Od redaktora
Szanowni PaĔstwo!
Z wielką przyjemnoĞcią oddajemy do rąk czytelników kolejny numer Metryki. Mam nadziejĊ, Īe treĞü tego numeru, tak jak i poprzednie, spełni PaĔstwa oczekiwania. Dobór tematów do działu pierwszego, obejmującego artykuły i studia, jest zróĪnicowany i obejmuje wiele aspektów rejestracji stanu
cywilnego. Od tego numeru rozpoczynamy oczekiwany cykl artykułów dotyczących rejestracji stanu cywilnego w aspekcie historycznym. W dziale zatytułowanym „Z praktyki”, do współredagowania którego zachĊcam szczególnie
praktyków, tj. pracowników urzĊdów stanu cywilnego, organów nadzoru, sĊdziów czy radców prawnych, zamieszczamy materiały pomocne w pracy kierownika USC. CieszĊ siĊ, Īe w tym numerze obok aktualnych tematów praktycznych mogliĞmy zamieĞciü przewodnik po skutecznoĞci orzeczeĔ zagranicznych w sprawach osobowych i rodzinnych, opracowany przez sĊdziego
Przemysława Wypycha. DodaliĞmy nowy dział dotyczący proponowanych
zmian w prawie. W związku z podjĊciem prac nad załoĪeniami do ustawy
Prawo o aktach stanu cywilnego, przez Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych
chcemy informowaü PaĔstwa o aktualnym stanie prac nad ustawą oraz publikowaü materiały w formie opinii czy stanowisk powstających na kanwie tych
prac, jak równieĪ bieĪących problemów zasygnalizowanych przez RedakcjĊ.
Z zadowoleniem przyjĊliĞmy fakt, Īe pismem z dnia 29 marca 2012 r. podsekretarz Stanu w MSW Pan Roman Dmowski, gratulując i popierając ideĊ
przyĞwiecającą inicjatywie powstania naszego periodyku i Īycząc całej Redakcji wielu sukcesów w tworzeniu i rozwijaniu tego ambitnego dzieła, zapewnił o moĪliwoĞci wsparcia merytorycznego ze strony Ministra Spraw WewnĊtrznych. Jestem przekonany, Īe opinie i stanowiska ministra sprawującego
nadzór nad rejestracją stanu cywilnego publikowane na łamach Metryki,
spotkają siĊ z Īywym zainteresowaniem naszych czytelników. ZachĊcam do
zadawania za poĞrednictwem redakcji pytaĔ oraz zgłaszania propozycji, jakie
macie PaĔstwo do MSW i przesyłania ich na adres mailowy metryka@onet.pl
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ZachĊcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metryka.info,
na której znajdziecie PaĔstwo aktualne informacje dotyczące wydawania naszego czasopisma, w tym takĪe warunków publikacji na naszych łamach.
Piotr Kasprzyk

Profesor Antoni KoĞü SVD
(1949-2011)

W dniu 7 grudnia 2011 roku niespodziewanie odszedł do Domu Ojca ks.
prof. zw. dr hab. Antoni KoĞü SVD – członek Rady Naukowej „Metryki”;
wiceprezes Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II (od 2010); zastĊpca redaktora naczelnego „Roczników Nauk
Prawnych” (od 2006); kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (1999-2011); wieloletni prodziekan Wydziału Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II; dyrektor Instytutu Ogólnych Nauk o Prawie (2005-2008).
Członek wielu towarzystw, m.in. Towarzystwa Naukowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, MiĊdzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR); Komitetu Redakcyjnego „GdaĔskich
Studiów Azji Wschodniej”, Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu GdaĔskiego; teoretyk i filozof prawa, wybitny znawca problematyki prawa chiĔskiego, japoĔskiego i koreaĔskiego.
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Profesor Antoni KoĞü SVD w 1967 roku wstąpił do Seminarium Diecezjalnego w PrzemyĞlu, a w 1971 do Misyjnego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Słowa BoĪego w PieniĊĪnie. W 1974 roku uzyskał tytuł magistra teologii
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1974-1976 studiował jĊzyk
japoĔski w Center for Japanese Studies w Kamakura k. Tokio, a w latach 19761978 studiował prawo w Sophia University w Tokio w Japonii. Studia prawnicze
kontynuował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Alberta-Ludwika we Fryburgu
Bryzgowijskim w Niemczech w latach 1978-1982, uzyskując stopieĔ naukowy
doctor iuris utriusque. W latach 1982-1983 studiował prawo anglo-amerykaĔskie
w Chicago University w USA i w latach 1983-1988 pracował na stanowisku Professor of Laws w Nanzan University w Nagoya w Japonii. Studiował takĪe prawo
kanoniczne w Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie oraz w latach 1989-1990 jĊzyk koreaĔski w Yonsei University w Seulu w Korei, gdzie w latach 1991-1993
pracował na stanowisku Professor of Laws w Seoul National University i w Sogang University w Korei, wykładając po koreaĔsku.
Dorobek naukowy Profesora Antoniego KoĞcia SVD jest imponujący, wnoszący waĪny wkład w rozwój nauki, szczególnie filozofii prawa. Do głównego
nurtu działalnoĞci naukowej KsiĊdza Profesora naleĪała problematyka prawa
i jego filozoficznych podstaw w kulturze prawnej Dalekiego Wschodu, zwłaszcza
Chin, Japonii i Korei. W sumie Ksiądz Profesor pozostawił około 150 publikacji
w jĊzykach: japoĔskim, niemieckim, angielskim i polskim. Był autorem licznych
recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich.
Jadwiga Potrzeszcz

Artykuły i studia

Marzena Dyjakowska

Rejestracja stanu cywilnego
w Polsce przedrozbiorowej
Rejestracja stanu cywilnego, naleĪąca obecnie do zakresu prawa publicznego, jest wynikiem długotrwałej ewolucji historycznej, w trakcie której akta
stanu cywilnego, pełniące początkowo funkcjĊ prywatno-prawną, zyskały
funkcjĊ administracyjno-prawną1.
Akta stanu cywilnego rozwinĊły siĊ z akt koĞcielnych – metryk chrztu,
zawarcia małĪeĔstwa i pogrzebu. Termin „metryka” pochodzi od łaciĔskiego
matrix (zdrobniale metricula), oznaczającego w znaczeniu najszerszym podstawĊ, Ĩródło, pochodzenie, zaĞ w znaczeniu bliĪszym – listy, spisy, wykazy
osób, wydarzeĔ lub dokumentów prywatnych i urzĊdowych2. Metryka
w znaczeniu Ğcisłym słuĪyła do okreĞlania szczególnego rodzaju zapisów
i spisów osób oraz niektórych wydarzeĔ z ich Īycia, jak narodziny, chrzest,
Ğmierü, zawarcie małĪeĔstwa itp. W tym znaczeniu metryki, czyli ksiĊgi metrykalne, to prowadzone w poszczególnych parafiach urzĊdowe zapisy i wykazy ochrzczonych, bierzmowanych, zaĞlubionych i zmarłych w obrĊbie parafii3. Z róĪnego rodzaju spisami – zwykle w postaci dyptychów – imion
ochrzczonych, biskupów lub wiernych gminy chrzeĞcijaĔskiej moĪna spotkaü
DR HAB. M ARZENA DYJAKOWSKA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
1

