładowo – popełniły wyjątkowo okrutne, odraŜające
przestępstwa), a ich nazwiska uległy upublicznieniu, nabywając zdolność budzenia w masowym odbiorze jednoznacznie negatywnych konotacji. Noszenie
tego rodzaju „osławionych” (w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, tj. „mających głośną, ale nie najlepszą reputację, okrzyczanych, mających złą sławę”28)
nazwisk postaci tak skompromitowanych lub napiętnowanych, moŜe być źródłem istotnego psychicznego dyskomfortu, jak równieŜ naraŜać na skojarzenia
z tymi postaciami, rodzić pytania o powiązania rodzinne z nimi itd. Wydaje
się przeto, Ŝe uznanie opisanej sytuacji za waŜny powód zmiany nazwiska jest
jak najbardziej uzasadnione. 18
W tym miejscu naleŜy odnieść się do zdarzających się w praktyce przypadków występowania o zmianę nazwiska przez osoby, które do powstania
złej reputacji swego nazwiska doprowadziły własnym zawinionym postępowaniem, a mianowicie skazanych, zwłaszcza odbywających kary pozbawienia
wolności, którym wnioskowana zmiana nazwiska ma – zgodnie z powoływanymi w uzasadnieniach twierdzeniami – ułatwić funkcjonowanie po zakończeniu odbywania kary, pozwolić na „zerwanie z przeszłością i rozpoczęcie
nowego Ŝycia”. Argumentację tego rodzaju ocenić wypada wedle mego przekonania za chybioną. Po pierwsze – zasada względnej stabilności nazwisk stoi
na przeszkodzie moŜliwości uznawania za waŜne powody zmiany nazwiska
sytuacji wykreowanych takim postępowaniem samej osoby zainteresowanej,
które stało w sprzeczności z dobrymi obyczajami i zasadami współŜycia społecznego, czego najbardziej chyba wyrazistym i dobitnym przykładem jest
popełnianie przestępstw. Po wtóre – trudno przekonywająco wykazać, by
28

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. V, Warszawa 1963, s. 1134.
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zmiana nazwiska miała warunkować bądź ułatwiać przewartościowanie dotychczasowej postawy wnioskodawcy oraz zmianę jego zachowania względnie
ułatwiać jego funkcjonowanie w warunkach wolnościowych. Po trzecie –
przyjęcie, iŜ chęć oderwania się od społecznego odium związanego z popełnionymi pod dotychczasowym nazwiskiem czynami przestępnymi, jest waŜnym powodem uzasadniającym zmianę nazwiska, prowadziłoby do wniosku,
iŜ ewentualny powrót do przestępstwa po zmianie nazwiska stwarza ponownie
przesłankę do wystąpienia o jego kolejną zmianę, co w konsekwencji mogłoby
wręcz czynić z administracyjnej zmiany nazwiska instrument ułatwiania działalności przestępczej. Po czwarte – zauwaŜyć naleŜy, iŜ społecznej readaptacji
skazanych i zapobieganiu ich społecznej stygmatyzacji słuŜą zupełnie inne
prawne instrumenty, przewidziane między innymi w kodeksie karnym wykonawczym i kodeksie karnym, toteŜ wprzęganie administracyjnej zmiany nazwiska w system prawnych środków wspomagających ową readaptację, wydaje
się najzupełniej zbędne.
Sceptyczny stosunek do moŜliwości zmiany nazwiska w związku z potrzebami w zakresie społecznej readaptacji skazanych, zarysowuje się dość wyraźnie równieŜ w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Jako wyraz tego stosunku traktować moŜna pogląd wyraŜony w wyroku NSA z 22 marca 2001 r.,
V SA 1121/0029, zgodnie z którym: „Nie moŜna uznać, iŜ okoliczności takie
jak [...] trudności w znalezieniu pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności,
mieszczą się w katalogu ustawowych przesłanek zmiany imienia i nazwiska
z waŜnych względów”. Pogląd powyŜszy zaakceptowany został w orzeczeniu
WSA we Wrocławiu z 7 października 2009 r., III SA/Wr83/0930. 1920
5) Szczególny emocjonalny związek z inną osobą,
połączony z istnieniem więzi o charakterze wspólnotowym
Z istoty swej nazwisko we współczesnym rozumieniu tego pojęcia cechuje
się – w odróŜnieniu od pozostałych imiennych oznaczeń osobowych, takich
jak imię, przydomek, przezwisko, pseudonim – elementem wspólnotowości,
wynikającym z odzwierciedlania przez nie stanu cywilnego osoby, czyli jej
pochodzenia względnie pozostawania przez nią w związku małŜeńskim. Nazwisko co do zasady „łączy” zatem z inną osobą, to jest z rodzicem, obojgiem
rodziców (w przypadku nazwiska dziecka utworzonego przez połączenie
29
30

LEX nr 78953.
LEX nr 574063.
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nazwiska matki z nazwiskiem ojca) lub małŜonkiem (w przypadku nazwiska
małŜeńskiego nabytego przez przyjęcie nazwiska małŜonka albo połączenie
tego nazwiska ze swoim dotychczasowym nazwiskiem). Niewątpliwie istnienie tego rodzaju relacji rodzinnych moŜe stanowić waŜny powód zmiany nazwiska w sytuacji, gdy nazwisko aktualne ich nie odzwierciedla. Gdyby zatem
zawierając małŜeństwo, oboje małŜonkowie pozostali przy swoich dotychczasowych nazwiskach, to złoŜony w czasie trwania tego małŜeństwa wniosek
jednego z nich o zmianę nazwiska przez nadanie nazwiska współmałŜonka
albo teŜ nazwiska powstałego z połączenia dotychczasowego nazwiska z nazwiskiem współmałŜonka, niezwykle trudno byłoby ocenić jako nieuzasadniony waŜnym powodem. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy chęć nabycia nazwiska innej osoby, z którą pozostaje się w intensywnym emocjonalnym
związku, nieopartym przy tym na małŜeństwie z tą osobą ani na bezpośrednim
pochodzeniu od tej osoby, moŜe być uznana za waŜny powód w rozumieniu
art. 4 ust. 1 ustawy. UwaŜam, Ŝe o ile określony powyŜej związek emocjonalny znajduje przełoŜenie w rzeczywistości na istnienie realnych więzi
o wspólnotowym charakterze, takich jak pozostawanie we wspólnym poŜyciu
i gospodarstwie domowym albo na wychowaniu i utrzymaniu innej osoby, to
moŜna w takim wypadku mówić o waŜnych powodach uzasadniających
zmianę nazwiska. Fakt, iŜ zmiana nazwiska w takich przypadkach stwarzać
moŜe analogię do małŜeństwa lub pokrewieństwa w linii prostej, mylnie sugerując istnienie tego typu relacji między osobami o tym samym nazwisku, nie
wydaje się stanowić w omawianej kwestii istotnego argumentu przeciwko dopuszczalności opisanego rozwiązania.
Podkreślić naleŜy, iŜ sam kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza moŜliwość nadania nazwiska nieodzwierciedlającego ani pochodzenia, ani małŜeństwa osoby, której dotyczy (chodzi o przewidzianą w art. 90 k.r.o. moŜliwość
nadania małoletniemu dziecku nazwiska niebędących jego rodzicem męŜa
matki albo Ŝony ojca, o ile nazwisko to noszą lub nosiłyby wspólne dzieci
małŜonków), a wręcz zacierającego jej rzeczywiste pochodzenie, a to celem
ułatwienia asymilacji tej osoby we wspólnocie rodzinnej. Podany przykład
dowodzi, Ŝe prawu znany jest przypadek, w którym nazwisko moŜe nawet
stwarzać pozór pokrewieństwa – czyniąc to zarówno w interesie indywidualnym osoby zainteresowanej, jak i wspólnoty, której jest ona członkiem.
Słowa kluczowe: nazwisko, zmiana nazwiska, „waŜne powody”, postępowanie administracyjne.
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“Important reasons” as an administrative premise
for a change of surname
Summary
The Act On Change of Name and Surname of 17 October, 2008 treats “important reasons” as
the only positive, substantive law premise for a change of surname through administrative powers,
stating in Art. 4 § 1 that “the change of a given name and surname can be effected only for important reasons”. The use of an underspecified notion to formulate an administrative premise for
a surname change has a long history. From the very beginning of this regulation (since 1919), underspecified notions were used (except for transitional laws of 1920 and 1929).
While discussing the idea of “important reasons” as an administrative premise for a change of
the surname, their subjective or objective character must be considered in the first place. This problem, apart from being important theoretically, has a great practical validity, which in judicature
comes down to the question of a registrar’s scope of discretion in his or her evaluation of submitted
reasons for a change of surname.
Key words: surname, change of surname, “important reasons”, administrative proceedings.
Translated by Tomasz Pałkowski

„Wichtige Gründe” beim Fällen der Entscheidung
über die Änderung des Vor- und Nachnamens
Zusammenfassung
Das gegenwärtig geltende Gesetz vom 17. Oktober 2008 über die Änderung des Vor- oder
Nachnamens sieht als einzige positive, materiell-rechtliche Voraussetzung einer Namensänderung
im administrativen Verfahren „wichtige Gründe” vor, wenn in principio in Art. 4 Abs. 1 festgestellt
wird, dass „der Vor- und der Nachname ausschließlich aus wichtigen Gründen geändert werden
kann”. Dass der Gesetzgeber zur Formulierung der Voraussetzung einer administrativen Namensänderung einen unklaren Begriff verwendet, hat eine lange Tradition. Schon seit dem Beginn der
administrativen Regelung der Namensänderung im polnischen Recht, d.h. bereits seit 1919, bediente
sich der Gesetzgeber zur Bestimmung der Voraussetzungen einer solchen Änderung unklarer Begriffe (eine Ausnahme bildeten diesbezüglich die temporären Gesetze von 1920 und 1929).
Zur Besprechung der Klausel von den „wichtigen Gründen” als administrative Voraussetzung
der Namensänderung muss in erster Linie die Frage ihres subjektiven oder aber objektiven Charak-
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ters erörtert werden. Dieser Frage kommt, neben ihrem theoretischen Gewicht, eine außerordentlich
wichtige praktische Bedeutung zu, denn hinsichtlich des Urteilsspruchs lässt sie sich auf die Frage
nach dem Umfang der pflichtgemäßen Aktivität des leitenden Standesbeamten bei der Beurteilung
der vom Antragsteller vorgebrachten Gründe der beabsichtigten Namensänderung zurückführen.
Schlüsselwörter: Name, Namensänderung, „wichtige Gründe”, Verwaltungsverfahren.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

„Вагоми причини” для прийняття рішення
про зміну імені та прізвища
Pезюме
Чинний закон від 17 жовтня 2008 року про зміну імені та прізвища як єдину позитивну
матеріально-правову передумову для зміни прізвища в адміністративному порядку передбачає „вагомі причини”, визначаючи in principio в ст. 4 абз. 1, що „зміна імені та прізвища
може бути зроблена виключно з вагомих причин”. Використання законодавцем нечітко визначеного поняття для формулювання передумови адміністративної зміни прізвища має довгу
традицію. Із самого початку законодавчого регулювання адміністративної зміни прізвища
у польському праві, тобто з 1919 року, законодавець для визначення передумов цієї зміни користувався, як правило, невизначеними поняттями (виняток тут складали перехідні закони
з 1920 року та 1929 року).
Обговорюючи застереження „вагомі причини” як передумови адміністративної зміни
прізвища, передовсім слід розглянути питання суб’єктивного чи теж об’єктивного їх характеру. Ця проблема, крім своєї теоретичної важливості, має вагоме практичне значення, тому
що з точки зору судової практики зводиться до питання про межі обов’язкової активності керівника відділу реєстрації актів цивільного стану в оцінці представлених заявником причин,
спрямованих на зміну прізвища.
Ключові слова: прізвище, зміна прізвища, „вагомі причини”, адміністративний процес.
З польської переклала Надія Гергало
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Orzecznictwo Sądu NajwyŜszego*1

USTALENIE NIEISTNIENIA UZNANIA OJCOSTWA.
POCHODZENIE DZIECKA
Wyrok SN z 6 lutego 2009 r., IV CSK 447/08**

Tezy
1. Stwierdzenie nieistnienia uznania pociąga za sobą ustanie więzi prawnych,
opartych na skutkach związanych z uznaniem dziecka urodzonego poza małŜeństwem. Dlatego teŜ naleŜy dopuścić prowadzenie procesu zmierzającego do ustalenia,
Ŝe oświadczenie o uznaniu dziecka przez określonego męŜczyznę nie zostało złoŜone.
MęŜczyzna, który pomimo braku domniemania ojcostwa, nie złoŜył oświadczenia
o uznaniu dziecka, a został wpisany w akcie jego urodzenia jako jego ojciec, moŜe
domagać się na podstawie art. 189 k.p.c. ustalenia nieistnienia uznania dziecka.
2. Ustalenie, Ŝe oświadczenie o uznaniu dziecka nie zostało złoŜone przez określonego męŜczyznę, prowadzi w konsekwencji do zaprzeczenia pochodzenia dziecka
od męŜczyzny i konieczności zmiany aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej.

Sentencja
Sąd NajwyŜszy w składzie:
Przewodniczący: sędzia SN Krzysztof Strzelczyk
Sędziowie SN: Marian Kocon, ElŜbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa Bogdana P. przeciwko Szymonowi P. i Ewie P. z udziałem
prokuratora Prokuratury Apelacyjnej o ustalenie nieistnienia uznania dziecka, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 lutego 2009 r. skargi kasacyjnej
pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., oddala skargę
kasacyjną.

* Opracował Bronisław Czech
** „Monitor Prawniczy” 2009, nr 5, s. 244; LEX nr 512014 i 482246.
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Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2008 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelacje pozwanych
Szymona i Ewy P. od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 27 lutego 2008 r., w którym
ustalono, Ŝe nie zostało złoŜone oświadczenie powoda Bogdana P. o uznaniu dziecka
– pozwanego Szymona P.
Sąd pierwszej instancji ustalił, Ŝe 31 grudnia 1988 r. Ewa P. (wówczas M.) urodziła syna Szymona nie pozostając w związku małŜeńskim. MałŜeństwo z powodem
zawarła w dniu 21 stycznia 1989 r. W dniu 2 lutego 1989 r. Bogdan P. zgłosił w urzędzie stanu cywilnego urodzenie dziecka, przedkładając jednocześnie akt małŜeństwa.
Wówczas kierownik USC naniósł, w obecności powoda, poprawki w zgłoszeniu urodzenia dziecka: wykreślił nazwisko matki „M.” wpisując „P.”, a w rubryce „ojciec”
wpisał dane powoda. Powód swoim podpisem opatrzył rubrykę o nadaniu dziecku
imienia. W akcie urodzenia dziecka umieszczone zostały dane o matce i ojcu, małŜonkach P., a powód opatrzył podpisem rubrykę osoby zgłaszającej urodzenie. Rubryka V aktu urodzenia „Uwagi” pozostała pusta. Kierownik USC nie sporządził
protokołu przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka ani innego dokumentu poświadczającego złoŜenie takiego oświadczenia, nie pytał, czy dane zawarte w akcie odpowiadają rzeczywistej sytuacji dziecka. Przy sporządzaniu aktu urodzenia matka Szymona P. nie była obecna i nie składała Ŝadnego oświadczenia wyraŜającego zgodę na
uznanie dziecka – zarówno wówczas, jak i w innym czasie.
Wspólne poŜycie małŜonków trwało 18 miesięcy, a w tym czasie urodził się syn,
Przemysław. W dniu 5 listopada 1992 r. małŜeństwo stron zostało rozwiązane. Pozwany Szymon P. jest pełnoletni, kontynuuje naukę, a powód płaci alimenty.
Powód prawie od początku kwestionował swoje ojcostwo i w tym celu w 1990 r.
wystąpił do Prokuratury Wojewódzkiej. W toku postępowania przeprowadzono dowód z grupowego badania krwi w Akademii Medycznej w Białymstoku, a następnie
w Akademii Medycznej w Lublinie. Pierwsza opinia wykluczyła ojcostwo powoda,
natomiast drugie badanie dało wynik niejednoznaczny – ojcostwo nie zostało wykluczone, jednak wskazywano na potrzebę dalszych badań polimorfizmu DNA. Powód
występował teŜ z wnioskiem o sprostowanie aktu urodzenia (oddalony postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 17 października 1994 r.) oraz z wnioskiem o uniewaŜnienie aktu urodzenia Szymona P. (takŜe oddalony postanowieniem Sądu Rejonowego
z dnia 20 czerwca 2006 r.).
W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał dopuszczalność powództwa opartego na art. 189 k.p.c. oraz istnienie interesu powoda w ustaleniu nieistnienia uznania dziecka. Ocenił, Ŝe postępowanie dowodowe wykazało niezłoŜenie
przez powoda takiego oświadczenia. W ocenie sądu kierownik USC, sporządzając akt
urodzenia pozwanego Szymona P., niewłaściwie zinterpretował art. 46 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.
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2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. 1) sporządzając akt urodzenia tak, jakby dziecko
urodziło się w czasie trwania małŜeństwa rodziców. Tymczasem dziecko urodziło się
juŜ po zawarciu związku małŜeńskiego przez powoda i pozwaną, a nie istniało ani
orzeczenie sądu ustalające ojcostwo, ani oświadczenie o uznaniu dziecka. Do skutecznego uznania nie mogło dojść w sytuacji oczywistego braku zgody Ewy P. na
jego dokonanie.
Uwzględnienie Ŝądania nie pozostawało w sprzeczności z przesłanką dobra
dziecka i art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r., gdyŜ pozwany jest pełnoletni. Nie występuje takŜe sprzeczność z innymi uregulowaniami
z uwagi na to, Ŝe w okolicznościach sprawy do uznania dziecka w ogóle nie doszło.
Sąd pierwszej instancji wyraził takŜe pogląd, Ŝe nie powstanie obowiązek zwrotu
uiszczonych rat alimentacyjnych, jak równieŜ wskazał, iŜ uwzględnienie powództwa w Ŝaden sposób nie rozstrzyga o biologicznym ojcostwie pomiędzy powodem
a pozwanym.
Oddalając (jednobrzmiące) apelacje pozwanych, Sąd Apelacyjny podzielił ocenę
ustaleń dokonaną przez Sąd Okręgowy, a takŜe wyraŜone przez niego poglądy
prawne. Podkreślił, Ŝe skuteczność uznania dziecka zaleŜy od spełnienia przesłanek
przewidzianych ustawą. Tymczasem nawet gdyby załoŜyć, Ŝe powód udał się do USC
w celu złoŜenia oświadczenia o uznaniu dziecka, to Ŝaden dowód nie wskazuje, aby
takie oświadczenie zostało złoŜone; nie wykazano takŜe, aby matka dziecka złoŜyła
oświadczenie wyraŜające zgodę na uznanie. Nie stanowi wystarczającego dowodu
samo zeznanie pozwanej, Ŝe oczywiście wyraŜała taką zgodę. Nie moŜna takŜe uznać
za wystarczające twierdzenie świadka Józefa P., ówczesnego kierownika USC, Ŝe
oświadczenie o uznaniu dziecka musiało zostać złoŜone, gdyŜ w przeciwnym razie
kontrola wykryłaby nieprawidłowe postępowanie i poniósłby on stosowną odpowiedzialność. Jego zeznania pozostają w sprzeczności z zeznaniami samej pozwanej,
a ponadto w akcie urodzenia Szymona P. brak wzmianki dodatkowej, o której mowa
w art. 46 ust. 2 i 3 p.a.s.c., jak równieŜ adnotacji o uznaniu dziecka. W ocenie Sądu
Apelacyjnego powód wykazał w sposób naleŜyty, Ŝe nie składał oświadczenia o uznaniu dziecka.
Na koniec Sąd Apelacyjny podkreślił, Ŝe w sprawach o prawa stanu stosowanie
art. 5 k.c. powinno mieć miejsce w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, które nie występują w rozpoznawanej sprawie. Przeciwnie, na skutek rozwiązania małŜeństwa
powoda i pozwanej nastąpiło rozluźnienie więzów pomiędzy powodem a pozwanym
juŜ we wczesnym okresie Ŝycia Szymona P.

1
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Skarga kasacyjna obojga pozwanych oparta została na obu podstawach. W ramach naruszenia prawa materialnego wskazuje się art. 5 k.c., a w ramach naruszenia
przepisów postępowania – art. 189 k.p.c. oraz art. 244 § 1 w związku z art. 252 k.p.c.
Sąd NajwyŜszy zwaŜył, co następuje:
W pierwszej kolejności niezbędne jest odniesienie się do problemu dopuszczalności wystąpienia z powództwem o ustalenie nieistnienia uznania dziecka oraz pozostającego w ścisłym związku problemu relacji pomiędzy przepisem art. 189 k.p.c. oraz
przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, przede wszystkim art. 30 i 36 tej ustawy.
Problem ten był juŜ podejmowany w orzecznictwie Sądu NajwyŜszego, zarówno pod
rządami ustawy z 29 września 1986 r., jak i pod rządem wcześniejszej Ustawy
[dekretu] z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25,
poz. 151 ze zm.). Za utrwalone w orzecznictwie naleŜy uznać stanowisko, zgodnie
z którym w sprawach dotyczących uznania dziecka oraz uniewaŜnienia takiego uznania właściwy jest tryb procesu, i to nie tylko w postępowaniu o uniewaŜnienie uznania z przyczyn określonych w art. 80 i 81 k.r.o., lecz takŜe w sprawach o stwierdzenie
bezwzględnej niewaŜności uznania i w sprawach o ustalenie nieistnienia uznania
(por. uzasadnienie postanowienia Sądu NajwyŜszego z dnia 18 lutego 2003 r., V CKN
1788/00, Lex Polonica nr 367882, oraz powołane w nim dalsze orzeczenia). W uchwale Sądu NajwyŜszego z dnia 10 maja 1994 r., III CZP 65/94 (OSNC 1994, nr 12,
poz. 231) jednoznacznie stwierdzono, Ŝe w sprawie o uniewaŜnienie aktu urodzenia
i ustalenie jego nowej treści (art. 30 i art. 32 pkt 1 p.a.s.c.) nie jest dopuszczalne
uniewaŜnienie aktu na tej podstawie, Ŝe osoby wpisane jako rodzice nie są biologicznymi lub prawnymi rodzicami. Ustalenie tej kwestii moŜe nastąpić w procesie.
W uzasadnieniu Sąd NajwyŜszy podkreślił, Ŝe we wszystkich wypadkach, gdy ma być
ustalone lub zaprzeczone pochodzenie dziecka albo uniewaŜnione jego uznanie z rozmaitych przyczyn, właściwy jest tryb procesu, a w wyniku i na podstawie wydanego
orzeczenia dochodzi do zmiany aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej.
Dopiero pozostałe niezgodności aktu stanu cywilnego z rzeczywistością usuwane są
w trybie postępowania nieprocesowego, zgodnie z art. 30 i 31 p.a.s.c.
W rozpoznawanej sprawie wchodzi w grę ustalenie, prowadzące do swoistego zaprzeczenia pochodzenia dziecka, gdyŜ stwierdzenie nieistnienia uznania pociąga za
sobą ustanie więzi prawnych, opartych na skutkach związanych z uznaniem dziecka
urodzonego poza małŜeństwem. Dlatego teŜ trafnie sądy orzekające przyjęły dopuszczalność prowadzenia procesu zmierzającego do ustalenia, Ŝe oświadczenie o uznaniu
Szymona P. przez powoda nie zostało złoŜone. W związku z tym nie jest trafny zarzut
naruszenia art. 189 k.p.c. ani wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów ustawy
Prawo o aktach stanu cywilnego.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 244 § 1 k.p.c. w związku z art. 252 k.p.c.
naleŜy stwierdzić, Ŝe oparty on został na nieporozumieniu. Sądy orzekające nie zajęły
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stanowiska, iŜ dla obalenia domniemania zgodności z prawdą dokumentu urzędowego
wystarczy zeznanie powoda. Po pierwsze – w sprawie nie chodziło o obalenie domniemania, o którym mowa w art. 244 § 1 k.p.c., lecz o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego pomiędzy powodem a pozwanym, który istniałby w przypadku złoŜenia oświadczenia o uznaniu dziecka. Ustalenie, Ŝe oświadczenie o uznaniu dziecka
nie zostało złoŜone przez powoda, prowadzi w konsekwencji do zaprzeczenia pochodzenia dziecka od określonego męŜczyzny i konieczności zmiany aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej. Po drugie – sądy orzekające nie poprzestały,
wbrew twierdzeniom skarŜących, na zeznaniach powoda, lecz dopuściły i przeprowadziły, a takŜe poddały ocenie wiele innych dowodów, w tym takŜe dowodów z dokumentów. TakŜe zatem zarzut naruszenia art. 244 § 1 w związku z art. 252 k.p.c. nie
znajduje uzasadnienia.
Z tych wszystkich powodów Sąd NajwyŜszy orzekł jak w sentencji (art. 398 14
k.p.c.).
Słowa kluczowe: dopuszczalność powództwa o ustalenie nieistnienia uznania dziecka; zaprzeczenie pochodzenia dziecka; zmiana aktu urodzenia; oświadczenie o uznaniu dziecka
składane przed kierownikiem USC.
Powołane przepisy
1. Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25,
poz. 151 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
ze zm.) – art. 80, art. 81;
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) –
art. 5;
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 ze zm.) – art. 189, art. 244 § 1, art. 252, art. 398 14;
5. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 30, art. 31, art. 32 pkt 1, art. 36,
art. 46 ust. 1-3;
6. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526 ze zm.) – art. 3
ust. 1.

Orzecznictwo
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych*

MOC DOWODOWA
ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO
A JEGO TRANSKRYPCJA.
LEGALIZACJA ZAGRANICZNYCH DOKUMENTÓW
STANU CYWILNEGO
Wyrok WSA w Opolu z 18 listopada 2010 r., II SA/Op 362/10

Tezy
1. Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.)1 akty stanu cywilnego
stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Zagraniczny akt małŜeństwa posiada moc dowodową zawarcia małŜeństwa na równi z polskimi dokumentami
tego typu i stanowi wyłączny dowód tego, Ŝe wymienieni w akcie męŜczyzna
i kobieta złoŜyli w oznaczonym miejscu i dacie zgodne oświadczenia, Ŝe wstępują
w związek małŜeński w formie przewidzianej przez prawo państwa, z którego dokument ten pochodzi, skutkującego – zgodnie z tym prawem – zawarciem małŜeństwa.
2. Przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c. umoŜliwia wpisanie, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małŜeństwa sporządzonego za granicą. Nie jest to jednak czynność obligatoryjna, o czym przesądza uŜyty
przez ustawodawcę zwrot: „moŜe być wpisany”, i z tego względu wpisanie nie decyduje o waŜności zagranicznego aktu małŜeństwa ani nie ma wpływu na jego moc dowodową. Z materialnego punktu widzenia transkrypcja dokonana w trybie art. 73
ust. 1 ustawy nie ma więc znaczenia dla oceny waŜności zawartego małŜeństwa, jego
ewentualnego nieistnienia czy uniewaŜnienia. Ta ocena, obejmująca równieŜ ocenę
wystąpienia wad oświadczenia woli, moŜe nastąpić wyłącznie w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd cywilny.
3. W postępowaniu administracyjnym wszczętym wnioskiem o wpisanie zagranicznego aktu małŜeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego, działając na podstawie
* Opracował Paweł Sobotko
1
Dalej cyt.: p.a.s.c.
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art. 73 ust. 1 p.a.s.c., rozstrzyga w granicach tego przepisu, a zatem moŜe orzec wyłącznie o wpisaniu bądź odmowie wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do
polskich ksiąg stanu cywilnego.
4. Przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c. przy składaniu wniosku o wpisanie do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małŜeństwa nie zawiera wymogu jednoczesnej obecności wszystkich osób wymienionych w tymŜe akcie, ale jedynie jednej
z nich, będącej wnioskodawcą.
5. Obowiązek legalizacji, czyli wymóg uwierzytelnienia dokumentu zagranicznego przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, dotyczy
tylko dokumentów wyraźnie wskazanych w art. 1138 k.p.c. i obejmuje wyłącznie zagraniczne dokumenty urzędowe dotyczące przeniesienia własności nieruchomości połoŜonej w Polsce oraz te, które wywołują wątpliwości co do ich autentyczności. Doączenie apostille nie moŜe być wymagane, gdy ustawy, inne przepisy prawne lub
praktyka obowiązująca w państwie, w którym dokument jest przedłoŜony, lub umowa
między dwoma lub większą liczbą umawiających się państw, zniosły lub uprościły
legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji.

Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym:
Przewodniczący: sędzia WSA GraŜyna JeŜewska
Sędziowie: sędzia WSA ElŜbieta Kmiecik, sędzia WSA ElŜbieta Naumowicz
(sprawozdawca)
Protokolant: starszy sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska
po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2010 r. sprawy ze
skargi A.Ł. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wpisania aktu małŜeństwa do księgi małŜeństw oddala skargę.