J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r., jego załoĪenia na tle dotychczasowego stanu prawnego, [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r. wraz z przepisami wprowadzającymi. WstĊpem objaĞniającym poprzedził J. Litwin, ŁódĨ 1945, s. 7.
2
J. KURPAS, Początki ksiąg metrykalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea KoĞcielne”
2(1961), s. 6.
3
TamĪe, s. 8. Autor zwrócił uwagĊ, Īe termin „metryka” obejmował w róĪnych okresach
i w róĪnych dziedzinach odmienne, obecnie nie zawsze uĪywane treĞci i pojĊcia (zob. szerzej:
tamĪe, s. 7-8).
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siĊ juĪ w początkach istnienia KoĞcioła, przynajmniej od III wieku; to właĞnie
w nich badacze dopatrują siĊ pierwowzoru ksiąg metrykalnych. Wpisanie do
dyptychów (sacrae tabulae, tabulae ecclesiasticae, matriculae) było znakiem
prawowiernoĞci, zaĞ skreĞlenie oznaczało wykluczenie ze społecznoĞci wiernych4. Obok spisów ochrzczonych istniały takĪe spisy katechumenów, tj.
przygotowujących siĊ do przyjĊcia chrztu, spisy energumenów, tj. osób opĊtanych, chorych psychicznie i epileptyków, tworzących odrĊbną kategoriĊ wiernych, a takĪe spisy zmarłych, zawierające dni Ğmierci (bez podania roku)
członków i dobrodziejów klasztorów, kapituł, członków dni chrzeĞcijaĔskich
i parafii, których pamiĊü co roku miała byü obchodzona5. Z niektórych wypowiedzi pisarzy chrzeĞcijaĔskich i przepisów prawa moĪna wreszcie wnioskowaü o istnieniu spisów zawieranych małĪeĔstw. Tertulian wspomniał o tabulae nuptiales, które stanowiły dowód zawarcia małĪeĔstwa6. Zarządzenie
o sporządzaniu dokumentów małĪeĔstwa zawarte było w Noweli 74 Justyniana (4,1-2): dokumenty te (monumenta nuptialia) naleĪało spisywaü wobec
koĞcielnych Ğwiadków kwalifikowanych, z podaniem daty, miejsca i uczestników aktu oraz przechowywaü je w archiwum koĞcielnym7.
Dyptychy nie dały początku nowoĪytnym metrykom, wraz z upadkiem
paĔstwa rzymskiego znikła bowiem koniecznoĞü prowadzenia statystyk dla
celów społecznych i administracyjnych; chrzeĞcijanie mogli zatem uwaĪaü
kontynuowanie swoich spisów za niepotrzebne. Zarazem rozpowszechnienie
siĊ chrzeĞcijaĔstwa usunĊło potrzebĊ prowadzenia spisów wiernych, przydatnych w czasie, gdy chrzeĞcijanie stanowili diasporĊ8. Zachował siĊ jedynie
zwyczaj sporządzania nekrologów członków i dobroczyĔców poszczególnych
koĞciołów i klasztorów. Dopiero pod koniec Ğredniowiecza, począwszy od
XIV wieku, pojawiły siĊ na nowo wykazy chrztów i Ğlubów, zwłaszcza we

4

TamĪe, s. 11. Autor powołał siĊ na list Ğw. Augustyna.
Istniały takĪe roczniki zmarłych (annales necrologici), do których wpisywano przypadki
Ğmierci w poszczególnych latach (KURPAS, Początki ksiąg, s. 14).
6
Ad uxorem 2,3.
7
RównieĪ z dekretu papieĪa Mikołaja I o obowiązku spisania przez strony umowy przedĞlubnej (pacta nuptialia) J. Kurpas wyciąga wniosek o istnieniu spisów zawieranych małĪeĔstw: skoro bowiem dekret stawiał takie wymagania nupturientom przed zawarciem małĪeĔstwa, tym bardziej – zdaniem autora – istnieü musiał obowiązek wciągania samego aktu Ğlubu
do ksiąg koĞcielnych (Początki ksiąg, s. 16, przyp. 65-66).
8
TamĪe, s. 17.
5
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Włoszech, Francji i Hiszpanii9. WĞród przyczyn, które zadecydowały o ich
wprowadzeniu, wymieniü naleĪy m.in. ułatwienie kontroli stosowania siĊ do
przepisów koĞcielnych ze strony parafian, umoĪliwienie stwierdzania o waĪnoĞci bądĨ niewaĪnoĞci małĪeĔstwa i prawego pochodzenia dzieci. Metryki
pozwalały bowiem np. na ustalenie istnienia takich przeszkód małĪeĔskich,
jak pokrewieĔstwo fizyczne i duchowe; to ostatnie zachodziło pomiĊdzy
ochrzczonym (i jego rodziną) a rodzicami chrzestnymi powinowactwo, wĊzeł
małĪeĔski10. Na rozpowszechnienie siĊ metryk duĪy wpływ wywarła reformacja, która pociągnĊła za sobą potrzebĊ ewidencji wyznawców poszczególnych
KoĞciołów.
Pomimo istnienia pewnych form rejestrowania niektórych wydarzeĔ z Īycia chrzeĞcijan oraz prób ujĊcia tych form w ramach przepisów prawa partykularnego i praktyki parafialnej, aĪ do Soboru Trydenckiego nie było Īadnych
przepisów prawa powszechnego odnoĞnie do ksiąg metrykalnych. Przepisy takie przyjĊto na dwudziestej czwartej sesji Soboru odbytej 11 listopada 1563 r.,
a stanowiły one czĊĞü dekretu Tametsi dubitandum, ustalającego formĊ zawarcia małĪeĔstwa11. Zgodnie z dekretem proboszcz winien prowadziü i troskliwie przechowywaü u siebie ksiĊgĊ, do której bĊdzie wpisywał imiona małĪonków i Ğwiadków oraz dzieĔ i miejsce zawarcia małĪeĔstwa (liber copulatorum)12. PoniewaĪ na podstawie dekretu za waĪne naleĪało uwaĪaü tylko małĪeĔstwa zawarte w przepisanej formie, tj. jawnie (in facie Ecclesiae), w obecnoĞci proboszcza jednego z nupturientów oraz przynajmniej dwóch Ğwiadków,
po uprzednim trzykrotnym wygłoszeniu zapowiedzi, fakt zawarcia małĪeĔstwa
naleĪało odpowiednio utrwaliü, by moĪna go było zawsze udowodniü – mał-

9

TamĪe, s. 19. RównieĪ niektóre ustawy synodalne nakazywały przymusowe prowadzenie tego rodzaju spisów w obrĊbie pewnych diecezji. Do najstarszych takich rozporządzeĔ
naleĪą postanowienia biskupa Nantes z 1406 r., synodu w Konstancji z 1463 r. i w Tournai
z 1481 r., polecające sporządzanie regestrów chrztów. Synod w Alcala (Hiszpania) nakazał
zaprowadzenie ksiąg chrztów i Ğlubów (K. DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk koĞcielnych dla
badaĔ naukowych, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 5(1920), s. 90).
10
KURPAS, Początki ksiąg, s. 21; DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk, s. 91.
11
Pomysłodawcą niniejszych przepisów był Bartłomiej de Martyribus (1514-1590), prymas Portugalii, który, doceniając wielkie znaczenie ksiąg metrykalnych, postulował prowadzenie ksiąg, do których wpisywane bĊdą imiona ochrzczonych oraz Ğwiadków: „Sit liber, in quo
scribantur baptizati cum nominibus testium”.
12
„Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat” (Sess. XXIV de reformatione
matrimonii, c. 1).
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ĪeĔstwa niewykazane w ksiĊgach mogły zostaü uznane za niezawarte13. Na
Soborze zapadły teĪ postanowienia co do prowadzenia ksiĊgi chrztów (liber
baptizatorum), do której proboszcz winien wpisywaü imiona rodziców
chrzestnych, informując ich zarazem o powstałym pokrewieĔstwie duchowym,
by nie mogli tłumaczyü siĊ niewiedzą14. Zapewne wpis obejmowaü musiał –
choü w postanowieniu nie ma o tym wyraĨnie mowy – imiĊ dziecka, jego rodziców i datĊ oraz miejsce chrztu, analogicznie jak w przypadku ksiĊgi małĪeĔstw. Wniosek taki wydaje siĊ tym bardziej zasadny, Īe celem prowadzenia
ksiąg chrztów, zgodnie z postanowieniem Soboru, było udokumentowanie
przeszkody małĪeĔskiej w postaci pokrewieĔstwa duchowego, naleĪało zatem
dokładnie wskazywaü osoby, pomiĊdzy którymi pokrewieĔstwo to powstawało15. W omawianym okresie prowadzono kilka rodzajów ksiąg dla ochrzczonych: Liber natorum et baptizatorum – dla ochrzczonych na terenie parafii,
Liber natorum et baptizatorum pro extraneis – dla ochrzczonych poza parafią,
Liber natorum et baptizatorum pro adultis – dla ochrzczonych po kilku latach
od urodzenia lub w wieku dorosłym i Liber natorum et baptizatorum pro
conversis – dla nawróconych, czyli tych, którzy urodzili siĊ z rodziców niekatolickich, i tych, którzy odstąpili od katolicyzmu, a potem do niego po-