Uzasadnienie
W dniu 24 lutego 2010 r. G.K. wniosła do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Opolu o umiejscowienie aktu małŜeństwa, zawartego przez nią z A.Ł. za granicą,
w dniu 19 lutego 2005 r. w A., w stanie Australii Południowej. PrzedłoŜyła akt ślubu,
z tłumaczeniem na język polski, sporządzony przez urzędnika Rejestracji Narodzin,
Zgonów i Związków MałŜeńskich, zawierający równieŜ poświadczenie zgodności
dokumentu z treścią wpisu do Rejestru znajdującego się w posiadaniu Urzędu Stanu
Australii Południowej.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu, po zawiadomieniu A.Ł. pismem
z dnia 26 lutego 2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, po czym decyzją z dnia [...] nr [...] opartą na przepisie art. 73 ust. 1 p.a.s.c. orzekł o wpisaniu do
księgi małŜeństw roku 2010 Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu powyŜszego aktu
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małŜeństwa. Stwierdził, Ŝe podstawę dokonania wpisu stanowi akt małŜeństwa sporządzony w języku angielskim oraz jego urzędowy przekład na język polski.
W uzasadnieniu przytoczył powołany jako podstawa prawna wydanej decyzji przepis
art. 73 ust. 1 p.a.s.c., podając, Ŝe akt stanu cywilnego sporządzony za granicą moŜe
być wpisany do polskich ksiąg na wniosek osoby zainteresowanej, jaką jest osoba,
której akt dotyczy, oraz osoby, którym art. 83 ust. 1 tej ustawy przyznaje prawo do
uzyskania odpisów z ksiąg stanu cywilnego, a takŜe osoby, które wykaŜą, Ŝe mają
interes prawny w dokonaniu transkrypcji aktu zagranicznego. Dalej wskazał, Ŝe ze
względu na istotę transkrypcji nie ma przeszkód prawnych do jej dokonania na wniosek tylko jednego z małŜonków, przy czym do polskich ksiąg stanu cywilnego moŜna
wpisać w drodze transkrypcji akty sporządzone za granicą bez względu na datę ich
sporządzenia i datę zdarzenia. Wyjaśnił teŜ organ, Ŝe stosownie do art. 13 p.a.s.c.,
transkrypcja wymaga decyzji kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Końcowo stwierdził, Ŝe wnioskodawcą jest osoba spełniająca wszystkie wyŜej wymienione wymogi.
PowyŜszą decyzję zakwestionował A.Ł., który w odwołaniu wniesionym do Wojewody Opolskiego, domagał się jej uchylenia, podając, Ŝe nie wyraŜa zgody na wpisanie G.K. jako jego Ŝony. Wyjaśnił, Ŝe związek małŜeński został zawarty w dniu 19
lutego 2005 r. pod naciskiem siostry G.K., która stwierdziła, Ŝe powinien on zostać
zawarty dla ułatwienia przyjazdu i pobytu, otrzymania wiz, a w perspektywie równieŜ
obywatelstwa, oraz zapewniła, Ŝe nie wywołuje on skutków na terenie Polski. Zarzucił, Ŝe po powrocie do kraju uzyskał informację od pracownika USC w Opolu, Ŝe
warunkiem wpisania aktu małŜeństwa jest pisemna zgoda obu stron. Podniósł równieŜ, Ŝe związek rozpadł się, a G.K. wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania
i została z niego wymeldowana, w związku z czym wprowadziła organ w błąd poprzez podanie we wniosku nieprawdziwego adresu zamieszkania. Dodał, Ŝe G.K. podstępnie wykradła dokument małŜeństwa.
W wyniku rozpatrzenia odwołania, Wojewoda Opolski decyzją z dnia [...] nr [...]
utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu przedstawił
dotychczasowy przebieg postępowania, dodatkowo podając, Ŝe we wniosku G.K.
wskazała ostatnie miejsce zameldowania w O. [...] oraz adres do korespondencji
w O., ul. [...]. W rozwaŜaniach organ stwierdził, Ŝe dołączony do wniosku odpis aktu
małŜeństwa sporządzonego w A. dokumentuje zapis z zakresu rejestru małŜeństwa,
dokonany przez upowaŜniony przez prawo danego państwa organ i ma w kraju jego
wystawienia moc dokumentu urzędowego, stąd mógł na podstawie art. 73 ust. 1
p.a.s.c. zostać wpisany do polskiej księgi stanu cywilnego, tym bardziej Ŝe nie budził
Ŝadnej wątpliwości co do swej autentyczności. Wojewoda stwierdził teŜ, Ŝe organ
pierwszej instancji był właściwy miejscowo do dokonania transkrypcji, gdyŜ zgodnie
z art. 13 tej ustawy wpisanie treści aktu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego
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miejsca zamieszkania wnioskodawcy, natomiast na zasadzie art. 15 p.a.s.c. do dokonania tych czynności na Ŝądanie osób, które nie mają w kraju miejsca zamieszkania,
właściwy jest urząd ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Według organu
odwoławczego, wpisanie we wniosku adresu ostatniego miejsca zameldowania wnioskodawczyni w Polsce powoduje bezpodstawność podniesionego w odwołaniu zarzutu
„oszukania” organu pierwszej instancji przez G.K. Dalej Wojewoda wyjaśnił, Ŝe sporządzenie w ramach transkrypcji polskiego aktu stanu cywilnego statuuje jedynie dowód złoŜenia za granicą przez wymienione w nim osoby oświadczeń o wstąpieniu
w związek małŜeński w formie przewidzianej przez prawo państwa, z którego dokument pochodzi, skutkującego zgodnie z tymŜe prawem zawarciem małŜeństwa. Wobec tego, z materialnoprawnego punktu widzenia, transkrypcja nie ma znaczenia dla
oceny waŜności zawartego małŜeństwa. Ponadto, powołując się na uchwałę Sądu NajwyŜszego z dnia 20 września 1965 r., [III] CO 5/64 (OSNC 1966, nr 7-8, poz. 106),
wskazał, Ŝe postępowanie wszczęte wniesieniem odwołania od decyzji po sporządzeniu aktu w trybie art. 73 ust. 1 p.a.s.c., nie będzie miało wpływu na akt istniejący
w polskiej księdze, gdyŜ ma on samodzielny byt i decyzja organu odwoławczego nie
wpływa na treść lub waŜność aktu.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu A.Ł. domagał
się uchylenia decyzji organów obu instancji, zarzucając naruszenie art. 73 p.a.s.c.
oraz art. 1 i 2 k.r.o. Wywiódł, Ŝe zarówno w dacie zawierania małŜeństwa, jak i dotychczas, obydwoje z G.K. mają obywatelstwo polskie, w związku z czym małŜeństwo winno zostać zawarte jedynie przed konsulem. Ponadto podniósł, Ŝe do zawarcia
małŜeństwa niezbędne jest wspólne oświadczenie o wstąpieniu w związek małŜeński,
a takie oświadczenie nie było składane w obecności kierownika USC w Opolu; skarŜący nie potwierdził teŜ tego faktu przy składaniu wniosku o wpisanie aktu małŜeństwa. Ponownie zaakcentował fakt zawarcia małŜeństwa na skutek błędu.
W odpowiedzi na skargę Wojewoda Opolski wniósł o jej oddalenie, przytaczając
w całości wywody przedstawione w uzasadnieniu zaskarŜonej decyzji.
W piśmie procesowym z dnia 23 września 2010 r. pełnomocnik skarŜącego,
przedkładając udzielone mu pełnomocnictwo, poparł i uzupełnił argumentację skargi.
Powołując się na interpretację art. 73 ust. 1 p.a.s.c., zawartą w instrukcji stosowanej
przez Konsulat RP w Sydney, zamieszczoną na stronie internetowej Konsulatu, której
wydruk dołączył, podniósł, Ŝe wniosek w sprawie umiejscowienia zagranicznego aktu
ślubu do polskich ksiąg stanu cywilnego wymaga podpisu na wniosku obojga małŜonków, a ponadto USC w Opolu winien domagać się od wnioskodawczyni zarówno
oryginału aktu małŜeństwa, potwierdzonego klauzulą apostille, jak i oświadczenia
o wyborze nazwiska oraz oświadczenia, Ŝe nie uzyskała rozwodu ze skarŜącym. Poza
tym wywodził, Ŝe odbierając wniosek od G.K., na zasadzie analogii z art. 1 k.r.o.,
kierownik USC winien domagać się stawiennictwa oraz podpisania wniosku przez
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oboje małŜonków, a niezachowanie tych wymogów powoduje niewaŜność decyzji
organu pierwszej instancji.
W piśmie procesowym z dnia 14 października 2010 r. Wojewoda Opolski stwierdził, Ŝe z art. 73 ust. 1 p.a.s.c. jasno wynika moŜliwość złoŜenia wniosku o wpisanie
aktu małŜeństwa przez jedną osobę. Ponadto wywiódł, Ŝe do tego przepisu nie moŜna
stosować zasady z art. 1 k.r.o., gdyŜ dotyczą one odmiennych procedur i czynności
wykonywanych przez kierownika USC. Odnośnie do obowiązku zamieszczenia klauzuli apostille organ, powołując się na art. 3 konwencji haskiej, podał, Ŝe australijskie
akty stanu cywilnego są w polskiej praktyce akceptowane bez wymogu legalizacji.
Wyjątek stanowi przypadek, gdy przedłoŜony odpis budzi wątpliwości co do swej
autentyczności, a taka sytuacja w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca. Wojewoda zakwestionował równieŜ powoływanie się na instrukcję ze strony internetowej
Konsulatu RP w Sydney, podnosząc, Ŝe nie jest ona adekwatna do obowiązujących
przepisów i zawiera błędy. Ponadto stwierdził, Ŝe wywody skarŜącego o nieistnieniu
związku małŜeńskiego są przejawem jego subiektywnej oceny, gdyŜ niezaleŜnie od
czynności kierownika USC małŜeństwo, którego dotyczył przedłoŜony akt, ma na
terenie Polski moc obowiązującą. Z kolei próby podwaŜenia decyzji mają na celu
dowodzenie, Ŝe skarŜący jest stanu wolnego, jednak nie mają one wpływu na waŜność
zawartego małŜeństwa oraz istniejący w polskiej księdze akt stanu cywilnego, gdyŜ
ma on samodzielny byt.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaŜył, co następuje:
Skargę naleŜało oddalić.
Na wstępie podkreślić trzeba, Ŝe w świetle art. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270
ze zm.)2 sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej
i stosują środki określone w ustawie. Kontrolę tę sprawują stosując jedynie kryterium
legalności, a więc zgodności z prawem zaskarŜonych aktów. Zgodnie z przepisem art.
1 § 2 Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne kontrolują działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, iŜ w postępowaniu sądowym nie mogą być brane pod uwagę argumenty natury słusznościowej czy
celowościowej. Badana jest wyłącznie legalność aktu administracyjnego, czyli prawidłowość zastosowania przepisów prawa do zaistniałego stanu faktycznego, trafność
ich wykładni oraz prawidłowość przyjętej procedury. Jednocześnie, na podstawie art.
134 § 1 p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany
zarzutami i wnioskami oraz powołaną podstawą prawną. Na zasadzie art. 145 § 1
pkt 1 p.p.s.a. uwzględnienie skargi na decyzję administracyjną następuje w przypadku

2

Dalej cyt.: p.p.s.a.
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naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (lit. a),
naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego
(lit. b) lub innego naruszenia przepisów postępowania, jeŜeli mogło ono mieć istotny
wpływ na wynik sprawy (lit. c). W razie niestwierdzenia wskazanych uchybień, na
mocy art. 151 p.p.s.a. skarga podlega oddaleniu. Przeprowadzona przez Sąd według
wskazanych wyŜej kryteriów kontrola legalności zaskarŜonej decyzji wykazała, Ŝe nie
moŜna jej postawić zarzutu naruszenia prawa uzasadniającego jej uchylenie.
Przedstawiając okoliczności, jakie doprowadziły Sąd do takiego przekonania,
sprecyzować na wstępie naleŜy przedmiot postępowania, jakim w rozpatrywanej
sprawie jest wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich
ksiąg stanu cywilnego. W takim przedmiocie bowiem został złoŜony wniosek i tego
przedmiotu dotyczą decyzje organów obu instancji, gdyŜ stosownie do art. 2 p.a.s.c.,
której przepisy stanowiły materialnoprawną podstawę działania organów, akt małŜeństwa jest aktem stanu cywilnego, obok aktów urodzenia i zgonu. Powołany akt prawny reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeń, małŜeństw oraz zgonów, a takŜe
sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób (art. 1),
przy czym rejestracji dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów urodzenia, małŜeństwa oraz zgonu, a takŜe innych wpisów przewidzianych w odrębnych
przepisach (art. 2). W orzecznictwie oraz w literaturze przedmiotu (por. postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, OSNC 2004, nr 7-8, poz.
131; P. Wypych, Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego
za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, nr 1, s. 189) wskazuje się, Ŝe rejestracji podlegają zdarzenia, jakie miały miejsce na terenie Polski, a takŜe określone
w art. 74 p.a.s.c. urodzenia i zgony na polskim statku morskim lub powietrznym i rejestracja ta stanowi urzędowe potwierdzenie zaistnienia rejestrowanego zdarzenia
stanu cywilnego (art. 1, art. 3, art. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy). W pewnym zakresie
rejestracji podlegają równieŜ zdarzenia, jakie miały miejsce za granicą, z tym Ŝe
w odniesieniu do tych zdarzeń ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego nie przewiduje
obowiązku rejestracji. RozróŜnia się rejestrację pierwotną i wtórną. Pierwszy rodzaj
rejestracji następuje w sytuacjach określonych w art. 70 i art. 72 p.a.s.c., tj. wówczas,
gdy urodzenie, zawarcie małŜeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą, nie zostały
zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, oraz – za pośrednictwem
konsula lub pełnomocnika – w razie istnienia przeszkód do rejestracji urodzenia
lub zgonu obywatela polskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego (art. 72
p.a.s.c.). Z kolei rejestracja wtórna opiera się na juŜ sporządzonym za granicą akcie
stanu cywilnego, stwierdzającym zaistnienie za granicą zdarzenia podlegającego rejestracji, i polega na odtworzeniu treści aktu urodzenia, małŜeństwa lub zgonu, sporządzonego za granicą, jeŜeli uzyskanie odpisu aktu zagranicznego jest niemoŜliwe
lub związane z powaŜnymi trudnościami (art. 35 p.a.s.c.) oraz na wpisaniu (czyli
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transkrypcji) treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (art. 73 p.a.s.c.).
Ostatnio wskazany przepis art. 73 ust. 1 p.a.s.c., powołany jako podstawa prawna
decyzji organu pierwszej instancji, stanowi, Ŝe akt stanu cywilnego sporządzony za
granicą moŜe być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby
zainteresowanej lub z urzędu. Uregulowana tym przepisem transkrypcja nie ma zatem
charakteru rejestracyjnego, a jest jedynie transponowaniem pod względem językowym i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce
język urzędowy i w obowiązującej tu formie rejestracji urodzeń, małŜeństw i zgonów.
Ponadto, na tle przepisu art. 13 p.a.s.c., wedle którego odtworzenia aktu stanu cywilnego, wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich
ksiąg stanu cywilnego lub zarejestrowania w nich urodzenia, zawarcia małŜeństwa
albo zgonu, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej, akcentuje się, Ŝe ustawodawca wyraźnie rozróŜnia transkrypcję, czyli wpisanie treści aktu
stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego, oraz
zarejestrowanie w tych księgach określonych zdarzeń, które wystąpiły za granicą, co
wyłącza traktowanie transkrypcji jako szczególnej formy rejestracji zdarzeń zaistniałych za granicą (por. postanowienie Sądu NajwyŜszego z dnia 16 marca 2007 r.,
III CSK 380/06, LEX nr 457689).
Koncentrując się na treści przytoczonego wyŜej przepisu art. 73 ust. 1 p.a.s.c.,
w kontekście dotychczasowych rozwaŜań skonkludować przyjdzie, Ŝe umoŜliwia on
jedynie wpisanie, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, do polskich ksiąg
stanu cywilnego aktu małŜeństwa sporządzonego za granicą. Nie jest to jednak czynność obligatoryjna, o czym przesądza uŜyty przez ustawodawcę zwrot: „moŜe być
wpisany”, i z tego względu – odmiennie, niŜ chce skarŜący – wpisanie nie decyduje
o waŜności zagranicznego aktu małŜeństwa ani nie ma wpływu na jego moc dowodową. Zgodnie bowiem z art. 4 p.a.s.c. akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód
zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą moŜe być udowodniona
jedynie w postępowaniu sądowym. Z tego względu zagraniczny akt małŜeństwa posiada moc dowodową zawarcia małŜeństwa na równi z polskimi dokumentami tego
typu i stanowi wyłączny dowód tego, Ŝe wymienieni w akcie męŜczyzna i kobieta
złoŜyli w oznaczonym miejscu i dacie zgodne oświadczenia, Ŝe wstępują w związek
małŜeński w formie przewidzianej przez prawo państwa, z którego dokument ten
pochodzi, skutkującego – zgodnie z tym prawem – zawarciem małŜeństwa. Z materialnego punktu widzenia transkrypcja dokonana w trybie art. 73 ust. 1 p.a.s.c. nie ma
więc znaczenia dla oceny waŜności zawartego małŜeństwa, jego ewentualnego nieistnienia czy uniewaŜnienia. Ta ocena, obejmująca równieŜ ocenę wystąpienia wad
oświadczenia woli, moŜe nastąpić wyłącznie w postępowaniu prowadzonym przez
właściwy sąd cywilny.
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Wobec powyŜszego, w postępowaniu administracyjnym wszczętym wnioskiem
o wpisanie zagranicznego aktu małŜeństwa, kierownik urzędu stanu cywilnego, działając na podstawie art. 73 ust. 1 p.a.s.c., rozstrzyga w granicach tego przepisu, a zatem moŜe orzec wyłącznie o wpisaniu bądź odmowie wpisania zagranicznego aktu
stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wobec tego ustala, czy przedstawiony dokument ma charakter aktu stanu cywilnego; bada teŜ, czy złoŜony odpis
aktu stanu cywilnego został sporządzony przez organ powołany w świetle przepisów
obcego prawa do wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Transkrybowany bowiem moŜe być wszak tylko akt stanu cywilnego lub jego odpis, wydany przez
uprawniony organ państwa obcego, który ma moc dokumentu urzędowego w państwie
jego wystawienia. Organ bada zatem takŜe, czy autentyczność aktu objętego postępowaniem nie budzi Ŝadnych wątpliwości. Dopiero te ustalenia pozwalają na wydanie
decyzji o wpisaniu albo odmowie wpisania aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Jak akcentuje się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, dokonana na mocy takiej
decyzji transkrypcja polega na wpisaniu aktu podlegającego transkrypcji, czyli na
przytoczeniu jego treści w języku polskim. Dokonując transkrypcji, organ nie moŜe
bowiem ingerować w treść aktu zagranicznego i podać innej treści aktu, niŜ treść
wynikająca wprost z tego dokumentu. Decyzja ta stanowi następnie podstawę do sporządzenia polskiego aktu stanu cywilnego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2009 r., II OSK 524/08, LEX nr 535831).
W świetle tego, co dotychczas przedstawiono, nie moŜna podzielić argumentów
skargi zarówno odnośnie do przeszkód w postaci błędu, którym obarczone było
oświadczenie woli skarŜącego o wstąpieniu w związek małŜeński, jak i odnośnie do
wymogu obecności obojga małŜonków przy złoŜeniu wniosku o wpisanie zagranicznego aktu małŜeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego. Wymóg taki, wynikający
z mającego zastosowanie poprzez art. 53 p.a.s.c. przepisu art. 1 § 1-4 k.r.o., a polegający na jednoczesnej obecności nupturientów przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, duchownym albo konsulem lub osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji
konsula, dotyczy wyłącznie zawarcia małŜeństwa, które wszak juŜ nastąpiło i jest potwierdzone zagranicznym aktem małŜeństwa. Jak wywiedziono wcześniej, przepis art.
73 ust. 1 p.a.s.c. dotyczy z kolei wpisania tego zagranicznego aktu do polskich ksiąg
stanu cywilnego, co nie jest jednoznaczne z zawarciem małŜeństwa. Przepis ten przy
składaniu wniosku nie zawiera wymogu jednoczesnej obecności wszystkich osób
wymienionych w akcie małŜeństwa, ale jedynie jednego z nich, będącego wnioskodawcą.
W realiach rozpoznawanej sprawy podzielić trzeba stanowisko, Ŝe składająca
wniosek G.K. jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 73 ust. 1 p.a.s.c. i wobec
tego jest uprawniona do samodzielnego złoŜenia wniosku o wpisanie aktu małŜeństwa
do polskich ksiąg stanu cywilnego. Dołączony do wniosku akt małŜeństwa, doku-
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mentujący rejestrację zawartego przez nią małŜeństwa ze skarŜącym, sporządzony
został przez urzędnika Rejestracji Narodzin, Zgonów i Związków MałŜeńskich w A.
w Stanie Australii Południowej, czyli upowaŜniony przez prawo organ państwowy,
i ma w kraju jego wystawienia moc dokumentu urzędowego.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku zaopatrzenia przedłoŜonego organowi pierwszej instancji aktu małŜeństwa w klauzulę apostille, w zakresie wymogu
umieszczenia jej na dokumencie albo dołączenia, naleŜy wskazać, Ŝe od dnia 14 sierpnia 2006 r. weszła w Ŝycie konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych
dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. 2005,
Nr 112, poz. 938). Konwencja ta zastąpiła dotychczas obowiązujący wymóg legalizacji konsularnej zagranicznych dokumentów obowiązkiem poświadczenia klauzulą
apostille. Zakresem terytorialnym konwencji objęte są wszystkie państwa będące jej
stronami. Według oświadczenia rządowego z 27 kwietnia 2005 r. w sprawie mocy
obowiązującej konwencji, znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych, sporządzonej w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 939
ze zm.), Związek Australijski stał się stroną konwencji w dniu 16 marca 1995 r.
Zgodnie z art. 1 konwencji, ma ona zastosowanie do dokumentów urzędowych, które
zostały sporządzone na terytorium jednego z państw będących stronami konwencji,
i które mają być przedłoŜone na terytorium innego z tych państw. Za takie dokumenty
dla celów konwencji uwaŜane są m.in. dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza
sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń (huissier de justice); dokumenty
administracyjne; akty notarialne z wyłączeniem dokumentów sporządzonych przez
przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych oraz dokumentów administracyjnych dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych. Na zasadzie art. 2 konwencji kaŜde państwo zwolni z legalizacji powyŜsze dokumenty. Dla celów konwencji legalizacja oznacza jedynie czynność, poprzez którą
przedstawiciel dyplomatyczny lub urzędnik konsularny państwa, w którym dokument
ma być przedłoŜony, poświadcza autentyczność podpisu, charakter, w jakim działała
osoba podpisująca dokument, i – w razie potrzeby – toŜsamość pieczęci lub stempla,
którym jest on opatrzony. Z kolei w myśl art. 3 konwencji jedyną czynnością, która
moŜe być wymagana w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru,
w jakim działała osoba, która podpisała dokument, oraz – w razie potrzeby – toŜsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jest dołączenie apostille, określonej w art. 4, wydanej przez właściwy organ państwa, z którego dokument
pochodzi. JednakŜe czynność ta nie moŜe być wymagana, gdy ustawy, inne przepisy
prawne lub praktyka obowiązująca w państwie, w którym dokument jest przedłoŜony,
lub umowa między dwoma lub większą liczbą umawiających się państw, zniosły lub
uprościły legalizację lub zwolniły taki dokument z legalizacji. W świetle powyŜszego
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wymóg poświadczenia klauzulą apostille dotyczy dokumentów urzędowych, co do
których prawo krajowe wymaga legalizacji. Na gruncie prawa polskiego zakres obowiązku legalizacji dokumentów zagranicznych określa przepis art. 1138 k.p.c., który
stanowi, Ŝe „zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Dokument dotyczący przeniesienia własności nieruchomości połoŜonej w Rzeczypospolitej Polskiej powinien być uwierzytelniony przez
polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny. To samo dotyczy
dokumentu, którego autentyczności strona zaprzeczyła”. Z uregulowania tego wynika
zrównanie zagranicznych dokumentów urzędowych z polskimi dokumentami urzędowymi. Obowiązek legalizacji, czyli wymóg uwierzytelnienia dokumentu zagranicznego przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, dotyczy
tylko dokumentów wyraźnie wskazanych w analizowanym przepisie i obejmuje wyłącznie zagraniczne dokumenty urzędowe dotyczące przeniesienia własności nieruchmości połoŜonej w Polsce oraz te, które wywołują wątpliwości co do ich autentyczności. Dodać w tym miejscu naleŜy, Ŝe w doktrynie przyjmuje się, iŜ dokumentem
urzędowym jest dokument sporządzony przez organ państwa obcego w ramach powierzonych mu kompetencji, we właściwej formie i jest nim nie tylko oryginał, ale
równieŜ jego odpis bądź wyciąg uwierzytelniony przez organ, który taki dokument
sporządził (por. wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 31 stycznia 2007 r., II CSK 379/06,
LEX nr 457825).
Zgodnie z art. 22 p.a.s.c. kierownik urzędu stanu cywilnego jest obowiązany Ŝądać dowodów potwierdzających prawdziwość danych, zgłoszonych do wpisu do ksiąg
stanu cywilnego i w razie uznania ich za niewystarczające, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia stanu faktycznego. W rozpoznawanej [sprawie]
nie ma natomiast podstaw prawnych do Ŝądania poświadczenia klauzulą apostille
przedłoŜonego aktu małŜeństwa w sytuacji, gdy dokument ten nie budzi wątpliwości
organów ani Sądu co do jego autentyczności, zwłaszcza Ŝe nie kwestionuje jej równieŜ sam skarŜący, a tylko taki zarzut mógłby stanowić podstawę do Ŝądania jego
legalizacji poprzez zaopatrzenie w klauzulę apostille.
W tych warunkach organ pierwszej instancji na podstawie art. 73 ust. 1 p.a.s.c.
był zobowiązany do wpisania aktu małŜeństwa do polskiej księgi stanu cywilnego na
wniosek G.K., jako właściwy miejscowo do dokonania tej czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w trybie art. 15 p.a.s.c. Nawet gdyby przyjąć, Ŝe w dacie złoŜenia wniosku wnioskodawczyni, w związku z wymeldowaniem z miejsca stałego
pobytu, nie miała miejsca stałego zamieszkania w Polsce, to stosownie do tego przepisu właściwość miejscową w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustalić naleŜało
na podstawie ostatniego miejsca jej zamieszkania w kraju, a takim miejscem było O.
Mając na uwadze powyŜsze okoliczności, jak równieŜ nie znajdując innych uchybień, które w rozumieniu przepisu art. 145 § 1 p.p.s.a. powodowałyby niezgodność

150

Paweł Sobotko

z prawem zaskarŜonej decyzji, skargę uznać naleŜało za niezasadną, stąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.
Słowa kluczowe: wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg
stanu cywilnego; transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego; pierwotna i wtórna
rejestracja stanu cywilnego; wyłączność dowodu z aktu stanu cywilnego; wady oświadczenia woli przy zawarciu małŜeństwa; legalizacja konsularna zagranicznych dokumentów; apostille; właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego.
Powołane przepisy
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
ze zm.) – art. 1, art. 2;
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 ze zm.) – art. 1138;
3. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze. zm.) – art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 13, art. 15, art.
22, art. 35, art. 53, art. 70, art. 72, art. 73, art. 83;
4. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 2;
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 3; art. 134 § 1, art. 145 § 1, art. 151;
6. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. 2005, Nr 112, poz. 938) –
art. 1-4.
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Zielona księga
OGRANICZENIE FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH
W STOSUNKU DO OBYWATELI
– SWOBODNY PRZEPŁYW DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH
I UZNAWANIE SKUTKÓW
POWODOWANYCH PRZEZ AKTY STANU CYWILNEGO

Wprowadzenie
Mobilność europejskich obywateli stała się rzeczywistością. Świadczy o tym fakt,
Ŝe 12 mln osób studiuje, pracuje lub mieszka w państwie członkowskim innym niŜ ich
państwo ojczyste1. Mobilność tę ułatwiają prawa wynikające z obywatelstwa Unii:
w szczególności prawo do swobodnego przemieszczania się, a w perspektywie bardziej ogólnej – prawo do bycia traktowanym w kraju zamieszkania na równi z jego
obywatelami. Prawa te zostały zapisane w prawie pierwotnym Unii i rozwinięte
w prawodawstwie wtórnym. NiezaleŜnie od tego, ze sprawozdania za 2010 r. na temat
obywatelstwa UE przyjętego przez Komisję 27 października 2010 r.2 wynika, Ŝe
w swoim codziennym Ŝyciu obywatele europejscy napotykają nadal liczne przeszkody
w korzystaniu z tych praw.
Jednym ze źródeł tych problemów jest obowiązek przedstawiania władzom obcego państwa członkowskiego dokumentów urzędowych potwierdzających prawa lub
stwierdzających obowiązki. Dokumenty te mogą mieć bardzo róŜny charakter. Cho1

Innym dowodem na to jest liczba małŜeństw i rozwodów zarejestrowanych w Unii, tytułem przykładu – na ok. 122 mln małŜeństw ok. 16 mln (czyli 13%) to związki międzynarodowe.
2
COM (2010) 603, Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r., Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE.
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dzić moŜe o dokumenty administracyjne, akty notarialne, np. akty własności, akty stanu cywilnego, np. akt urodzenia lub ślubu, róŜnorakie umowy lub decyzje sądowe.
Bardzo często zdarza się, Ŝe uznanie tego rodzaju dokumentów przez organy publiczne wiąŜe się z formalnościami administracyjnymi, które utrudniają obywatelom Ŝycie.
Przy takich okazjach obywatele mają często wątpliwości, na które trudno im uzyskać
konkretną odpowiedź. Do jakich organów naleŜy się zwrócić, aby dopełnić konieczne
formalności? Ile to moŜe kosztować? Czy trzeba stawić się osobiście? Jak długo będzie trwało załatwienie wymaganych formalności? Czy konieczne będzie tłumaczenie
dokumentów? Niepewność wokół odpowiedzi na tego rodzaju pytania rodzi frustrację
i nerwowość. Tego rodzaju sytuacje nie powinny występować w Europie bliskiej obywatelom.
Z aktami stanu cywilnego wiąŜą się ponadto inne wątpliwości, dotyczące nie tyle
samych dokumentów, ile powodowanych przez nie skutków. Akty stanu cywilnego,
za pomocą których organy państw członkowskich stwierdzają zdarzenia mające
wpływ na stan cywilny osób (urodzenie, ślub, zgon), nie zawsze wywierają skutki
w innym państwie członkowskim. W tej dziedzinie kaŜde państwo członkowskie stosuje własne zasady, które róŜnią się między krajami. Tytułem przykładu – ojcostwo
narodzonego dziecka ustalone w jednym państwie członkowskim, nie zawsze jest
uznawane w innym państwie członkowskim, poniewaŜ przepisy krajowe w tej dziedzinie są inne. Komisja, aby zaradzić tego rodzaju problemom, przedstawia niniejszym Zieloną księgę, rozpoczynającą szeroki proces konsultacji na temat swobodnego
przepływu dokumentów urzędowych (część 3) oraz skutków powodowanych przez
akty stanu cywilnego (część 4). W trakcie procesu konsultacji zostaną zgromadzone
opinie zainteresowanych środowisk i całego społeczeństwa, mające słuŜyć opracowaniu polityki Unii dotyczącej wspomnianych problemów oraz opracowaniu odpowiednich wniosków ustawodawczych.

I. Informacje podstawowe
Od 2004 r. Komisja podkreślała znaczenie, jakie przywiązuje do ułatwienia
uznawania róŜnego rodzaju dokumentów oraz wzajemnego uznawania stanu cywilnego osób3.
Mając na uwadze powyŜszy cel, Komisja w 2007 i 2008 r. opublikowała dwie
analizy4 dotyczące trudności, jakie obywatele napotykają podczas dopełniania obo3

COM (2004) 401 – Komunikat zatytułowany „Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: bilans programu z Tampere i przyszłe kierunki działania”, s. 11.
4
Analizy te dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/publica
tions_en.htm#5
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wiązku legalizacji dokumentów między państwami członkowskimi, oraz problemów
odnoszących się do kwestii związanych ze stanem cywilnym.
Rada Europejska w ramach programu sztokholmskiego 5 wzywa Komisję do dalszych działań, opartych na wynikach powyŜszych analiz, aby zapewnić warunki do
pełnego korzystania z prawa do swobodnego przepływu osób. W tym celu w planie
działania słuŜącym realizacji programu sztokholmskiego, przewidziano dwa wnioski
ustawodawcze. Inicjatywy te, zaplanowane na rok 2013, dotyczyć będą:
– swobodnego przepływu dokumentów i zniesienia legalizacji dokumentów między państwami członkowskimi
– uznawania skutków niektórych aktów stanu cywilnego (np. dotyczących pokrewieństwa, adopcji, nazwiska), aby status prawny przyznany w jednym państwie
członkowskim, mógł zostać uznany z tym samym skutkiem prawnym w innym państwie członkowskim.
Parlament Europejski wielokrotnie opowiedział się6 (ostatnio w listopadzie
2010 r.7) za uznawaniem dokumentów urzędowych i skutków powodowanych przez
akty stanu cywilnego.

II. Swobodny przepływ dokumentów urzędowych
1. Kwestie problematyczne
Wyniki sondaŜu Eurobarometru dotyczącego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, przeprowadzonego w październiku 2010 r., pokazują, Ŝe trzy czwarte obywateli Unii (73%) uwaŜa, Ŝe naleŜy podjąć kroki w kierunku uproszczenia
przepływu dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi.
Obywatele, którzy przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego ze
swojego państwa ojczystego, stają przed formalnościami administracyjnymi, związanymi z koniecznością okazania róŜnych dokumentów urzędowych, np. aktu urodzenia dziecka, dokumentu stwierdzającego obywatelstwo, dokumentu stwierdzającego istnienie stosunku rodzicielstwa lub więzi rodzinnych. To samo dotyczy obywateli europejskich, którzy powracają do państwa, którego są obywatelami, po pobycie w innym państwie członkowskim – oni równieŜ napotykają podobne trudności
5

Program sztokholmski – Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli
(Dz. U. C 115, 4 maja 2010, s. 1).
6
Rezolucja zawierająca zalecenia dla Komisji Europejskiej, dotyczące europejskiego
dokumentu urzędowego, grudzień 2008 r.
7
Sprawozdanie w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu działań słuŜącego realizacji
programu sztokholmskiego, 22 listopada 2010 r.
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przy okazywaniu dokumentów stwierdzających zdarzenia, które nastąpiły w państwie
członkowskim, w którym zamieszkiwali. Komisja pragnie rozpocząć rozwaŜania na
temat wszystkich dokumentów urzędowych, których wykorzystywanie poza państwem wydającym nie moŜe przebiegać bez dopełnienia formalności administracyjnych. Formalności te mogą dotyczyć poświadczenia autentyczności lub tłumaczenia
przysięgłego.
Dokumenty urzędowe mogą mieć róŜny charakter – kategoria ta obejmuje
wszystkie akty urzędowe sporządzone przez organy publiczne w państwach członkowskich. Przykładowo – dokumentami urzędowymi są dokumenty administracyjne,
takie jak dyplomy lub certyfikaty, akty notarialne, takie jak umowa sprzedaŜy budynku, umowa małŜeńska, akty stanu cywilnego, takie jak akt urodzenia, akt ślubu,
akt zgonu lub inne akty sądowe, takie jak decyzje lub dokumenty wydawane przez
sądy. Wspólną cechą tych dokumentów jest poświadczenie zdarzeń zarejestrowanych
przez organy publiczne. W większości przypadków okazanie takich dokumentów jest
niezbędne do otrzymania prawa, świadczenia społecznego lub spełnienia obowiązku
podatkowego.
Aby dokumenty urzędowe mogły zostać wykorzystane poza państwem, które je
wydało, wymaga się dopełnienia formalności administracyjnych związanych z ich
uwierzytelnieniem. Formalności te stanowią środek zapobiegania naduŜyciom: mogą
dotyczyć poświadczenia podpisu lub poświadczenia charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument. Tradycyjną metodą uwierzytelniania dokumentów
urzędowych, które mają być wykorzystane poza państwem wydającym, jest legalizacja. Legalizacja to proces przypominający łańcuch kolejnych uwierzytelnień
dokumentu. W praktyce, zgodnie ze zwykłą procedurą legalizacji, dokument musi zostać zalegalizowany przez właściwe organy państwa wydającego, a następnie przez
ambasadę lub konsulat państwa, w którym ma zostać wykorzystany. W związku z tak
duŜą liczbą zaangaŜowanych organów, proces legalizacji często przebiega powoli
i pociąga za sobą wysokie koszty8.
Innym rodzajem formalności, która upraszcza klasyczny proces uwierzytelnienia
w ramach legalizacji, jest wystawienie przez państwo, które wydało dokument, certyfikatu autentyczności, zwanego apostille. Apostille spełnia te same zadania, co legalizacja, ale jest procesem uproszczonym. Wydanie apostille naleŜy do właściwych organów państwa, które wydało dokument, a więc nie ma konieczności angaŜowania
w ten proces organów państwa, w którym dokument jest wykorzystywany. Niemniej
jednak, nawet jeśli apostille ułatwia przepływ dokumentów urzędowych bardziej niŜ
proces legalizacji, nie naleŜy zapominać, Ŝe wydanie apostille równieŜ wymaga
8