13

Por. KURPAS, Początki ksiąg, s. 23.
„Parochus antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab eis, ad quos
spectabat sciscitetur, quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte susciupiant; et eum
vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat; doceatque
eos quam cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant” (Sess. XXIV de reformatione matrimonii, c. 2).
15
„A cognitionis spiritualis impedimento incipiens, statuit [S. Synodus], ut unus tantum,
sive vir sive mulier […] vel ad summum unus et una baptizatum de baptizmo suscipiant; inter
quos ac baptizatum ipsum et illius patrem et matrem necnon inter baptizantem et baptizatum,
baptizatique patrem ac matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur” (Sess. XXIV de reformatione matrimonii, c. 2,2). Warto zwróciü uwagĊ, Īe pokrewieĔstwo duchowe powstawało
takĪe pomiĊdzy szafarzem a bierzmowanym, jego rodzicami oraz Ğwiadkiem bierzmowania
(„Ea quoque cognatio, quae ex confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur” – Sess. XXIV de reformatione matrimonii,
c. 2,8). Wprawdzie Sobór Trydencki nie ustanawiał obowiązku prowadzenia ksiąg bierzmowania, moĪna jednak mówiü – zdaniem J. Kurpasa – o ustanowieniu na Soborze, przynajmniej
poĞrednio, podstawy prawnej do ich prowadzenia: skoro bowiem Sobór wskazał i ten rodzaj
pokrewieĔstwa jako przeszkodĊ do zawarcia małĪeĔstwa, naleĪało dla celów dowodowych
ewidencjonowaü takĪe przyjĊcie sakramentu bierzmowania (Początki ksiąg, s. 24).
14
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wrócili16. Naruszenie nałoĪonego na proboszczów obowiązku prowadzenia
i starannego przechowywania ksiąg metrykalnych zostało zagroĪone karą wymierzaną wedle uznania ordynariusza17, a wizytacje parafii przez biskupów
lub ich delegatów miały na celu m.in. kontrolĊ ksiąg metrykalnych18.
W postanowieniach Soboru Trydenckiego nie znalazły siĊ ustalenia dotyczące ksiąg zmarłych. Ich prowadzenie, podobnie jak ksiąg ochrzczonych,
bierzmowanych, zaĞlubionych i spisów parafian (status animarum), uregulowane zostało w Rytuale rzymskim wydanym w 1614 r. przez papieĪa Pawła V,
w dziale zatytułowanym Formulae scribendae in libris. Zgodnie z tytułem
dział zawierał spis formularzy, według których naleĪało dokonywaü wpisów
w poszczególnych ksiĊgach.
W niniejszym opracowaniu uwaga zwrócona zostanie na ksiĊgi ochrzczonych, małĪeĔstw i zmarłych, mające szczególne znaczenie dla ustalenia stanu
cywilnego osób. I tak poszczególne formularze poprzedzono nakazem, by
proboszczowie wpisywali we wszystkich ksiĊgach nie tylko imiĊ (nomen), ale
i nazwisko (familia) odnotowywanych osób. W ksiĊdze ochrzczonych naleĪało
uwzglĊdniü: datĊ chrztu (z podaniem dnia, miesiąca i roku), nazwisko proboszcza ze wskazaniem miejsca połoĪenia koĞcioła, datĊ urodzin dziecka,
nazwiska rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (oraz imiona ich rodziców,
a w odniesieniu do matki chrzestnej informacjĊ, czyją jest Īoną), a takĪe miejsce ich pochodzenia. W przypadku pozamałĪeĔskiego pochodzenia dziecka
naleĪało wskazaü przynajmniej jednego z rodziców, a jeĞli oboje rodzice nie
byli znani – datĊ i miejsce jego znalezienia i jego prawdopodobny wiek.
Przewidziano takĪe specjalną formułĊ wpisu w sytuacji, gdy z powodu niebezpieczeĔstwa Ğmierci dziecko przyjmowało chrzest w domu. W ksiĊdze zaĞlubionych proboszcz winien odnotowaü imiona i nazwiska nupturientów oraz
ich rodziców (w przypadku wdowy – takĪe jej poprzedniego mĊĪa), fakt wygłoszenia trzykrotnych zapowiedzi (z podaniem daty), a nastĊpnie odebrania
przysiĊgi małĪeĔskiej, imiona i nazwiska Ğwiadków oraz ich rodziców. JeĞli
jedno z nupturientów zamieszkiwało w innej parafii, naleĪało odnotowaü pisemne poĞwiadczenie właĞciwego proboszcza o wygłoszonych zapowiedziach,
a jeĞli oboje nupturienci mieszkali w róĪnych diecezjach, poĞwiadczenie takie
16

R.R. KUFEL, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od
XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2005, s. 44.
17
„Si parochi culpa vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur” (Sess.
XXIV de reformatione matrimonii, c. 2,8).
18
Sess. XXIV de reformatione matrimonii, Decretum de reformatione c. 3, passim.
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winien zatwierdziü biskup tej diecezji, w której małĪeĔstwo nie bĊdzie zawarte, a który udzielał takĪe zezwolenia na zawarcie małĪeĔstwa poza swoją diecezją (licentia contrahendi). W ksiĊdze naleĪało takĪe odnotowaü przy uĪyciu
specjalnej formuły: licencjĊ uzyskaną przez duchownego nie pełniącego posługi w danej parafii na błogosławienie małĪeĔstwa, dyspensĊ od zapowiedzi,
dyspensĊ od przeszkody pokrewieĔstwa lub powinowactwa (ze wskazaniem
stopnia). W ksiĊdze zmarłych naleĪało uwzglĊdniü: nazwisko i – w miarĊ moĪliwoĞci – wiek osoby zmarłej, datĊ i miejsce zgonu, datĊ i miejsce pochówku
oraz fakt odbycia spowiedzi i przyjĊcia sakramentu chorych.
W Polsce metryki pojawiły siĊ juĪ w okresie Ğredniowiecza, początkowo
bowiem stwierdzenia toĪsamoĞci osób i czasu ich urodzenia dokonywano
dziĊki zeznaniom Ğwiadków19. Najstarsza wzmianka o ksiĊgach metrykalnych
znajduje siĊ w osobnym ustĊpie statutów synodalnych biskupa krakowskiego
Tomasza StrzĊpiĔskiego z 1459 r.20 UstĊp ten, zatytułowany De regestris sive
metricis habendis, nakładał na wszystkich proboszczów diecezji krakowskiej
obowiązek posiadania ksiĊgi (regestrum sive metrica), do której naleĪy wpisywaü imiona osób zawierających małĪeĔstwo. Ustalona w powołanym ustĊpie formułka obejmowała kolejno: datĊ z podaniem roku oraz dnia w formie
opisowej („anno domini millesimo quadringentesimo LX, die dominica
proxima post velante festum B.”), a nawet porĊ uroczystoĞci („intra missarum
solemnia, aut vesperorum”), imiona i miejsca pochodzenia nupturientów
(„A. de C. et K. de M.”), fakt wygłoszenia zapowiedzi („bannis more solito
premissis“), imiĊ kapłana asystującego przy zawarciu małĪeĔstwa – proboszcza albo wikariusza („per P. Plebanum, vel N. vicarium”) oraz Ğwiadków
(„presentibus A. B. C.”). Jako motyw do wydania omawianego przepisu wskazano chĊü zapobieĪenia licznym błĊdom i niebezpieczeĔstwom do zbawienia
dusz („ad evitandum multos errores et pericula animarum”), przez które naleĪy niewątpliwie rozumieü zawieranie małĪeĔstw pokątnych (matrimonia
clandestina) – bez Ğwiadków, w domach prywatnych21. O stosowaniu powyĪszego przepisu w praktyce Ğwiadczy m.in. metryka małĪeĔstw koĞcioła Mariackiego w Krakowie, obejmująca lata 1548-1585, uwaĪana za najstarszą
19