Wysokość i zakres opłat w państwach członkowskich jest zróŜnicowany (dochodzi on do
20 EUR w niektórych państwach, a w innych państwach zaleŜny jest równieŜ od rodzaju
dokumentu i moŜe osiągać wysokość 50 EUR).
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pewnych formalności administracyjnych, czasu oraz kosztów, które mogą być znaczne i róŜnią się w zaleŜności od państwa członkowskiego 9.
W ramach wcześniej wspomnianego sondaŜu Eurobarometru dotyczącego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, poproszono obywateli o opisanie wszystkich formalności, których musieli dopełnić, gdy wykorzystywali dokument urzędowy
w innym państwie niŜ państwo, w którym został wydany. Sześć na dziesięć ankietowanych osób przyznawało, Ŝe formalności te były liczne. Chodziło o tłumaczenie
(w 26% przypadków), legalizację (24%), apostille (16%) oraz poświadczenie za
zgodność z oryginałem (19%).
Kolejna trudność wynika z tego, Ŝe niektóre państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli przedstawienia dokumentów, których nie wydaje się w państwie
członkowskim ich pochodzenia. Dobrym przykładem ilustrującym tego typu problem
jest zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małŜeńskiego lub zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małŜeństwa.
Obywatel Cypru zamieszkały w Finlandii, który chce poślubić obywatelkę Finlandii, musi przedłoŜyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małŜeńskiego, które nie istnieje w świetle prawa cypryjskiego. W takiej sytuacji przedstawienie wymaganego przez kraj zamieszkania dokumentu jest niemoŜliwe, a jedynym rozwiązaniem wydaje się skierowanie się do organów sądowych w państwie
zamieszkania.
Ale czy obywatel będzie zadowolony z takiego rozwiązania? Wniesienie sprawy
do sądu nie jest łatwe i wymaga nakładów czasu i pieniędzy, podczas gdy zawarcie
związku małŜeńskiego w innym państwie członkowskim niŜ państwo ojczyste powinno być łatwe, a nie stanowić źródło problemów dla przyszłych małŜonków. Wszystkie
te formalności sprawiają, Ŝe swoboda przemieszczania się staje się mniej atrakcyjna
dla obywateli, i mogą takŜe stanowić przeszkodę w pełnym korzystaniu z przysługujących obywatelom praw.

2. Ramy prawne
Obecnie formalności administracyjne, takie jak legalizacja i apostille dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE, regulowane są fragmentarycznie

9

Apostille równieŜ wiąŜe się z poniesieniem kosztów, w wielu państwach naleŜy bowiem
uiścić opłatę. Opłata ta znacznie róŜni się zaleŜnie od państwa członkowskiego. W niektórych
państwach klauzulę apostille wydaje się nieodpłatnie lub za opłatą poniŜej 5 EUR, a w innych
państwach wysokość opłaty moŜe wynosić nawet 50 EUR.
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w róŜnych źródłach prawa: ustawodawstwie krajowym, które nie jest identyczne;
licznych wielostronnych i dwustronnych konwencjach międzynarodowych, które były
ratyfikowane przez róŜną liczbę państw i które nie oferują rozwiązań koniecznych dla
zapewnienia obywatelom europejskim swobody przemieszczania się; oraz fragmentarycznym prawie unijnym, które obejmuje tylko pewne ograniczone aspekty omawianej dziedziny. Powoduje to niejednoznaczność i obowiązywanie przepisów, które
nie zapewniają bezpieczeństwa prawnego, jakiego obywatele europejscy mogliby
oczekiwać w dziedzinie, która ma bezpośredni wpływ na ich codzienne Ŝycie.
Zasadzie mówiącej o tym, Ŝe dokumenty urzędowe muszą być zalegalizowane
przez właściwy organ państwa wydającego lub uzyskać klauzulę apostille od organów
państwa, którego dana osoba jest obywatelem, towarzyszą wyjątki przewidziane przez
konwencje międzynarodowe lub prawo Unii. Obywatelom trudno jest rozpoznać,
które wyjątki mogą ewentualnie stosować się do ich sytuacji osobistej. Dobrą ilustracją wielości zasad międzynarodowych będzie wskazanie kilku konwencji. Niektóre z nich dotyczą dokumentów urzędowych w szerokim znaczeniu, a inne zawęŜone są do konkretnych typów dokumentów, takich jak akty stanu cywilnego lub akty
wydawane przez urzędników dyplomatycznych lub konsularnych. Konwencja haska
z 1961 r. znosi wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wymienionych w jej art. 1, i zastępuje legalizację klauzulą apostille10. Stronami tej konwencji są wszystkie państwa członkowskie Unii oraz wiele państw trzecich. Ma ona
zastosowanie do dokumentów urzędowych, czyli dokumentów administracyjnych,
aktów notarialnych, deklaracji urzędowych i dokumentów wydawanych przez organy sądowe, z wyjątkiem aktów sporządzanych przez władze dyplomatyczne lub
konsularne.
Jeśli obywatel ma do czynienia z dokumentem wydanym przez władze dyplomatyczne lub konsularne, moŜe względem niego mieć zastosowanie konwencja Rady
Europy z 1968 r. Konwencja ta znosi wymóg legalizacji aktów sporządzonych przez
urzędników dyplomatycznych lub konsularnych. Niemniej nie wszyscy obywatele
mogą korzystać z przepisów konwencji, poniewaŜ naleŜy do niej jedynie piętnaście
państw członkowskich.
W celu promowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie stanu cywilnego
oraz poprawy funkcjonowania organów stanu cywilnego, w 1949 r. pięć państw
załoŜycielskich11 utworzyło organizację międzyrządową – Międzynarodową Komisję
10

Konwencja z dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych
dokumentów urzędowych: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=41
Nie ma ona zastosowania wobec dokumentów sporządzonych przez urzędników dyplomatycznych lub konsularnych oraz dokumentów administracyjnych dotyczących działalności handlowej oraz kwestii celnych. Definicja apostille znajduje się w art. 4 oraz 5 konwencji.
11
Pięć państw załoŜycielskich to: Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Szwajcaria.
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Stanu Cywilnego (MKSC). Obecnie członkami tej organizacji jest 12 państw członkowskich Unii12. MKSC ogrywa waŜną rolę, w szczególności poprzez tworzenie
konwencji międzynarodowych otwartych do ratyfikacji przez państwa. Wiele z tych
konwencji dotyczy legalizacji aktów stanu cywilnego: konwencja z 1957 r. – dotycząca bezpłatnego wydawania i zwolnienia od legalizacji odpisów aktów stanu cywilnego, konwencja z 1976 r. – dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego oraz konwencja z 1977 r. – w sprawie zwolnienia z legalizacji
niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego 13.
Prawo Unii równieŜ zawiera róŜne przepisy, które całkowicie znoszą legalizację
między państwami członkowskimi.
Konwencja z 1987 r.14 w całości znosi legalizację wielu rodzajów dokumentów.
Chodzi o dokumenty wydawane przez organy lub urzędników, w tym prokuratorów,
sekretarzy sądów lub komorników, dokumenty administracyjne, akty notarialne,
deklaracje urzędowe, a w szczególności wpisy naniesione na akty podpisane przez
osoby działające w swoim imieniu oraz akty wydane przez urzędników dyplomatycznych lub konsularnych. Konwencję tę ratyfikowały tylko nieliczne państwa
członkowskie, w związku z czym nie weszła ona w Ŝycie; obowiązuje jedynie między
sześcioma państwami 15, które podjęły decyzję o jej stosowaniu w swoich stosunkach
wzajemnych.
Niektóre instrumenty przyjęte przez Unię w dziedzinie współpracy sądowej
w sprawach cywilnych, a przede wszystkim rozporządzenie (WE) nr 44/2001 oraz
rozporządzenie (WE) nr 2201/2003, równieŜ przewidują zniesienie legalizacji w odniesieniu do dokumentów, które podlegają ich zakresowi stosowania16.

12

Strona internetowa MKSC: http://www.ciec1.org/. Oprócz czterech wcześniej wymienionych państw UE będących państwami załoŜycielskimi, do MKSC naleŜą: Grecja, Hiszpania,
Niemcy, Polska, Portugalia, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo.
13
Są to konwencje nr 2, 16 i 17.
14
Konwencja z dnia 25 maja 1987 r. dotycząca zniesienia legalizacji dokumentów w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
15
Państwa te to: Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Łotwa i Włochy.
16
Mowa tu o następujących przepisach: art. 56 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach
cywilnych i handlowych oraz art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach
małŜeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
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3. Rozwiązania, które mogłyby ułatwić swobodny przepływ
dokumentów urzędowych między państwami członkowskimi
Zniesienie wymogów administracyjnych w zakresie uwierzytelniania
dokumentów urzędowych
Formalności administracyjne związane z przedstawianiem dokumentów urzędowych, które wywodzą się z praktyk konsularnych i międzyrządowych, pozostają dla
obywateli europejskich źródłem trudności i nie odpowiadają wymogom i rozwojowi
nowoczesnego społeczeństwa, w szczególności we wspólnym obszarze sądowniczym.
Mamy prawo zadawać sobie pytanie co do konieczności stosowania tych formalności, które nie są dostosowane ani do stosunków między państwami opartych na
wzajemnym zaufaniu, ani do zwiększonej mobilności obywateli.
Od 1997 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poruszał tę kwestię
w swoim orzecznictwie. W sprawie Dafeki17 między obywatelem greckim pracującym
w Niemczech a niemieckim funduszem emerytalnym, Trybunał potwierdził zasadę
uznawania dokumentów wydanych w jednym państwie członkowskim i przedstawianych w innym państwie członkowskim w kontekście zawodowym. W wyroku w tej
sprawie Trybunał uznał, Ŝe władze państw członkowskich muszą honorować zaświadczenia i podobne dokumenty dotyczące statusu osób, wydane przez właściwe organy
państw członkowskich, z wyjątkiem sytuacji, w których występują powaŜne wątpliwości co do ich dokładności, na podstawie konkretnych wskazówek odnoszących się
do danego indywidualnego przypadku.
NaleŜy rozwaŜyć zniesienie legalizacji i apostille w odniesieniu do wszystkich
dokumentów urzędowych, aby zagwarantować ich swobodny przepływ na terenie
Unii. Zniesienie mogłoby obejmować wszystkie dokumenty urzędowe, poniewaŜ po
podejściu sektorowym nie moŜna oczekiwać wystarczających wyników. NaleŜy rozwaŜyć zniesienie zarówno legalizacji, jak i apostille. W praktyce zniesienie formalności oznaczałoby, Ŝe obywatel mógłby przedstawiać oryginalne dokumenty wydane
w innym państwie bez Ŝadnych dodatkowych formalności – tak jakby znajdował się
w tym samym państwie. Komisja proponuje zatem rozwaŜenie moŜliwości zniesienia
wszystkich przestarzałych formalności i stworzenie europejskich przepisów, jednolitych i nowoczesnych, które będą uwzględniać realia sytuacji międzynarodowych.
Pytanie 1 – Czy zniesienie formalności administracyjnych, takich jak legalizacja
i apostille, rozwiąŜe problemy napotykane przez obywateli?

17

Sprawa C-336/94, Eftalia Dafeki przeciwko Landesversicherungsanstalt, Rec. 1997,
s. I-06761, pkt 19.
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Współpraca właściwych organów krajowych
Zniesieniu formalności administracyjnych mogłaby towarzyszyć współpraca
właściwych organów krajowych. W tym celu moŜna by rozwinąć współpracę administracyjną między urzędami stanu cywilnego, która obecnie prowadzona jest przez
niektóre państwa członkowskie nieformalnie, lub na podstawie konwencji MKSC18.
W przypadku powaŜnych wątpliwości co do autentyczności dokumentu, lub jeśli
dany dokument nie istnieje w którymkolwiek z państw członkowskich, właściwe
organy krajowe mogłyby wymieniać informacje, umoŜliwiające znalezienie właściwego rozwiązania. Taka wymiana informacji powinna równieŜ prowadzić do tego, Ŝe
urząd stanu cywilnego w państwie pochodzenia byłby informowany o wszystkich aktach stanu cywilnego dotyczących danej osoby, które wydano w innym państwie
członkowskim. Wymiana informacji ułatwiłaby równieŜ aktualizację ksiąg stanu cywilnego. MoŜna by rozwaŜyć stworzenie centralnego punktu rejestracyjnego dla zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które miały miejsce w państwach członkowskich innych niŜ państwo pochodzenia. Ułatwiałby on wydawanie aktów oraz ich aktualizację.
Pomysły te moŜna wprowadzić w Ŝycie za pomocą odpowiednich środków
elektronicznych19.
Dla rozwijania takiej wymiany informacji moŜna by wykorzystać projekty i wyniki zrealizowane w ramach wymiaru sprawiedliwości on-line (e-Justice). Portal
e-Justice mógłby słuŜyć obywatelom za źródło informacji na temat istnienia aktów
stanu cywilnego i ich skutków prawnych (np. konieczność otrzymania aktu zgonu od
właściwych organów administracyjnych przed zwróceniem się do sądu w celu otrzymania certyfikatu spadkowego). MoŜna równieŜ rozwaŜyć stworzenie obywatelom

18

Zob. w szczególności konwencje nr 3, 8 i 26. Zgodnie z konwencją nr 3, gdy urząd
stanu cywilnego sporządza akt ślubu, informuje o nim za pomocą ustalonego formularza urząd
stanu cywilnego w miejscu urodzenia kaŜdego z przyszłych małŜonków. Konwencja ta obowiązuje w stosunkach między 11 państwami, z których 10 to państwa członkowskie UE:
Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia
i Włochy.
19
System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) wykorzystywany obecnie do
wymiany między róŜnymi organami informacji w dziedzinie kwalifikacji zawodowych i usług,
moŜe stanowić właściwą platformę elektroniczną, aby polepszyć współpracę między właściwymi organami państw członkowskich i unikać wniosków o tłumaczenie dokumentów, zob.
http://ec.europa.eu/imi-net. Przydatny dla przyszłej współpracy mógłby być równieŜ współfinansowany przez Komisję projekt „Platforma MKSC”. W praktyce stanowi on urzeczywistnienie wykorzystania środków elektronicznych w dziedzinie sądownictwa, a w szczególności
organizuje pracę sieci urzędów stanu cywilnego z korzyścią dla obywateli. „Platforma MKSC”
słuŜy równieŜ wspieraniu najlepszych praktyk rozwiniętych w ramach współpracy międzyrządowej.
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moŜliwości składania wniosków i otrzymywania aktów stanu cywilnego za pośrednictwem zabezpieczonego systemu internetowego.
Ponadto uwzględniając duŜe zróŜnicowanie struktur administracyjnych w państwach członkowskich, naleŜałoby regularnie informować obywateli o organach właściwych dla wpisów do ksiąg stanu cywilnego i wydawania aktów. W tym kontekście
Komisja zapowiedziała20 przekształcenie portalu „Twoja Europa” w punkt kompleksowej informacji na temat praw obywateli i przedsiębiorstw w Unii, który będzie
łatwo dostępny i nieskomplikowany w obsłudze21.
Pytanie 2 – Czy naleŜy w przyszłości rozwinąć ściślejszą współpracę między organami publicznymi państw członkowskich, przede wszystkim w zakresie aktów stanu
cywilnego? W jakiej formie elektronicznej miałaby ona przebiegać?
Pytanie 3 – Jaka jest Państwa opinia na temat rejestracji zdarzeń z zakresu stanu
cywilnego jednej osoby w jednym miejscu, na terenie jednego państwa? Jakie miejsce byłoby do tego najwłaściwsze: miejsce urodzenia, państwo, którego dana osoba
jest obywatelem, czy moŜe państwo zamieszkania?
Pytanie 4 – Czy uwaŜają Państwo, Ŝe naleŜy opublikować wykaz właściwych organów krajowych w dziedzinie stanu cywilnego lub punktów informacji w kaŜdym
państwie członkowskim?
Ograniczenie tłumaczeń dokumentów publicznych
Oprócz takich formalności administracyjnych, jak legalizacja i apostille, kolejnym wymogiem stawianym przed obywatelami jest tłumaczenie dokumentów urzędowych wydanych przez inne państwo członkowskie. Podobnie jak formalności administracyjne tłumaczenie pociąga za sobą stratę czasu i koszty pienięŜne22.
W wielu sektorach administracji moŜna by stworzyć standardowe formularze,
z których moŜna byłoby korzystać, przynajmniej jeśli chodzi o najczęściej wykorzystywane dokumenty urzędowe (np. zgłoszenie zagubienia lub kradzieŜy dokumentów
toŜsamości, portfela), które rozwiązywałyby kwestie tłumaczenia i pozwoliłyby uniknąć kosztów. Standardowe formularze mogłyby opierać się na formularzach wielojęzycznych opracowanych przez MKSC. Formularze te cieszą się powodzeniem,

20

Wspomniany dokument COM (2010) 603 oraz COM (2010) 608 – komunikat, „W kierunku aktu o jednolitym rynku: w stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności”.
21
Zob. http://ec.europa.eu/youreurope
22
Średni koszt tłumaczenia prostego dokumentu moŜe wynosić od 30 do 150 EUR.
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poniewaŜ pozwalają uniknąć konieczności tłumaczenia aktów w państwie, dla którego
są przeznaczone23.
Pytanie 5 – Jakie rozwiązania proponowaliby Państwo w celu uniknięcia lub przynajmniej zmniejszenia konieczności tłumaczenia?
Europejskie zaświadczenie z ksiąg stanu cywilnego
Istnieją juŜ europejskie wzory prawa jazdy i paszportu. Komisja wysunęła wniosek dotyczący europejskiego certyfikatu spadkowego. MoŜna by rozwaŜyć stworzenie
europejskiego zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego. Europejskie zaświadczenie
funkcjonowałoby równolegle do krajowych aktów stanu cywilnego wydawanych
przez państwa członkowskie. Obywatele nie musieliby korzystać z zaświadczenia
europejskiego, ale mieliby taką moŜliwość, oprócz tego mogliby nadal wnioskować
o wydawanie im aktów krajowych. Zaświadczenie europejskie nie zastąpiłoby zatem
zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego istniejących w państwach członkowskich.
Międzynarodowa para: Niemiec i Hiszpanka postanawiają wraz ze swoim dzieckiem zamieszkać w Hiszpanii. Rodzicom potrzebny jest akt urodzenia dziecka, aby
mogli złoŜyć wniosek o świadczenia rodzinne oraz zapisać dziecko do hiszpańskiej
szkoły. Rodzice mogliby poprosić urząd stanu cywilnego w kraju urodzenia
dziecka, czyli w Niemczech, o wydanie europejskiego aktu urodzenia, który mogliby
przedstawić organom hiszpańskim. Zaświadczenie to mogłoby być wydane po
hiszpańsku. Nie musiałoby ono być tłumaczone w celu przedstawienia organom
hiszpańskim, co zaoszczędziłoby znacznych kosztów tłumaczenia. Rodzice mogliby
równieŜ poprosićo krajowy, czyli niemiecki akt urodzenia: w takim przypadku
organy hiszpańskie z pewnością zaŜądałyby tłumaczenia.
Wydane zaświadczenie powinno równieŜ być waŜne w państwie członkowskim,
które je wydało.
Przy załatwianiu formalności administracyjnych w Niemczech rodzice mogliby
równieŜ wykorzystywać europejskie zaświadczenie z ksiąg stanu cywilnego, aby nie
musieli ponownie wnioskować o wydanie zaświadczenia w niemieckim urzędzie
stanu cywilnego.

23

Konwencja nr 16 jest w mocy w 20 państwach, z których 12 to państwa członkowskie
Unii Europejskiej.
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Obecnie informacje zawarte w księgach stanu cywilnego róŜnią się znacznie,
zaleŜnie od państwa członkowskiego. Na przykład jeśli chodzi o akty urodzenia,
w państwach członkowskich występuje w sumie ponad 40 róŜnych rodzajów wpisów
i nie wszystkie są powszechnie znane. RóŜnice te stanowią problem dla urzędników
stanu cywilnego, którzy napotykają wzmianki nieznane w systemie prawnym, w którym pracują. Istnienie tych róŜnic wymaga często poszukiwania przez urzędy stanu
cywilnego dodatkowych informacji i powoduje róŜne problemy, w tym opóźnienia.
Oprócz treści róŜni się takŜe forma. Krajowe róŜnice powodują trudności w zrozumieniu i identyfikacji dokumentów, zarówno dla organów, jak i obywateli, w szczególności w sytuacji nieznajomości języka.
Dzięki europejskiemu zaświadczeniu ujednoliceniu uległyby zarówno forma, jak
i treść zaświadczeń, co znacznie ułatwiłoby zrozumienie danych z zakresu stanu cywilnego oraz pozwoliłoby uniknąć pytań, które często zadawane są w odniesieniu do
aktów krajowych na temat wpisów wykorzystywanych przez jedno państwo członkowskie, nieznanych w państwie członkowskim, w którym przedstawiane są dokumenty.
Pytanie 6 – Jakie akty stanu cywilnego mogłyby stanowić przedmiot europejskiego zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego? Jakie zapisy powinny być zawarte
w takim zaświadczeniu?

III. Uznawanie skutków
powodowanych przez akty stanu cywilnego
1. Kwestie problematyczne
Akty stanu cywilnego to dokumenty urzędowe, które stwarzają szczególne trudności związane ze skutkami, jakie powodują. Stan cywilny, dla którego kaŜde państwo ma własną definicję uwarunkowaną historycznie, kulturowo i prawnie, umoŜliwia poznanie statusu osoby i określenie jej miejsca w społeczeństwie. Stan cywilny
stanowi podstawę sytuacji prawnej osób. Akty stanu cywilnego sporządzane są przez
organ w celu stwierdzenia zdarzeń w Ŝyciu obywateli, takich jak narodziny, stosunek
rodzicielstwa, adopcja, małŜeństwo, uznanie ojcostwa, zgon, a takŜe nadanie lub
zmiana nazwiska w wyniku np. małŜeństwa, rozwodu, związku partnerskiego, uznania, zmiany płci lub adopcji.
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W sytuacji międzynarodowej pierwszym pytaniem, jakie się pojawia, jest pytanie,
czy sytuacja prawna stwierdzona aktem stanu cywilnego w jednym państwie członkowskim zostanie uznana w innym państwie członkowskim.
MałŜeństwo Francuzów z trzyletnim staŜem postanawia zamieszkać w Danii.
Będą tam przebywać z powodów zawodowych przez okres czterech lat. Po kilku
latach wspólnego Ŝycia rodzi się ich pierwsze dziecko. Przy nadawaniu dziecku
nazwiska władze duńskie stosują prawo duńskie, czyli prawo kraju urodzenia
dziecka i kraju zamieszkania rodziców. Po powrocie do Francji władze francuskie
odmawiają uznania nazwiska nadanego dziecku na zasadach przewidzianych przez
prawo w Danii. Stworzy to sytuację niepewności prawnej, poniewaŜ dziecko
nazywać się będzie róŜnie, zaleŜnie od tego, czy przebywać będzie w Danii czy we
Francji, co moŜe mieć wpływ na wykonywanie przez nie prawa do swobodnego
przemieszczania się.
Nazwisko jest podstawowym elementem dla identyfikacji osoby, ale zasady jego
nadawania, uwarunkowane historycznie, religijnie, językowo i kulturowo, znacznie
róŜnią się między państwami członkowskimi. Problemy napotykane w praktyce przez
obywateli w związku ze zróŜnicowaniem krajowych reguł dotyczących nadawania
nazwisk, znajdują odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej24, które opisuje powaŜne trudności spowodowane rozbieŜnymi przepisami w zakresie nadawania nazwisk, które dotykają obywateli zarówno w Ŝyciu
zawodowym, jak i prywatnym25.
Wszystkim obywatelom europejskim, którzy korzystają z prawa do swobodnego
przemieszczania się, naleŜy zagwarantować ciągłość i trwałość statusu związanego ze
stanem cywilnym. Gdy decyduje się on zamieszkać, pracować lub studiować za granicą, status nabyty w jednym państwie (np. zmiana nazwiska przez kobietę przyjmującą nazwisko męŜa) nie powinien być podwaŜany przez władze innego państwa
członkowskiego, w zakresie w jakim podwaŜenie to stanowiłoby przeszkodę i źródło
problemów przy korzystaniu z praw przysługujących temu obywatelowi.
Drugie pytanie to, czy w przypadkach o wymiarze międzynarodowym sytuacja
prawna stwierdzona aktem stanu cywilnego moŜe wywoływać skutki z nią związane.

24

Sprawa C-168/91 Christos Konstantinidis, Rec. 1993, s. I-01191; sprawa C-148/02
Carlos García Avello, Rec. 2003, s. I-16613; sprawa C-353/06 Grunkin-Paul, Zb.Orz. 2008,
s. I-07639; sprawa C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein, w toku przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
25
Wspomniana sprawa C-353/06, pkt 22, 23, 25 i 27 oraz wspomniana sprawa C-148/02,
pkt 36.
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Dwoje obywateli narodowości szwedzkiej i niemieckiej niebędących małŜeństwem, zamieszkuje wspólnie w Finlandii. Po kilku latach wspólnego Ŝycia rodzi się
ich pierwsze dziecko. W jaki sposób władze Finlandii, czyli kraju zamieszkania rodziców, ustalą stosunek rodzicielstwa, czyli więzi rodzinne między dzieckiem a rodzicami? Jakimi przepisami będą się kierowały? Czy będzie to prawo szwedzkie,
czyli prawo kraju pochodzenia ojca, czy prawo niemieckie, czyli kraju pochodzenia
matki, a moŜe prawo fińskie, czyli prawo kraju zamieszkania rodziców i urodzenia
dziecka? W przypadku jeśli Finlandia zastosowałaby swoje własne przepisy, czy
sytuacja dziecka zostanie uznana w państwach pochodzenia rodziców, czyli przez
Szwecję i Niemcy, oraz w pozostałych państwach Unii? Jeśli kaŜdy kraj stosuje
własne przepisy, nie jest wykluczone, Ŝe władze niemieckie nie uznają stosunku
rodzicielstwa określonego na podstawie prawa fińskiego.
KaŜde państwo członkowskie określa przepisy mające zastosowanie w sytuacjach
międzynarodowych na podstawie czynnika łączącego przewidzianego przez jego prawo międzynarodowe prywatne. Czynnikiem łączącym moŜe być, najczęściej, obywatelstwo lub miejsce zwykłego zamieszkania. Określone w ten sposób prawo właściwe
róŜni się zaleŜnie od państwa członkowskiego. Konsekwencją takiego zróŜnicowania,
której nie da się uniknąć, jest to, Ŝe stan cywilny w jednym państwie członkowskim
nie jest uznawany automatycznie w innym, poniewaŜ wynik zastosowania prawa
właściwego w tych państwach się róŜni.
Powstaje pytanie, czy działania Unii zmierzające do zagwarantowania obywatelom większej pewności prawnej w dziedzinie stanu cywilnego oraz zniesienia przeszkód, jakie napotykają oni w zakresie uznawania w jednym państwie członkowskim
sytuacji prawnej powstałej w innym państwie członkowskim, są konieczne. Uznawanie takie jest niezbędne, aby móc korzystać z praw obywatelskich związanych z taką
a nie inną sytuacją prawną w państwie zamieszkania.

2. Ramy prawne
Europejski ustawodawca nie po raz pierwszy interesuje się kwestiami dotyczącymi stanu cywilnego – zarówno w prawie pierwotnym, jak i wtórnym nadano juŜ
obywatelom europejskim szereg praw w tym zakresie. Unia poruszała juŜ kwestie
związane ze stanem cywilnym, w szczególności w dziedzinie małŜeństw. Wspomniane wcześniej rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w art. 21 ust. 2 stwierdza, Ŝe „nie
jest wymagana Ŝadna szczególna procedura dla uaktualnienia ksiąg stanu cywilnego
państwa członkowskiego na podstawie orzeczenia w sprawie rozwodu, separacji lub
uniewaŜnienia małŜeństwa wydanego w innym państwie członkowskim, i od którego
nie moŜna się odwołać na podstawie prawa obowiązującego w tym państwie człon-
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kowskim”. Niemniej jednak rozwiązania wprowadzone przez Unię w prawie wtórnym
pozostawały dotąd bardzo zawęŜone i do tej pory nie istnieją zasady uznawania
w jednym państwie członkowskim sytuacji związanych ze stanem cywilnym, które
powstały w innym państwie członkowskim.
Na poziomie krajowym istnieją konwencje umoŜliwiające rozwiązanie kwestii dotyczących stanu cywilnego w sytuacjach międzynarodowych. Chodzi głównie o konwencje MKSC, które mają na celu wprowadzenie jednolitych norm kolizyjnych
w dziedzinie praw obywateli26. Niemniej konwencje te są często ratyfikowane przez
niewielką liczbę państw, zazwyczaj nie więcej niŜ dziesięć. Przyczynia się to do rozdrobnienia przepisów właściwych w sytuacjach z elementem międzynarodowym. Ponadto państwa członkowskie UE będące równieŜ członkami MKSC, nie zawsze są stronami wszystkich konwencji tej organizacji. Ani jedna z konwencji MKSC nie została
ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Unii będące członkami MKSC.

3. MoŜliwe rozwiązania w zakresie uznawania skutków
powodowanych przez akty stanu cywilnego
MoŜna rozwaŜyć pewne rozwiązania, które pozwolą zapewnić uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego lub sytuację prawną, związaną ze
stanem cywilnym, która powstała w innym państwie członkowskim niŜ państwo,
w którym dana osoba się na nią powołuje. W tym kontekście naleŜy pamiętać, Ŝe
Unia Europejska nie ma kompetencji w zakresie prawa rodzinnego materialnego
w państwach członkowskich. W konsekwencji nie ma ani moŜliwości, ani zamiaru
proponować opracowania europejskich przepisów dotyczących, na przykład, nadawania nazwisk, adopcji, małŜeństwa, lub zmieniać definicji małŜeństwa na poziomie
krajowym. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie stanowi podstawy prawnej
do wdraŜenia tego typu rozwiązania.
W świetle powyŜszych rozwaŜań niektóre problemy praktyczne, które pojawiają
się w codziennym Ŝyciu obywateli w sytuacjach międzynarodowych, mogłyby zostać
rozwiązane poprzez uproszczenie uznawania skutków dokumentów z zakresu stanu
cywilnego legalnie sporządzonych w innym państwie członkowskim. Unia Europejska
przewiduje trzy moŜliwe warianty rozwiązania tych problemów: pomoc władzom krajowym w znalezieniu rozwiązań praktycznych, uznawanie całkowite lub uznawanie
oparte na harmonizacji norm kolizyjnych.