P. DĄBKOWSKI, Prawo prywatne polskie, t. I, Lwów 1910, s. 104.
De regestris sive metricis habendis, [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. IV:
Statuta Synodalia Episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis
typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis […] Editionem curavit Prof.
Dr. Udalricus Heyzmann, Cracoviae 1875, s. 112.
21
DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk, s. 91.
20
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spoĞród istniejących do dziĞ. Zdaniem K. Dobrowolskiego, najwczeĞniej rozwinĊły siĊ w Polsce ksiĊgi małĪeĔstw, jednak B. Kumor wspomina o pochodzących z tego okresu zachowanych fragmentach prowadzonej od 1547 r.
ksiĊgi ochrzczonych z parafii Boreczno (powiat Prudnik)22.
W okresie potrydenckim po raz pierwszy na temat metryk koĞcielnych
wypowiedziano siĊ na synodzie wrocławskim odbytym w 1579 r. pod przewodnictwem biskupa Stanisława Karnkowskiego. Biskup polecił proboszczom
„prowadzenie ksiąg ochrzczonych, w których winni zapisaü imiona ochrzczonego i jego rodziców chrzestnych” oraz „ksiĊgi zaĞlubionych z wyszczególnieniem imion małĪonków i Ğwiadków małĪeĔstwa”23. Podobne postanowienia
znalazły siĊ w statutach synodów: wrocławskiego biskupa Marcina Gerstmanna z 1580 r.24, wileĔskiego kardynała Jerzego Radziwiłła z 1582 r.25
i płockiego biskupa Piotra Dunina Wolskiego z 1589 r.26
Znaczenie ogólnopolskie miał list pasterski kardynała prymasa Bernarda
Maciejowskiego, przyjĊty przez synod piotrkowski z 1607 r., skierowany do
duchownych obu metropolii – gnieĨnieĔskiej i lwowskiej. Prymas nakazał
w nim prowadzenie ksiąg ochrzczonych, bierzmowanych, zaĞlubionych, przyjmujących komuniĊ Ğw. na Wielkanoc i spisu parafian, a jego list pasterski
22

B. KUMOR , Metryki prafialne w archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” 14(1966), s. 66.
23
Statuta synodalia dioecesis Wratislaviensis et Pomeraniae, wyd. Z. ChodyĔski, Warszawa 1890, s. 83; cyt. za: KUMOR , Metryki, s. 66.
24
„Parochi omnes peculiarem librum habeant, in quem conscribant annum, mensem et
diem, quando infans baptizatus sit, qui parentes et patrini fuerint. Simili ratione annotent tempus et nomina eorum, qui matrimonia legitime contrahunt” (J. SAWICKI, Concilia Poloniae.
ħródła i studia historyczne, t. X: Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty na podstawie materiałów przysposobionych przy udziale A. Sabischa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s.
578).
25
„Habeant [sc. parochi] librum, in quo scribant nomina patrinorum, neque amplius quam
unum admittant aut ad summam cum patrino alteram matrinam, quos interrogent de oratione
dominica et aliis ad salutem necessariis. Alium etiam librum habeant, in quo describant nomina
contrahentium matrimonia et uterque diligenter servetut“ (SAWICKI, Concilia, t. II: Synody
diecezji wileĔskiej i ich statuty, Warszawa 1948, s. 137).
26
„Antequam ad conferendum baptismum accedant sacerdotes, diligenter ab his, ad quos
spectabit, sciscitentur, quem quem vel quos elegerint patrinos, ut baptisatum de sacro fonte
suscipiant et eum vel eos tantum designatos ad illum suscipiendum admittant, et in libro eam
ad rem confecto eorum nomina describant, quem in ecclesiis asservent doceantque cognationem spiritualem inter eos et baptisatum illiusque patrem et martem nec non inter baptisantem et baptisatum baptisatique patrem et matrem” (SAWICKI, Concilia, t. VI: Synody
diecezji płockiej i ich statuty, Warszawa 1952, s. 282).
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podawał szczegółowy formularz dla poszczególnych wpisów27. O zaprowadzeniu ksiąg zmarłych zadecydował natomiast Rytuał Piotrkowski dostosowany
do Rytuału Rzymskiego z 1614 r., wprowadzony do wszystkich archidiecezji
i diecezji polskich w 1631 r.28 W statutach póĨniejszych synodów pojawiały
siĊ ponadto dokładne przepisy odnoĞnie do prowadzenia ksiąg, zawierające
np. wymóg osobistego dokonywania wpisów przez proboszczów i numerowania poszczególnych wpisów chronologicznie według lat29. Mimo jednak przepisów synodalnych i rewizji ksiąg dokonywanych przez wizytatorów – jak zauwaĪył W. Dworzaczek – moĪna zauwaĪyü w wielu parafiach duĪą niedbałoĞü
w prowadzeniu wpisów. Brak czasem wielu lat, a kolejnoĞü zapisek dowodzi,
Īe nie nastąpiła utrata ksiĊgi; zdaniem autora, zapewne mimo zakazów ze strony władz duchownych sporządzano doraĨne zapiski na luĨnych kartkach z zamiarem wpisania ich kiedyĞ w ksiĊgĊ, ale koĔczyło siĊ na zamiarze30.
Wszystkie wpisy były sporządzane w jĊzyku łaciĔskim. Metryki koĞcielne
wyznania ewangelicko-reformowanego były natomiast spisywane po polsku,
wyznania augsburskiego zaĞ po niemiecku31.
W ksiĊgach metrykalnych poprzestawano zwykle na podstawowych informacjach wymaganych przez przepisy koĞcielne. I tak początkowo, tj.
w XVI, a przewaĪnie i w XVII stuleciu najczĊĞciej nie podawano panieĔskiego nazwiska matki chrzczonego dziecka, nie wymieniano teĪ rodziców
osób zawierających małĪeĔstwo. Tego rodzaju wiadomoĞci upowszechniły siĊ
dopiero w XVIII wieku32. W XVI i XVII wieku zapisywano jedynie daty
27

Forma wpisu do ksiĊgi ochrzczonych brzmiała: „Roku 1607, dnia 15 paĨdziernika ja N.
proboszcz (lub wikariusz) koĞcioła parafialnego w N. ochrzciłem N. syna N.N. małĪonków
prawowitych. Rodzicami chrzestnymi byli N. i N.”. Wpis do ksiĊgi zaĞlubionych winien mieü
nastĊpującą formĊ: „Roku 1607, miesiąca paĨdziernika dnia 15, ja N. proboszcz (lub wikariusz) koĞcioła parafialnego w N. potwierdziłem (confirmavi) związek małĪeĔski zawarty
miedzy N. i N. w tymĪe koĞciele parafialnym w obecnoĞci N. i N. i wielu innych obecnych po
uprzednim wygłoszeniu zwyczajnych zapowiedzi” (Concilium provinciale Regni Poloniae,
quod Paulo V Pontifice Bernardus Maciejowski S.R.E. Presb. Card. archiep. Gnesn. […]
habuit Petricoviae a.D. 1607, Cracoviae 1629, s. 34, 35, 39, 51, 53 i n.; cyt. za: KUMOR ,
Metryki, s. 67).
28
KUMOR, Metryki, s. 67.
29
Zob. szerzej: tamĪe.
30
W. DWORZACZEK, Genealogia, Warszawa 1959, s. 61.
31
TamĪe, s. 60.
32
H.E. WYCZAWSKI, Wprowadzenie do studiów w archiwach koĞcielnych, Warszawa 1956,
s. 60. Na podstawie ksiĊgi małĪeĔstw koĞcioła pod wezwaniem Wszystkich ĝwiĊtych w Krakowie z lat 1764-1778, obejmującej kilkaset wpisów, S. Kutrzeba zauwaĪył, Īe notowano

Rejestracja stanu cywilnego w Polsce przedrozbiorowej

27

chrztu, dopiero od XVIII wieku zaczĊły pojawiaü siĊ takĪe daty urodzin. Nierzadko zdarzało siĊ, Īe nadawano dzieciom na chrzcie i odnotowywano
w ksiĊgach kilka imion, z których pierwsze nie musiało stawaü siĊ potem
głównym. Powodowało to, Īe nie zawsze moĪna właĞciwie zidentyfikowaü
osoby figurujące w innych zapisach, jako np. zawierające małĪeĔstwo czy
jako rodzice chrzczonych dzieci, szczególnie gdy na terenie jednej parafii
mieszkało kilka linii tej samej rodziny. Od pomyłek mogą w takich wypadkach uchroniü dodatkowe dane, np. podawane w ksiĊgach chrztów miejsca
zamieszkania rodziców (które to informacje stały siĊ regułą dopiero w XVIII
wieku) lub zestawienie treĞci wpisów z innymi zapisami, np. w ksiĊgach sądowych33. OdnoĞnie do ksiąg zgonów nie zawsze łatwo jest ustaliü, czy
zamieszczona data oznacza dzieĔ pogrzebu czy teĪ Ğmierci. NaleĪy dodaü, Īe
daty te były mniej pewne niĪ daty chrztów lub urodzin oraz daty Ğlubów notowane przez ksiĊdza bezpoĞrednio po ceremonii. JeĞli bowiem ktoĞ zmarł na
terenie własnej parafii lub został tam pochowany, proboszcz musiał mieü dokładne informacje o dacie jego zgonu. Zdarzało siĊ jednak, zwłaszcza jeĞli
chodziło o ludzi moĪnych, władających kilkoma lub kilkunastoma szeroko
rozrzuconymi włoĞciami, Īe zmarli i spoczĊli w grobach w jakichĞ odleglejszych miejscach, a proboszczowie notowali daty ich Ğmierci jedynie na podstawie zasłyszanych wieĞci. PowaĪne trudnoĞci nastrĊcza teĪ ustalenie miejsca
urodzenia lub zgonu: podawana w ksiĊgach metrykalnych przy zapisie zgonu
miejscowoĞü to nieraz jedynie miejsce stałego zamieszkania zmarłego lub,
jeĞli chodzi o dziecko, jego rodziców. Przy Ğlubach natomiast moĪna mieü
wątpliwoĞci, czy ceremonia odbyła siĊ w koĞciele parafialnym, czy – w odniesieniu do rodzin magnackich i zamoĪniejszej szlachty – we dworze wymienionym w zapisie34. Początkowo wyjątkowo tylko podawano przyczynĊ
zwłaszcza imiona rodziców panny młodej, choü i takie zapiski naleĪą do rzadkoĞci. Ani razu
nie wskazano rodziców pana młodego, a tylko raz podano jego herb. Zdaniem autora, jeĞli
wpis zawierał zbyt wiele szczegółów dotyczących genealogii i herbu, budzi to wątpliwoĞci co
do jego autentycznoĞci, jedyny bowiem w badanej ksiĊdze wpis, który oprócz imion nowoĪeĔców zawierał takĪe imiona i nazwiska rodziców obu stron i herb małĪonka, okazał siĊ sfałszowany (Kilka słów o metrykach koĞcielnych w Polsce, „MiesiĊcznik Heraldyczny” 3(1910),
nr 10-11, s. 160).
33
DWORZACZEK, Genealogia, s. 60.
34
TamĪe, s. 63. Autor zwraca uwagĊ, Īe im wyĪsza była pozycja społeczna rodziny, tym
rzadsze jej Ğlady w ksiĊgach koĞcielnych. Kapelani nadworni lub zaprzyjaĨnieni czy spokrewnieni dygnitarze duchowni udzielali chrztów i asystowali przy zawieraniu małĪeĔstw w zamkowych lub pałacowych kaplicach, a miejscowy proboszcz z rzadka odnotowywał te wydarzenia
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zgonu, kiedy stanowiła ona pewnego rodzaju sensacjĊ, np. nieszczĊĞliwy
wypadek, efekt zbrodni, nagły zgon przy pełnieniu jakiejĞ czynnoĞci itp.
W XVIII wieku rozpowszechnił siĊ zwyczaj wymieniania choroby, którą uwaĪano za bezpoĞrednią przyczynĊ Ğmierci (np. phtisis – gruĨlica, hidropsis –
puchlina wodna, paraliĪ itp.); przez cały wiek XVIII, a nawet znaczną czĊĞü
XIX, jako przyczynĊ zgonu ludzi starszych, powyĪej szeĞüdziesiątego roku
Īycia, wymieniano po prostu staroĞü – senectus35. Do rzadkoĞci naleĪało takĪe
jeszcze w XVII stuleciu podawanie wieku zmarłych, które rozpowszechniło
siĊ w ciągu XVIII wieku, ale stało siĊ regułą dopiero po rozbiorach. Dane te
bywały przy tym mało dokładne, zdarzały siĊ pomyłki siĊgające nawet dziesiĊciu lat36. Imionom rodziców chrzestnych w metrykach chrztu oraz Ğwiadków w metrykach małĪeĔstw towarzyszyły czĊsto wzmianki o ich stosunku
pokrewieĔstwa do dziecka lub do małĪonków.
Warto wspomnieü, Īe w XVII i XVIII wieku na marginesach ksiąg metrykalnych proboszczowie umieszczali w formie rozproszonych zapisków dodatkowe informacje o charakterze osobistym, np. o klĊskach Īywiołowych, wojnach, wydarzeniach politycznych i lokalnych. Informacje te mogły znajdowaü
siĊ takĪe na luĨnych kartkach, które dołączano do ksiąg. Relacje te dały początek kronikom parafialnym, które rozpowszechniły siĊ w drugiej połowie
XIX wieku37.
Najstarsze, tj. pochodzące z XIV i początku XV wieku ksiĊgi wpisów
miały formĊ dudki, co oznaczało ksiĊgĊ rĊkopiĞmienną formatu pagina fracta
(karta złoĪona wzdłuĪ dłuĪszej osi, tj. połowa podłuĪnej karty) o wymiarach
30x9, sporadycznie 40x12 cm; typ ten przewaĪał takĪe w XVII i w pierwszej
połowie XVIII wieku. Rzadziej pojawiały siĊ metryki in folio, a w wyjątkowych wypadkach w małej ósemce (22x14 cm). Od połowy XVIII wieku format folio stał siĊ typem dominującym38.
Ze wzglĊdu na niedostatek materiałów Ĩródłowych w literaturze nie poĞwiĊcano wiele uwagi rejestracji stanu cywilnego w istniejących w Polsce
przedrozbiorowej KoĞciołach wschodnich: prawosławnego, greckokatolic-

w swych ksiĊgach. Zmarłych magnatów i szlachtĊ chowano najczĊĞciej w grobach klasztornych i proboszcz nie zawsze był na tyle skrupulatny, by zapisaü fakt zgonu (tamĪe, s. 61-62).
35
TamĪe, s. 63.
36
TamĪe.
37
KUFEL, Kancelaria, s. 45 oraz wskazana tam literatura.
38
Zob. np. S. NAWROCKI, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od Ğredniowiecza do koĔca XX wieku, PoznaĔ 1998, s. 69; WYCZAWSKI, Wprowadzenie, s. 60.
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kiego (unickiego – od unii brzeskiej w 1596 r.), staroobrzĊdowego i ormiaĔskiego. Na strukturĊ wyznaniową ludnoĞci paĔstwa polskiego najwczeĞniej
wpłynĊło przyłączenie za czasów Kazimierza Wielkiego ziem Rusi HalickoWłodzimierskiej, związanej z tradycją i kulturą wschodniego, prawosławnego
chrzeĞcijaĔstwa. Po unii personalnej polsko-litewskiej pod koniec XIV wieku,
a ostatecznie po unii lubelskiej w 1569 r. w obrĊbie paĔstwa Jagiellonów
znalazły siĊ rozległe terytoria ruskie z wielką rzeszą wiernych wschodniego
chrzeĞcijaĔstwa39. W XVII wieku na ziemiach tych pojawili siĊ liczni uchodzący z Cesarstwa Rosyjskiego staroobrzĊdowcy, zwani filiponami lub raskolnikami, nieakceptujący reformy patriarchy Nikona w KoĞciele prawosławnym40. DuĪym prestiĪem – pomimo bardzo skromnej liczby wiernych – cieszył siĊ KoĞciół ormiaĔski (od unii ze Stolicą Apostolską w połowie XVII
wieku – ormiaĔskokatolicki)41. Na szczególne trudnoĞci napotykają badania
nad danymi dotyczącymi wiernych Cerkwi staroobrzĊdowej, ze wzglĊdu na
przekonanie wyznawców tego odłamu prawosławia, iĪ wszelka rejestracja
stanowi „znamiĊ antychrysta”42. Brak – przynajmniej do XVII wieku – jasno
okreĞlonego ustroju prawnego, a takĪe jednolitej organizacji parafialnej pozostałych KoĞciołów wschodnich43, równieĪ nie sprzyjał powszechnoĞci i syste39