26

Zob. konwencja nr 12 – w sprawie uznania dziecka poprzez zawarcie małŜeństwa, konwencja nr 18 – dotycząca dobrowolnego uznania dzieci pochodzących ze związków pozamałŜeńskich oraz konwencja nr 19 – o zastosowaniu prawa właściwego w odniesieniu do nazwisk
i imion. Konwencja nr 7 mająca na celu ułatwienie zawarcia związku małŜeńskiego za granicą,
zawiera równieŜ normę kolizyjną dotyczącą ogłoszeń o zamiarze zawarcia małŜeństwa.
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Pomoc władzom krajowym w znalezieniu rozwiązań praktycznych
MoŜna utrzymywać, Ŝe problemy dotyczące stanu cywilnego w sytuacjach międzynarodowych, z jakimi spotykają się obywatele w codziennym Ŝyciu, mogłyby zostać lepiej rozwiązane na poziomie państw członkowskich, albowiem to organom krajowym najłatwiej będzie znaleźć odpowiedzi praktyczne w kontekście prawa krajowego. Na przykład w oczekiwaniu na większą harmonizację reguł dotyczących
prawa właściwego w zakresie stanu cywilnego lub w oczekiwaniu na większe zbliŜenie między państwami członkowskimi w zakresie prawa rodzinnego materialnego,
główna rola Unii Europejskiej polegałaby na ułatwianiu organom krajowym ściślejszej współpracy.
Pytanie 7 – Czy myślą Państwo, Ŝe kwestie dotyczące stanu cywilnego obywateli
w sytuacjach międzynarodowych mogłyby zostać skutecznie rozwiązane przez same
organy krajowe? Jeśli tak, to czy instytucje Unii nie powinny nakreślić przynajmniej pewnych wytycznych dla władz krajowych (ewentualnie w drodze zalecenia
UE), aby zapewnić konieczną spójność działań zmierzających do znalezienia
praktycznych rozwiązań dla problemów napotykanych przez obywateli?

Pełne uznawanie
Innym moŜliwym rozwiązaniem mogłoby być pełne uznawanie przez państwa
członkowskie sytuacji z zakresu stanu cywilnego powstałych w innym państwie
członkowskim. Uznawanie to byłoby moŜliwe bez harmonizacji obecnie obowiązujących przepisów i nie dotykałoby systemów prawnych państw członkowskich. Rozwiązanie to wymagałoby od państw członkowskich, aby w poszanowaniu wzajemnego
zaufania, akceptowały i uznawały skutki sytuacji prawnej powstałej w innym państwie członkowskim. W podanych powyŜej przykładach nazwisko dziecka i stosunek
rodzicielstwa musiałyby zostać uznane przez państwa członkowskie pochodzenia, nawet jeśli stosowanie prawa właściwego w tym państwie prowadziłoby do innego
rozwiązania.
Zagwarantowanie w całej Unii pełnego uznawania sytuacji prawnej powstałej
w jednym państwie członkowskim, byłoby bardzo korzystne dla obywateli europejskich. Rozwiązanie to byłoby przede wszystkim najprostsze i najbardziej przejrzyste
dla obywateli korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii. KaŜdy obywatel, który zmienia stan cywilny lub którego dotyczy sytuacja
z zakresu stanu cywilnego powstała w jednym państwie członkowskim, miałby pewność, Ŝe jego stan cywilny nie zostanie zakwestionowany, jeśli uda się za granicę lub
postanowi spędzić kilka lat w państwie członkowskim innym niŜ jego państwo pochodzenia. Zagwarantowana mu będzie ciągłość stanu cywilnego, a sytuacja powstała
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w jego własnym państwie członkowskim, będzie w pełni uznawana w pozostałych
państwach członkowskich na podstawie traktatu.
Przy pełnym uznawaniu sytuacji prawnej powstałej w innym państwie członkowskim, państwo przyjmujące (tj. państwo, w którym obywatel zdecyduje się mieszkać
lub pracować) nie będzie musiało zmieniać prawa materialnego lub systemu prawnego. Pełne uznawanie gwarantowałoby równieŜ pewność prawa, jakiej obywatele
mogą oczekiwać przy korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się.
NaleŜy powiedzieć, Ŝe niepewność prawa i róŜne trudności, jakie obywatele mogą
ewentualnie napotkać przy uznawaniu sytuacji prawnej powstałej w państwie członkowskim, z którego postanawiają wyjechać, nie powinny odstraszać od korzystania
z praw im przysługujących jako obywatelom europejskim, ani stanowić przeszkody
w korzystaniu z tych praw.
NiezaleŜnie od wszystkiego omawianemu rozwiązaniu powinny towarzyszyć róŜne środki kompensacyjne, które pozwolą uniknąć ewentualnych przypadków naduŜyć,
oraz w pełni uwzględnić zasady porządku publicznego w państwach członkowskich.
NaleŜy równieŜ wziąć pod uwagę, Ŝe pełne uznawanie mogłoby lepiej odpowiadać
tylko niektórym sytuacjom z zakresu stanu cywilnego, jak nadanie lub zmiana nazwiska, a w niektórych sytuacjach, jak małŜeństwo, wiązać się z większymi komplikacjami.
Pytanie 8 – Jakie jest Państwa zdanie na temat pełnego uznawania? Do jakich sytuacji z zakresu stanu cywilnego mogłoby ono mieć zastosowanie? W jakich sytuacjach nie byłoby ono odpowiednim rozwiązaniem?

Uznawanie oparte na harmonizacji norm kolizyjnych
Innym sposobem umoŜliwiającym obywatelom pełne korzystanie z prawa do
swobodnego przemieszczania się, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej pewności prawa w odniesieniu do sytuacji z zakresu stanu cywilnego powstałych w obcym
państwie członkowskim, mogłaby być harmonizacja norm kolizyjnych. Zestaw wspólnych reguł opracowanych na poziomie Unii, określałby prawo właściwe dla sytuacji
międzynarodowych dotyczących zdarzeń z zakresu stanu cywilnego. Prawo właściwe
było określane na podstawie wielu czynników łączących, uwzględniających fakt mobilności obywateli. Dzięki temu reguły byłyby jasne i przewidywalne. Tytułem przykładu – w stosunku do obywateli zamieszkałych w państwie członkowskim innym
niŜ państwo pochodzenia, prawem właściwym byłoby prawo państwa zamieszkania,
z którym wiele ich łączy, a nie prawo państwa pochodzenia, w którym być moŜe nie
przebywają od wielu lat.
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NaleŜałoby równieŜ określić, czy naleŜy wybrać jeden czynnik łączący, który
będzie stosowany do wszystkich sytuacji z zakresu stanu cywilnego, czy lepiej byłoby
brać pod uwagę róŜne czynniki, zaleŜnie od rozwaŜanej sytuacji.
Pytanie 9 – Jakie jest Państwa zdanie na temat harmonizacji norm kolizyjnych? Do
jakich sytuacji z zakresu stanu cywilnego mogłaby ona mieć zastosowanie?
Prawo właściwe wskazane na podstawie jednego lub wielu czynników łączących,
określonych przez europejskie reguły, powinno mieć zastosowanie, jeśli obywatel
sam nie dokona wyboru. Zasadniczo obywatelowi w sytuacji międzynarodowej moŜna
by stworzyć moŜliwość wyboru prawa właściwego dla zdarzenia z zakresu stanu
cywilnego, które go dotyczy. MoŜliwość ta odpowiadałaby uzasadnionym interesom
obywateli, którzy dokonując wyboru, wyraŜaliby swoje przywiązanie do własnej kultury i państwa pochodzenia, lub przeciwnie – do innego państwa członkowskiego.
MoŜliwość wyboru byłaby wyrazem wolności osobistej w dziedzinie stanu cywilnego, w zakresie w jakim nie zagraŜa to interesom osób trzecich lub porządkowi publicznemu. NiezaleŜnie od tego wolność wyboru byłaby jednak zawęŜona, aby nie
doprowadzać do sytuacji stosowania prawa, z którym dana osoba nie ma bliskich
związków.
Pytanie 10 – Jakie jest Państwa zdanie na temat pozostawienia obywatelom moŜliwości wyboru prawa właściwego? Do jakich sytuacji z zakresu stanu cywilnego
moŜna by stosować to rozwiązanie?
Pytanie 11 – Czy myślą Państwo, Ŝe oprócz pełnego uznawania i uznawania opartego na harmonizacji norm kolizyjnych, istnieją inne moŜliwe rozwiązania dotyczące
kwestii transgranicznych skutków sytuacji prawnych dotyczących stanu cywilnego?

Podsumowanie
Niniejsza Zielona księga ma na celu rozpoczęcie publicznych konsultacji, zmierzających do zgromadzenia informacji i opinii zainteresowanych stron na temat moŜliwych sposobów poprawy sytuacji obywateli, jeśli chodzi o przepływ dokumentów
publicznych oraz stosowanie zasady wzajemnego uznawania w dziedzinie stanu
cywilnego. Zostanie ona opublikowania na stronie internetowej Komisji. Konsultacje
trwały od 14 grudnia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r. Komisja prosi zainteresowane
strony o przekazywanie opinii na adres:
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European Commission
Directorate-General for Justice
Unit A1 - Judicial Cooperation in Civil Matters
B – 1049 Brussels
Faks: + 32 22 99 64 57
Adres mailowy: JUST-COOP-JUDICIAIRE-CIVILE@ec.europa.eu
Wszystkie opinie przedstawione zarówno przez sektor prywatny, jak i publiczny,
zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji, chyba Ŝe ich autorzy wyraźnie
sprzeciwią się opublikowaniu danych o charakterze osobistym, które naruszałyby ich
uzasadnione interesy.
Komisja moŜe zorganizować otwarte posiedzenie dotyczące tematów poruszonych w Zielonej księdze.
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Pytania i odpowiedzi
dotyczące obrotu prawnego z zagranicą
w zakresie aktów stanu cywilnego*

Pytania zostały zgłoszone przez kierowników urzędów stanu cywilnego. Udzielane na poszczególne pytania odpowiedzi mają na celu wyjaśnienie wątpliwości oraz
stanowią próbę rozwiązywania problemów prawnych z dziedziny rejestracji stanu
cywilnego.
We wszystkich pytaniach i odpowiedziach dotyczących transkrypcji aktów zagranicznych zakłada się, Ŝe kierownik uznał, iŜ dokument zagraniczny jest odpisem aktu
stanu cywilnego i podlega wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie
art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 1. JeŜeli
dokument nie jest odpisem aktu stanu cywilnego, stanowi jednak dowód sporządzenia
za granicą aktu stanu cywilnego – naleŜy wydać decyzję w trybie art. 35. W razie braku dowodu o sporządzeniu aktu za granicą naleŜy zastosować art. 70 p.a.s.c.
Pytania zostały ułoŜone tematycznie:
1. Ogólne – do wszystkich spraw
2. MałŜeństwa
3. Urodzenia
4. Zgony

I. Ogólne
P1.

O1.

Akt zagraniczny oraz jego tłumaczenie zawiera nazwiska i imiona obywateli polskich z pominięciem znaków literowych właściwych dla alfabetu
polskiego, takich jak: ź, ś, ć, Ŝ. Czy w decyzji kierownika USC oraz w krajowym akcie stanu cywilnego naleŜy zastosować polską pisownię imienia
i nazwiska obywatela polskiego, którego przedmiotowy akt dotyczy?
W decyzji o wpisaniu aktu i w samym akcie naleŜy stosować litery i znaki
polskiego alfabetu, bez względu na to, jaką pisownię zastosował tłumacz
przysięgły. Strona winna o to zwrócić się we wniosku o wpisanie aktu,

* Opracował i uaktualnił Henryk Chwyć
1

Tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. (dalej cy.: p.a.s.c.).
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powołując się na akt urodzenia lub akt małŜeństwa. Inna wersja: akt
transkrybowany jest zgodnie z odpisem zagranicznym, a na wniosek osoby
(osób), której dotyczy akt, wpisywana jest wzmianka: „Na wniosek osoby,
której dotyczy akt, wpisuje się imię, nazwisko zgodnie z pisownią polską
.......... – na podstawie aktu urodzenia/ małŜeństwa N. ..........”

P2.

O2.

P3.

O3.

P4.

O4.

P5.

O5.

Zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera nazwiska obywateli polskich
w brzmieniu obowiązującym w danym kraju, np. Kowalskaja, Fuczikova,
tłumaczenie dokumentu jest dosłowne. Czy w decyzji i w akcie krajowym
wpisać nazwiska kobiet zamęŜnych w brzmieniu podanym w akcie zagranicznym, czy w decyzji i w akcie krajowym wpisać brzmienie polskie –
Kowalska itd.?
W decyzji o wpisaniu aktu i w akcie naleŜy wpisać nazwisko obywatela
polskiego zgodnie z zapisem w akcie zagranicznym. Dostosowanie nazwiska do zasad polskiej pisowni moŜe nastąpić na podstawie decyzji o zmianie
nazwiska.
Akt zagraniczny w części dotyczącej obywatela polskiego zawiera imiona
w obcej pisowni i obcym brzmieniu, a strona wnosi, by miały one polskie
brzmienie i pisownię. Czy w decyzji i w akcie polskim wpisać na wniosek
strony imiona w brzmieniu polskim, czy wpisać jak w akcie zagranicznym
i dopiero kolejną decyzją sprostować imiona, przyjmując ich pisownię
i brzmienie polskie?
Imiona polskiego obywatela wpisane w zagranicznym akcie w brzmieniu
języka obcego, winny być w decyzji o wpisaniu aktu i w akcie wpisane tak
jak w akcie zagranicznym. Na wniosek osoby, której to dotyczy, moŜna
decyzją zmienić imiona na polskie.
Czy cudzoziemiec zamieszkały w Polsce czasowo, albo niezameldowany
w ogóle, moŜe wnosić o wpisanie swojego zagranicznego aktu stanu cywilnego tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy?
Zgodnie z art. 15 p.a.s.c. wniosek o wpisanie takiego aktu winien być złoŜony przez cudzoziemca w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy.
Czy dokumenty stanu cywilnego sporządzone w Szwecji w urzędach parafialnych przed 1992 r., tj. przed zmianą przepisów, zachowują nadal swoją
waŜność?
Dokumenty te zachowują swoją waŜność bezterminowo, jako Ŝe w czasie
ich sporządzenia urzędy parafialne były właściwe w sprawach rejestracji
stanu cywilnego.
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P6.

O6.

P7.
O7.

P8.

O8.
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Jak naleŜy postępować z dokumentami ze Szwecji, które są wydawane
przez urzędy podatkowe i stwierdzają, Ŝe zostało zawarte małŜeństwo lub
nastąpiło urodzenie czy zgon?
W przypadku, gdy wnioskodawca przedkłada dokument wystawiony przez
urząd podatkowy w Szwecji, naleŜy przyjąć wniosek o ustalenie treści aktu
stanu cywilnego i przeprowadzić postępowanie dowodowe oraz wydać
decyzję na podstawie art. 70 p.a.s.c.
Czy jest moŜliwe Ŝądanie od polskiej placówki konsularnej adnotacji na
dokumencie zagranicznym, Ŝe jest odpisem aktu stanu cywilnego?
Kierownik USC moŜe zwrócić się do polskiej placówki konsularnej za
granicą o wyjaśnienie, czy przedłoŜony dokument jest odpisem aktu stanu
cywilnego. Legalizacja dokumentu zawierać moŜe jedynie klauzulę, Ŝe
został wydany zgodnie z prawem miejsca wystawienia.
Obywatele byłego ZSRR, którzy uzyskali obecnie obywatelstwo polskie,
albo są w trakcie ubiegania się o nabycie polskiego obywatelstwa, wnoszą,
by w umiejscowionych wcześniej aktach zastąpić imiona swoje i rodziców
ich polskimi odpowiednikami. Czy kierownik USC moŜe to zrobić decyzją
o sprostowaniu?
Nie. Osoby, które uzyskały obywatelstwo polskie, mogą w trybie ustawy
o zmianie imion i nazwisk ubiegać się o zmianę tylko swoich imion
o brzmieniu obcym na imiona polskie.

II. MałŜeństwa
P1.

O1.

2

Odpis aktu zagranicznego zawiera wzmiankę o rozwiązaniu małŜeństwa
przez rozwód. Czy decyzja o wpisaniu aktu winna obejmować treść aktu
i wzmianki o rozwodzie, czy tylko treść aktu, a wzmianka o rozwiązaniu
małŜeństwa winna być wpisana do krajowego aktu dopiero po uznaniu
przez sąd okręgowy wyroku sądu obcego państwa o rozwiązaniu małŜeństwa przez rozwód, jeŜeli nie moŜna zastosować rozporządzenia „Bruksela II” umowy międzynarodowej lub kodeks postępowania cywilnego? 21
NaleŜy przyjąć wniosek o wpisanie aktu. Dalsze postępowanie jest zaleŜne
od tego, w jakim państwie zapadł wyrok rozwodowy i kiedy;
1) jeŜeli wyrok zapadł przed 1 lipca 2009 r. w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, to naleŜy zawiesić postępowanie zgodnie z art. 97

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43,
poz. 296 ze zm. (dalej cyt.: k.p.c.).
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§ 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 3 do czasu uznania wyroku przez sąd okręgowy, chyba Ŝe Polska ma z tym państwem umowę
przewidującą uznanie z mocy prawa, np. z Rosją, wyroki sądowe.
Podobnie wyrok wydany w sprawie wszczętej przed 1 maja 2004 r. w państwach Unii Europejskiej (jak wyŜej).
Wyroki spraw wszczętych o rozwód po 1 maja 2004 r. w państwach Unii
Europejskiej (z wyjątkiem Danii), są uznawane z mocy prawa. Kierownik
winien zaŜądać dokumentów określonych w rozporządzeniu „Bruksela IIA”
i jak nie stwierdzi przeszkód do uznania rozwodu, transkrybuje akt ze
wzmianką o rozwodzie. Po 1 lipca 2009 r. wyroki rozwodowe z państw
spoza Unii Europejskiej – postępownie zgodnie z art. 1145-1149 k.p.c. lub
umową czy konwencją.