W. KOŁBUK, KoĞcioły Wschodnie Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998, s. 9.
40
Zob. szerzej: E. IWANIEC , Z dziejów staroobrzĊdowców na ziemiach polskich XVII-XX
w., Warszawa 1977, s. 22 n.
41
KOŁBUK, KoĞcioły, s. 71-72. Autor nastĊpująco ustalił liczbĊ wiernych poszczególnych
KoĞciołów w chwili pierwszego rozbioru Polski, tj. w 1772 r.: KoĞciół greckokatolicki – 4,6
miliona, KoĞciół prawosławny – 400 tysiĊcy, KoĞciół staroobrzĊdowy – ok. kilkadziesiąt tysiĊcy, KoĞciół ormiaĔskokatolicki – ok. 4 tysiące (tamĪe, s. 72-74).
42
E. IWANIEC , StaroobrzĊdowcy i ich tradycje kulturowe w SejneĔskiem, [w:] Materiały do
dziejów ziemi sejneĔskiej, red. J. Jaskanis, t. II, Białystok 1975, s. 405. Autor stwierdza, Īe
kiedy po zajĊciu ziemi sejneĔsko-suwalskiej przez Prusaków w 1797 r. władze pruskie poleciły
zebraü wiadomoĞci o staroobrzĊdowcach, wydelegowanemu urzĊdnikowi cywilnemu Wagnerowi wyznawcy tej religii wyrazili sprzeciw co do zaprowadzenia ksiąg metrykalnych,
zasłaniając siĊ przepisami religijnymi, które zabraniały im umieszczaü swoje imiona w jakichkolwiek spisach urzĊdowych, oraz odmówili pełnienia słuĪby wojskowej. RównieĪ I. Jakubowski odnotował, Īe gdy władze KsiĊstwa Warszawskiego, pragnąc posiadaü dokładniejsze dane
o ruchu ludnoĞci, na mocy Kodeksu Napoleona zaĪądały egzekwowania przez administracjĊ
obowiązku rejestracji urodzin, Ğlubów i zgonów w aktach stanu cywilnego, staroobrzĊdowcy
przyjĊli te zarządzenia jako obrazĊ (Z historii kolonii staroobrzĊdowców rosyjskich na Mazurach, „Slavia Orientalis” 10(1961), nr 1, s. 82).
43
Zob. np. A. ZAJKIN, Ustrój koĞcioła ruskiego w Wielkim KsiĊstwie Litewskim w XV
i XVI w. do Unii Lubelskiej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 10(1930),
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matycznoĞci w prowadzeniu ksiąg metrykalnych. Przykładowo – o prowadzeniu takich ksiąg mowa była na odbytym w 1797 r. synodzie diecezjalnym
greckokatolickiej diecezji chełmskiej, zarządzanej wówczas przez biskupa
Porfirego WaĪyĔskiego:
JWW Biskup zalecając wszystkim zgromadzonym Ojcom zapisywanie metryk chrztów,
szlubów i pogrzebów podług schematu cyrkularnego drukowanego, oneĪ schemma WW
XX dziekanom rozdał, aby kursorią zwykłą w swoich Dekanatach dla wiadomoĞci
wszystkich odesłali44.

Znamienne jest jednak, Īe powyĪsze postanowienia pojawiły siĊ wĞród
uchwał synodalnych tej diecezji odbytym po trzecim rozbiorze, kiedy to obowiązywaü zaczĊły zarządzenia władz austriackich; trudno zatem ustaliü, czy
rejestracja stanu cywilnego stała siĊ dopiero wówczas przedmiotem troski
i uregulowaĔ władz diecezjalnych, czy teĪ brak danych o takich uregulowaniach we wczeĞniejszym okresie przypisaü naleĪy jedynie niewystarczającemu
materiałowi Ĩródłowemu. W. Kołbuk, przedstawiając stan organizacyjny m.in.
KoĞcioła unickiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, zauwaĪa, iĪ jedno
z cenniejszych wydawnictw Ĩródłowych, obejmujące lata 1700-1839, zawiera
listy tych parafii unickich, które miały zachowane ksiĊgi metrykalne45, co
moĪe sugerowaü, Īe prowadzenie takich ksiąg w poszczególnych parafiach nie
było powszechne.
Odmienną od ludnoĞci chrzeĞcijaĔskiej strukturĊ społeczno-zawodową reprezentowali ĩydzi, których obowiązywał równieĪ odmienny od reszty ludnoĞci status prawny. Zasadniczą podstawą szacunków liczebnoĞci ludnoĞci wyznania mojĪeszowego w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej stanowiły nie
metryki, ale Ĩródła fiskalne, przede wszystkim wykazy pogłównego Īydow-

s. 132 n.; L. BIEēKOWSKI, Organizacja KoĞcioła wschodniego w Polsce, [w:] KoĞciół w Polsce,
t. II: Wiek XVI-XVIII, red. J. Kłoczowski, Kraków 1970, (Studia nad historią KoĞcioła katolickiego w Polsce), s. 779 n.
44
Synody diecezji chełmskiej ob. wsch. [sic!], wyd. E. Likowski, PoznaĔ 1902, s. 39. O zamieszczaniu w ksiĊgach metrykalnych tylko podstawowych informacji Ğwiadczy jedno z postanowieĔ omawianego synodu, sugerujące, Īe np. w przypadku zgonu nie podawano jego
przyczyny, co przyczyniło siĊ do nieskutecznoĞci staraĔ władz austriackich o ustalenie liczby
ofiar epidemii: „Podług rekwizycji Kreysamtu wielu z kaĪdej parochii w roku 1796 dzieci
z ospy umarło, poniewaĪ JXX parochowie nie bĊdąc obowiązani, z jakiej choroby umarli,
w metrykach notowaü, uskuteczniü nie mogli”.
45
KOŁBUK, KoĞcioły, s. 13-14.
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skiego wprowadzonego po raz pierwszy uniwersałem poborowym z 1563 r.46
W 1764 r. sejm uchwalił nowe pogłówne Īydowskie, ustalone na 2 złote rocznie „od głowy”, które zobowiązani byli uiszczaü „wszyscy ĩydzi i Karaimy
obojga płci, od roku urodzenia rachując” (tj. po ukoĔczeniu pierwszego roku
Īycia)47. Dla celów fiskalnych zarządzono zarazem spis ludnoĞci Īydowskiej,
zobowiązując rabinów, by wspólnie ze wskazanymi w ustawie osobami (m.in.
ze szlachcicami – katolikami),
[…] wszystkie mieszkania Īydowskie w mieĞcie lub miasteczku […] i wszystkich, nie
tylko w mieszkaniach siĊ znajdujących Īydów i Īydówek, i ich dzieci i słuĪących, ale teĪ
i w podróĪach bĊdących, bądĨ w dwóch miastach domostwa mających, de nomine et
cognomine [tj. z imienia i nazwiska] wiernie spisali, i podpisali, et pro die 2da Ianuarii a.
1765 z temiĪ inwentarzami do pryncypialnych Grodów Województwa czyli Ziemi albo
Powiatu […] na ten sam dzieĔ zjechaü powinni48.

Od 1789 r. istniał obowiązek przedstawiania spisów powołanym wówczas
na Sejmie Czteroletnim komisjom Dobrego Porządku, tworzącym scentralizowany system administracji najniĪszego szczebla. Badania wskazują, Īe obowiązek ten był przestrzegany: W. Szaja, analizując dokumenty komisji ziemi
wieluĔskiej, kaliskiej i powiatu ostrzeszowskiego, zauwaĪa, iĪ np. stan ludnoĞci Īydowskiej w KĊpnie, gdzie moĪna mówiü o szczególnie dokładnych
danych, podany został przez magistrat tego miasta w 1790 r. w postaci Regestru metryki obrzezania, szlubów i zgonów na podstawie spisu sporządzonego
przez starszych synagogi kĊpiĔskiej49. RównieĪ J. Sobczak, badając stan
46