P2.

O2.

P3.

O3.

3

W przypadku uznania przez sąd okręgowy w Polsce wyroku rozwodowego,
jak naleŜy liczyć terminy: 300 dni przy urodzeniu dziecka (art. 62 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego 4), 3 miesięcy w sprawie powrotu do nazwiska
osoby rozwiedzionej (art. 59 k.r.o.) – od uprawomocnienia się wyroku za
granicą, czy od uprawomocnienia orzeczenia sądu okręgowego o uznaniu
wyroku zagranicznego? 1
Okres 300 dni przy urodzeniu dziecka liczymy od daty uprawomocnienia
się wyroku zagranicznego; okres 3 miesięcy w sprawie powrotu do nazwiska osoby rozwiedzionej liczy się od daty uprawomocnienia się wyroku
zagranicznego. Proponowany wzór wzmianek, dotyczących wyroku zagranicznego uznanego przez sąd okręgowy: „MałŜeństwo zawarte pomiędzy X
i Y zostało rozwiązane przez rozwód orzeczeniem Sądu ... z dnia ... sygn.
akt ..., uznanym za skuteczne na obszarze Polski postanowieniem Sądu
Okręgowego w ... z dnia ... sygn. akt ...”.
Czy w terminie waŜności zaświadczenia o moŜności prawnej do zawarcia
małŜeństwa winno być ono zawarte, czy tylko złoŜone zapewnienie o braku
przeszkód przez oboje nupturientów?
W terminie waŜności zaświadczenia o moŜności prawnej do zawarcia małŜeństwa winno być zawarte małŜeństwo. PowyŜsze nie wyłącza przestrzegania zasady wyraŜonej w art. 4 k.r.o. (tzn. okres oczekiwania co najmniej
jeden miesiąc, z moŜliwością skrócenia terminu, gdzie w szczególnych przypadkach podstawą skrócenia moŜe być upływ waŜności zaświadczenia).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. (dalej cyt.: k.p.a.).
4
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59
ze zm. (dalej cyt.: k.r.o.).
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O5.

P6.

O6.

P7.

O7.

P8.
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Czy cudzoziemiec składający zaświadczenie o moŜności prawnej, w którym
są pełne dane o nim i jego rodzicach, ma obowiązek złoŜenia kierownikowi
USC odpisu aktu urodzenia i odpisu aktu małŜeństwa, gdy jest rozwiedziony, albo odpisu aktu zgonu, gdy jest wdowcem?
Tak, zgodnie z art. 54 p.a.s.c. cudzoziemiec winien złoŜyć stosowne dokumenty.
Czy cudzoziemiec składający kierownikowi postanowienie sądu o zwolnieniu go od złoŜenia zaświadczenia o moŜności prawnej do zawarcia małŜeństwa, ma obowiązek uzyskania takŜe postanowienia sądu o zwolnieniu go
od składania odpisu aktu urodzenia, czy teŜ nie (metryki urodzenia nie
uzyska z państwa arabskiego lub afrykańskiego)?
Postanowienie sądu rodzinnego zwalniające cudzoziemca od przedłoŜenia
kierownikowi USC zaświadczenia o moŜności prawnej do zawarcia małŜeństwa nie jest wystarczającym dokumentem do przyjęcia zapewnienia o braku
przeszkód do zawarcia małŜeństwa od cudzoziemca. Sąd winien ponadto
zwolnić cudzoziemca od składania dokumentów, o których mowa w art. 54
p.a.s.c.
Czy zaświadczenie o moŜności prawnej do zawarcia małŜeństwa dla cudzoziemca winno wskazywać obywatela polskiego, z którym ma być zawarte
małŜeństwo, i odwrotnie, czy zaświadczenie wydane dla obywatela polskiego winno wskazywać dane cudzoziemca, z którym to małŜeństwo ma być
zawarte?
Zaświadczenie o moŜności prawnej do zawarcia małŜeństwa winno wskazywać drugą stronę. Wskazane jest, by zaświadczenie cudzoziemca zawierało określenie osoby, z którą ma być zawarte małŜeństwo. JeŜeli jednak
prawo danego państwa przewiduje wydanie zaświadczenia dla swojego
obywatela bez wskazania osoby, z którą ma być zawarte małŜeństwo, kierownik USC nie moŜe odmówić przyjęcia takiego dokumentu.
Jak winien postąpić kierownik USC, jeŜeli w odpisie aktu stanu cywilnego
transkrybowanym obywatelowi polskiemu wpisano nazwisko dwuczłonowe, a pierwszym członem jest nazwisko współmałŜonka?
W decyzji o wpisaniu i akcie naleŜy wpisać człony nazwiska w kolejności,
jak w akcie zagranicznym. Zmiana nazwiska moŜe nastąpić tylko na wniosek strony w trybie administracyjnym, na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska z 2008 r. – dotyczy tylko obywatela polskiego.
Jak winien postąpić kierownik, jeŜeli w odpisie transkrybowanym obywatelka polska, która wraca do Polski na stałe, ma wpisane nazwisko
„Kowalski”?
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W decyzji o wpisaniu aktu zagranicznego i samym akcie naleŜy wpisać
nazwisko w brzmieniu „Kowalski”.

P9.

W odpisie zagranicznym brak jest nazwiska kobiety w chwili zawarcia
małŜeństwa, a jest tylko rodowe. Czy wykreślić rubrykę I pkt 1 w sporządzonym akcie, a nazwisko wpisać we wzmiance marginesowej na podstawie decyzji o uzupełnieniu aktu, czy teŜ wpisać je od razu w akcie, na podstawie złoŜonego dodatkowo odpisu aktu urodzenia?
W decyzji o wpisaniu aktu zagranicznego i w akcie rubrykę I pkt 1 u kobiety naleŜy wykreślić, a wpisać tylko jej nazwisko rodowe. Na wniosek
strony, jeŜeli posiada odpowiednie dokumenty, np. odpis aktu poprzedniego
małŜeństwa, naleŜy wydać decyzję o uzupełnieniu aktu i wpisać stosowną
wzmiankę dodatkową.

O9.

P10.

O10.

P11.
O11.

W odpisie zagranicznym nie wpisano stanu cywilnego osób zawierających
małŜeństwo. Czy do wydania decyzji o uzupełnieniu aktu wystarczą oświadczenia złoŜone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy naleŜy Ŝądać odpisów aktów stanu cywilnego lub dokumentów pośrednich?
Nie wystarczy oświadczenie strony, winna ona złoŜyć wniosek o uzupełnienie aktu, składając dokument potwierdzający jej stan cywilny. W takim
przypadku naleŜy wydać decyzję i wpisać wzmiankę marginesową.
Czy konieczne jest szczegółowe wyjaśnienie sprawy nazwisk małŜonków,
gdy odpis zagraniczny nie zawiera Ŝadnych danych o nazwiskach?
Ustalenie nazwisk małŜonków następuje na podstawie art. 15 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe5, zatem noszą nazwiska zgodne z ich prawem ojczystym. Do dzieci, które się zrodzą z tego małŜeństwa, stosuje się art. 51 p.p.m. Najpierw kierownik winien ustalić, czy
małŜonkowie nie mają juŜ ustalonych nazwisk, np. akt urodzenia dziecka,
paszport wydany po ślubie, prawo jazdy itp. dokumenty urzędowe. 1

III. Urodzenia
P1.
O1.

5

Jak winien postąpić kierownik USC, jeŜeli w odpisie aktu wpisane są trzy
lub więcej imion?
W decyzji o wpisaniu aktu zagranicznego i akcie naleŜy wpisać wszystkie
imiona, które zawiera akt zagraniczny.

Dz. U. Nr 80, poz. 432 (dalej cyt.: p.p.m.).
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Jak winien postąpić kierownik USC, jeŜeli strona składa odpis aktu urodzenia bez danych o rodzicach?
Dokument o urodzeniu dziecka bez danych o rodzicach (pozamałŜeńskiego
– danych o matce) nie jest odpisem aktu stanu cywilnego. Kierownik winien
wydać decyzję odmawiającą wpisania takiego dokumentu. Dokument ten
moŜe być pomocny przy rozpatrzeniu sprawy na podstawie art. 35 p.a.s.c.
Jak winien postąpić kierownik USC, jeŜeli w odpisie aktu nie wpisano
imion dziecka?
W decyzji o wpisaniu aktu zagranicznego i akcie naleŜy wykreślić rubrykę
„imię dziecka” i na wniosek rodzica wskazującego imię dziecka, wydać
decyzję o uzupełnieniu aktu i sporządzić wzmiankę.
Jak winien postąpić kierownik USC, jeŜeli w odpisie nie ma miejsca urodzenia lub jest np. wpis „urodzony w obwodzie, czy okręgu x”?
W decyzji o wpisaniu aktu zagranicznego i akcie wpisać miejsce urodzenia
jak w akcie zagranicznym i na wniosek strony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w zakresie miejscowości, gdzie nastąpiło urodzenie, wydać decyzję o uzupełnieniu aktu i sporządzić wzmiankę.
Dziecko, które urodziło się w Polsce z matki cudzoziemki, chce uznać cudzoziemiec. Czy kierownik USC winien sprawdzić zdolność prawną męŜczyzny do uznania oraz zgodę matki wg prawa polskiego czy prawa państwa, którego obywatelami są rodzice?
Zgodnie z art. 55 ust. 3 p.p.m., jeŜeli dziecko ma obce obywatelstwo,
uznanie dziecka podlega prawu tego państwa, którego jest ono obywatelem
w chwili uznania. Tak więc w tej sprawie naleŜy sprawdzić, czy prawo
ojczyste dziecka dopuszcza uznanie dziecka i czy męŜczyzna chcący uznać
dziecko, posiada zdolność prawną do uznania. W razie potrzeby naleŜy
zwrócić się do obcej ambasady lub konsulatu o udzielenie informacji
o przepisach dotyczących uznania (moŜe to dotyczyć np. państw afrykańskich lub arabskich).
Czy w przypadku niemoŜności ustalenia stanu cywilnego matki dziecka cudzoziemki, akt sporządzać jak dla dziecka niepochodzącego z małŜeństwa?
JeŜeli nie moŜna ustalić stanu cywilnego matki, akt urodzenia sporządza się
jak dla dziecka pozamałŜeńskiego. JeŜeli matka złoŜy odpis aktu małŜeństwa po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, naleŜy sprostować ten akt
w trybie sądowym. JeŜeli matka dziecka jest panną, rozwódką, wdową –
moŜe być przyjęte oświadczenie o uznaniu dziecka. Oświadczenie o uznaniu dziecka moŜna przyjąć wówczas, gdy istnieje dokument potwierdzający
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stan cywilny matki. Dziecko ma obywatelstwo obce, a więc naleŜy pamiętać o warunkach uznania zawartych w odpowiedzi do pytania 5. JeŜeli
ojciec jest obywatelem polskim, dziecko moŜe być obywatelem polskim.

P7.

O7.

P8.

O8.

P9.

O9.

P10.

O10.

JeŜeli w przypadku dziecka pozamałŜeńskiego, w akcie urodzenia są wpisane dane o ojcu, naleŜy Ŝądać odpisu zupełnego aktu urodzenia, a gdy
składany jest odpis skrócony – równieŜ protokołu uznania, czy teŜ wystarczy tylko odpis skrócony i kierownik nie ustala, na jakiej podstawie wpisane są dane o ojcu?
W decyzji o wpisaniu aktu urodzenia dziecka i akcie urodzenia wpisuje się
dane zawarte w akcie zagranicznym bez przeprowadzania postępowania
wyjaśniającego lub Ŝądania dokumentu uznania dziecka.
Obywatele polscy wyjechali z Polski w ramach repatriacji do RFN, tracąc
obywatelstwo polskie – przyjęli obywatelstwo niemieckie. Mają akt małŜeństwa w Polsce, rozwiedli się w Niemczech. Kobieta rozwiedziona urodziła w Polsce dziecko – czy jest to dziecko pozamałŜeńskie, czy pochodzące z małŜeństwa?
W przedstawionej sytuacji dziecko jest pozamałŜeńskie i tak naleŜy sporządzić akt urodzenia, dołączając do akt zbiorowych odpis wyroku rozwodowego. Zgodnie z art. 55 ust. 3 p.p.m. ewentualne uznanie dziecka – obywatela niemieckiego, będzie wymagało zastosowania prawa niemieckiego.
Czy odpis aktu urodzenia zawierający wzmiankę, Ŝe dziecko zostało uznane
przez ojca, podlega wpisaniu z tą wzmianką bez sprawdzenia, czy matka
wyraziła zgodę na uznanie, czy naleŜy Ŝądać protokołu uznania?
W decyzji o transkrypcji i w samym krajowym akcie naleŜy wpisać treść
aktu zagranicznego ze wzmianką o uznaniu, bez Ŝądania dodatkowych
dokumentów.
Czy odpis aktu urodzenia dziecka pozamałŜeńskiego zawierający dane
o ojcu wpisywać bez ustalania, czy dziecko uznano prawidłowo – tzn. za
zgodą matki, czy nie wymagać ustaleń, na jakiej podstawie wpisano dane
o ojcu dziecka?
W decyzji o wpisaniu i w akcie wpisuje się dane zawarte w akcie zagranicznym bez przeprowadzania postępowania, w jakim trybie nastąpiło uznanie.
Nie wyklucza to skierowania wniosku do sądu o zaprzeczenie ojcostwa, gdy
np. uznanie dziecka dotyczyło dziecka małŜeńskiego.
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IV. Zgony
P1.
O1.

P2.
O2.

P3.
O3.

Jak winien postąpić kierownik USC, jeŜeli odpis aktu zagranicznego nie
zawiera dokładnej daty zgonu, a zapis, Ŝe zgon nastąpił np. 10-15 lipca?
W decyzji o wpisaniu i w akcie naleŜy wpisać taką datę, jak w akcie zagranicznym. Strona winna wystąpić do sądu o sprostowanie aktu. Mając prawomocne postanowienie sądu, naleŜy wpisać wzmiankę o sprostowaniu
daty zgonu.
Odpis zagranicznego aktu zgonu nie zawiera Ŝadnych danych o stanie cywilnym ani o współmałŜonku. Czy kierownik USC moŜe uzupełnić akt?
W decyzji o wpisaniu i w akcie naleŜy wpisać dane, które są w akcie zagranicznym. W rubrykach aktu zgonu, jeŜeli brak jest wszystkich danych, naleŜy wpisać adnotację „brak danych”. Na wniosek strony naleŜy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czy rzeczywiście zmarły był w chwili zgonu
w związku małŜeńskim, oraz wydać decyzję o uzupełnieniu treści aktu o stan
cywilny i dane o współmałŜonku i wpisać wzmiankę o uzupełnieniu aktu.
Odpis zagranicznego aktu zgonu nie zawiera Ŝadnych danych o dacie zgonu.
Jak powinien postąpić kierownik USC?
W decyzji o wpisaniu i w akcie naleŜy wpisać dane, które są w akcie zagranicznym, a w rubryce data zgonu słowa „brak danych”. Na wniosek strony,
poparty urzędowym dokumentem zagranicznym zawierającym datę zgonu
(np. zaświadczenie szpitala), naleŜy wydać decyzję o uzupełnieniu aktu i sporządzić wzmiankę marginesową. Gdyby wnioskodawca nie dysponował Ŝadnym dokumentem potwierdzającym datę zgonu, naleŜy zaŜądać, by dostarczył odpis aktu z datą zgonu, a jeŜeli nie złoŜy takiego odpisu, naleŜy wnioskodawcę poinformować, Ŝe winien wystąpić do sądu o stwierdzenie zgonu.
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