„ĩydowie wszyscy, i kaĪdy z osobna w Królestwie naszym, w mieĞciech i miasteczkach, i na wsiach, tak naszych jako i wszystkich poddanych naszych duchownych i Ğwieckich,
od kaĪdej głowy, po złotemu monety” (Volumina legum, t. II, Petersburg 1859, s. 40; por.
Uniwersał poborowy na sejmie walnym koronnym warszawskim uchwalony w roku 1601, [w:]
Volumina legum, t. II, s. 407-408). O pogłównym Īydowskim zob. takĪe: A. P AWIēSKI, SkarbowoĞü w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 1881 (ħródła dziejowe, t. XVIII),
s. 174-175. Zob. szerzej: Z. GULDON, LudnoĞü Īydowska w miastach Małopolski w drugiej
połowie XVII wieku, [w:] ĩydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i Īycia społecznego, red. F. Kiryk, PrzemyĞl 1991, s. 85; TENĩE, ħródła i metody szacunków liczebnoĞci ludnoĞci Īydowskiej w Polsce w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
2(1986), s. 249 n.
47
Pogłowne Īydowskie, [w:] Volumina legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 26.
48
TamĪe.
49
W. S ZAJA, Sprawy Īydowskie przed komisjami porządkowymi cywilno-wojskowymi na
pograniczu Wielkopolski i ĝląska w latach 1789-1792, „Acta Universitatis Wratislaviensis”
1991, Historia LXXXIV: Z dziejów ludnoĞci Īydowskiej na ĝląsku, s. 173.
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ludnoĞci Īydowskiej Wschowy w XVIII wieku, stwierdził, Īe wprawdzie nie
zachował siĊ spis tej ludnoĞci sporządzony według zaleceĔ z 1764 r., wiadomo
jednak, Īe został on wraz z innymi dokumentami przedstawiony przez ĩydów
Komisji Dobrego Porządku50.
O braku zwyczaju prowadzenia przez ĩydów ksiąg metrykalnych Ğwiadczy wypowiedĨ badającego dzieje ĩydów krakowskich M. Bałabana, iĪ do
zajĊcia Krakowa przez Austriaków (tj. do 1796 r.) ksiĊgi takie nie były tam
znane. Zdarzało siĊ natomiast, Īe ojciec wpisywał imiona i daty urodzin dzieci
do modlitewnika albo umieszczał je na pierwszej karcie rodzinnej Biblii. Na
podstawie analizy wpisów dokonywanych w XVI wieku na czternastowiecznym manuskrypcie zawierającym obszerne fragmenty Starego Testamentu,
M. Bałaban wnioskuje, Īe właĞciciel manuskryptu imieniem Dawid wpisywał
imiĊ dziecka i datĊ niekiedy niezwłocznie po jego urodzeniu, innym razem
wtedy, gdy dziecko było juĪ dorosłe, o czym Ğwiadczą poprzedzające imiĊ
zwroty „pan” i „pani”. Gdy jednak imiĊ dziecka wpisywano tuĪ po urodzeniu,
umieszczano przy nim eulogiĊ (tj. błogosławieĔstwo), „by siĊ chowało dla
nauki, małĪeĔstwa i dobrych uczynków”. Przy imieniu dziewczynki umieszczano niekiedy inny tekst: „By siĊ wychowywała do szycia, przĊdzenia, haftu
i dobrych uczynków”51. Za formĊ rejestracji stanu cywilnego uznaü moĪna
natomiast ksiĊgi bractw pogrzebowych, istniejących prawie w kaĪdym mieĞcie52, gdzie podawano liczbĊ zmarłych w poszczególnych latach. Na podstawie ksiąg bractwa pogrzebowego w Krakowie, zachowanych od 1543 r., Bałaban zauwaĪa jednak, Īe liczba ta nie była dokładna, gdyĪ odnotowywano
tylko zgony ludzi dorosłych, a nie dzieci, wĞród których ĞmiertelnoĞü była
najwiĊksza53.
50

J. S OBCZAK, LudnoĞü Īydowska Wschowy w początkach 2 połowy XVIII w. (w Ğwietle
ustaleĔ Komisji Dobrego Porządku), [w:] ĩydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji „Autonomia ĩydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, MiĊdzywydziałowy Zakład Historii i Kultury ĩydów w Polsce. Uniwersytet JagielloĔski 22-26 IX 1986, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1991, s. 122. Autor wspomina ponadto, Īe według umowy z władzami Wschowy na
podstawie konstytucji Warunek miast z 1768 r., regulującej wzajemne stosunki ludnoĞci
chrzeĞcijaĔskiej i ĩydów, starsi gminy mieli corocznie przedstawiaü staroĞcie rachunki oraz
rejestr mieszkaĔców gminy (tamĪe, s. 126).
51
M. BAŁABAN, Historia ĩydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304-1868, t. I: 1304-1655.
Wydanie nowe poszerzone i przerobione, Kraków 1931, s. 419-430.
52
Zob. szerzej: M. S CHORR , Organizacja ĩydów w Polsce od najdawniejszych czasów aĪ
do r. 1772, „Kwartalnik Historyczny” 13(1899), s. 34.
53
BAŁABAN, Historia ĩydów, s. 209.
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WczeĞniej była juĪ mowa o tym, iĪ rozwój reformacji pociągnął za sobą
potrzebĊ ewidencji nie tylko katolików, ale takĪe protestantów. Do prowadzenia na szerszą skalĊ rejestracji chrztów, małĪeĔstw i zgonów wĞród tych ostatnich przyczynił siĊ zresztą Sobór Trydencki, gdyĪ parafie protestanckie czĊsto
szły w tej kwestii za przykładem parafii katolickich54. Prowadzenie metryk
było jedną z podstawowych funkcji administracyjnych zborów, jednak – jak
stwierdza K. Dworzaczek – począwszy od połowy XVII wieku mniej wiĊcej
aĪ po połowĊ XVIII stulecia innowiercy w wypadkach, gdy nie mieli w pobliĪu swojego zboru, a te były przewaĪnie rozsiane rzadko, korzystali z ksiąg
parafii katolickich, co zdarzało siĊ bardzo czĊsto55. Poglądowi tegoĪ autora
o wiĊkszej starannoĞci i systematycznoĞci w prowadzeniu zapisów w ksiĊgach
zborów protestanckich zachowanych z XVII i XVIII wieku56, przeczą wnioski
z badaĔ Sz. Konarskiego, którego zdaniem jeszcze w XVII wieku nie moĪna
mówiü o przestrzeganiu przez pastorów obowiązku – czy moĪe zwyczaju –
systematycznego prowadzenia w parafiach notatek, które w dodatku noszą
cechy ogromnej dowolnoĞci, i – w ujĊciu autora – „bynajmniej nie wpajają
w czytelnika przekonania, Īe o kaĪdym chrzcie, Ğlubie czy pogrzebie, a nie
o niektórych tylko, została uczyniona notatka”. Jak skonkludował dalej Konarski, właĞciwie dopiero w XVIII wieku, prawdopodobnie na skutek odpowiednich poleceĔ synodów, notatki były prowadzone stale. NiezaleĪnie od stopnia
starannoĞci prowadzenia metryk, identyfikacja uwzglĊdnionych w nich osób,
a nawet ich wyznania, napotykaü moĪe trudnoĞci. CzĊsto zdarzało siĊ, Īe protestanci – podobnie jak katolicy, o czym była juĪ mowa – uĪywali nie pierwszego imienia otrzymanego na chrzcie, ale któregoĞ z nastĊpnych. W obrządkach protestanckich było ponadto w zwyczaju tzw. lokowanie ciała, które
poprzedzało właĞciwy pogrzeb nawet o szereg lat, przy czym zarówno o lokowaniu ciała, jak i o póĨniejszym uroczystym pogrzebie sporządzano w ksiĊdze zmarłych nieraz identyczne notatki; wskutek tego tĊ samą zmarłą osobĊ
moĪna było łatwo wziąü za dwie róĪne. Wreszcie w przypadku małĪeĔstw
mieszanych dzieci przejmowały wyznanie zwykle według płci i odpowiedniego wyznania rodziców, np. córki katoliczki i protestanta pozostawały po
matce katoliczkami, a synowie protestantami57. Nie naleĪało takĪe do rzadko54

S Z. KONARSKI, Od Autora, [w:] TENĩE, Szlachta kalwiĔska w Polsce, z przedmową
Dr. S. KĊtrzyĔskiego, Warszawa 1936, s. X.
55
DWORZACZEK, Genealogia, s. 59.
56
TamĪe.
57
Por. KONARSKI, Od Autora, s. XII-XIII.
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Ğci rejestrowanie w zborach chrztów nie tylko osób naleĪących do gminy reformowanej, lecz wszystkich poddanych mieszkających w danych dobrach,
bez wzglĊdu na wyznanie, np. w zborze krokowskim (na terenie Prus Królewskich), gdzie odnotowywano chrzty poddanych klucza krokowskiego oraz
luteranów z KarwiĔskich Błot. W Mokrym Dworze z kolei przypuszczalnie
nie prowadzono Īadnych ksiąg metrykalnych, gdyĪ reformowanych z tej miejscowoĞci chrzczono w zborze Piotra i Pawła w GdaĔsku, a luteranów z Mokrego Dworu i WiĞliny od 1727 r. w pobliskiej Rokitnicy58.
KsiĊgi metrykalne przechowywano w archiwach parafialnych. JuĪ z chwilą utworzenia pierwszych parafii zaczĊło funkcjonowaü tzw. archiwum odbiorcy. Nie było to archiwum we współczesnym rozumieniu instytucji, która
przechowuje i zabezpiecza akta, lecz był to najczĊĞciej skarbiec koĞcioła,
w którym przechowywano róĪne dokumenty dotyczące parafii (m.in. przywileje fundacyjne i donacyjne, róĪne kontrakty, opisy majątku beneficjalnego,
dekrety reformacyjne z wizytacji)59. Wielu autorów łączy powstanie kancelarii
parafialnych z Soborem Trydenckim, jednakĪe Ğlady ich istnienia na ziemiach
polskich są znacznie wczeĞniejsze i siĊgają XIII wieku60.
Dla zabezpieczenia ksiąg metrykalnych przed zniszczeniem wydawano,
zwłaszcza w wieku XVIII, w niektórych diecezjach stosowne przepisy. JuĪ
w 1511 r. na synodzie piotrkowskim prymasa Jana Łaskiego postanowiono
o przesyłaniu dokumentów koĞcielnych do archiwum biskupiego61, a zarządzenia te były w póĨniejszym okresie powtarzane przez synody diecezjalne i list
pasterski prymasa Maciejowskiego. Niektóre z synodów polecały wpisywaü
dokumenty do ksiąg grodzkich lub ziemskich. Zarządzenia te dotyczyły jed58

A. K LEMP, Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, GdaĔsk 1994, s. 193. ĝwiadczenie posług religijnych katolikom było przedmiotem debat na synodach protestanckich, gdzie rozwaĪano m.in.
nastĊpujące kwestie: czy chrzciü dzieci katolików? Czy udzielaü im Ğlubów? Czy wolno zgadzaü siĊ na mieszane małĪeĔstwa i kto wówczas winien prowadziü uroczystoĞü? Co naleĪy
sądziü o małĪeĔstwach zawieranych prywatnie? WaĪnoĞü małĪeĔstw niezawartych w obecnoĞci katolickiego kapłana bywała bowiem kwestionowana przez niektórych biskupów, a kwestia
ta była nawet dyskutowana na sejmikach szlacheckich (zob. szerzej: W. SŁAWIēSKI, Z dziejów
polskiego protestantyzmu w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 2002, s. 272; TENĩE, Stanisław Sarnicki jako działacz reformacyjny, „Czasy NowoĪytne” 18-19(2005), s. 85, 90).
59
WYCZAWSKI, Wprowadzenie, s. 65; T. OLCZAK, Kancelarie koĞcielne w okresie staropolskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea KoĞcielne” 64(1995), s. 15 n.; KUFEL, Kancelaria, s.
35.
60
Zob. OLCZAK, Kancelarie koĞcielne, s. 22 oraz wskazana tam literatura.
61
KUMOR, Metryki, s. 69.
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nak poszczególnych dokumentów czy całych nawet kopiarzy koĞcielnych,
jednak Īadne z nich nie wymieniało metryk koĞcielnych. Dopiero synod
Īmudzki z 1742 r. polecał proboszczom, Īe „dawne ksiĊgi metrykalne, dla
ochrony ich od zatracenia przez ogieĔ na plebanii łatwo wyniknąü mogący,
mają byü odesłane do archiwum diecezjalnego. ĝwiadectwo zaĞ archiwariusza
o odebraniu takowych na depozyt wszyte byü winno na początku nowej ksiĊgi
metrykalnej”62. NajwiĊksze znaczenie miał jednak list pasterski arcybiskupa
lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego z 17 kwietnia 1761 r., nakazujący proboszczom sporządzanie odpisów ksiąg ochrzczonych i przesyłanie
ich do kurii arcybiskupiej celem zabezpieczenia63; pozostałe ksiĊgi metrykalne
polecono starannie przechowywaü tylko w egzemplarzu oryginalnym w miejscowym archiwum parafialnym. Wreszcie biskup wrocławski Józef RybiĔski
w 1778 r. nakazał proboszczom, aby „odpisy z ksiąg ochrzczonych i zmarłych
[…] oddawali corocznie do ksiąg grodzkich”, a dziekanom, „aby podczas
kongregacji dekanalnych dopominali siĊ danego sobie z kancelarii zaĞwiadczenia o oddaniu rocznego wpisu”64.
Z powołanych wczeĞniej statutów synodalnych i przepisów wydawanych
przez poszczególnych biskupów wynika, Īe za jeden z najpewniejszych sposobów zabezpieczenia ksiąg metrykalnych uwaĪano ich oblatowanie (tj. wpisanie całej treĞci) w ksiĊgach grodzkich lub ziemskich, zapewne ze wzglĊdu
na obwarowaną licznymi przepisami prawa polskiego troskĊ o właĞciwe przechowywanie tych ksiąg. Ten rodzaj zabezpieczenia leĪał takĪe w interesie
paĔstwa, gdyĪ zapisy metrykalne stanowiły waĪne Ğwiadectwo w sprawach
pokrewieĔstwa, istnienia związku małĪeĔskiego, w sprawach spadkowych itd.
KsiĊgi metrykalne nie zawsze w dodatku prowadzone były z naleĪytą staran62

S. CHODYēSKI, Metryki koĞcielne, [w:] Encyklopedia koĞcielna, t. XIV, Warszawa 1881,
s. 227; cyt. za: KUMOR, Metryki, s. 69.
63
„PoniewaĪ nierzadko trafia siĊ, Īe ksiąĪki chrztów, juĪ to ze wzglĊdu na staroĞü, juĪ to
z niedbalstwa proboszczów ulegają zniszczeniu, co powoduje wiele złego szczególnie dla tych,
którzy potrzebują wyciągów metrykalnych, dlatego, pragnąc zapobiec tym niedogodnoĞciom
naszych wiernych, nakazujemy wszystkim proboszczom […] aby z koĔcem kaĪdego roku sporządzali czytelnie […] odpisy autentyczne ksiąg ochrzczonych. Te zaĞ zaopatrzone własnym
podpisem i pieczĊcią parafii […] oddawali swoim dziekanom. Dziekani natomiast po uprzednim stwierdzeniu zgodnoĞci odpisu z oryginałem, po podpisaniu i opieczĊtowaniu, przeĞlą je
do naszej kancelarii metropolitalnej, oryginały zaĞ pozostawiają przy właĞciwych koĞciołach
parafialnych” (Epistola Pastoralis Wenceslai Hieronymi Sierakowski […] archiep. metropol.
Leopol., Leopoli 1761, c. 5; cyt. za: KUMOR, Metryki, s. 69).
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KUMOR, Metryki, s. 69 oraz wskazana tam literatura.
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noĞcią. Przykładowo – S. Kutrzeba na podstawie badaĔ ksiąg koĞcioła pod
wezwaniem Wszystkich ĝwiĊtych w Krakowie ustalił, Īe w ksiĊdze małĪeĔstw
wpisów nie zawsze dokonywano w kolejnoĞci chronologicznej, co wynikało
prawdopodobnie z faktu, Īe odnotowywano zawarcie małĪeĔstwa na luĨnych
kartkach, a dopiero póĨniej przepisywano ich treĞü do ksiĊgi. ĝwiadczy o tym
takĪe dokonywanie wpisów przez tĊ samą osobĊ, choü ich redakcja sugeruje,
Īe pochodzą one od róĪnych ksiĊĪy błogosławiących małĪeĔstwa. W rezultacie – jak zauwaĪył autor – małĪeĔstwa bywały odnotowane pod błĊdną datą,
z duĪym opóĨnieniem, a nawet zdarzało siĊ, Īe wpisu zupełnie zaniechano
i dopiero na podstawie innych akt stwierdziü moĪna, Īe małĪeĔstwo zostało
zawarte65.
Na tego rodzaju nieprawidłowoĞci zwrócono uwagĊ w postanowieniach
konwokacji warszawskiej z 1764 r., sankcjonujące charakter metryk jako
ksiąg publicznych, przynajmniej w odniesieniu do ksiąg chrztu. Jako powód
wydania tych postanowieĔ wskazano bowiem na znaczenie dowodowe wpisów
przy wykazywaniu szlacheckiego pochodzenia, a niedochowanie starannoĞci
w ich prowadzeniu przyczynia siĊ do trudnoĞci w ustaleniu, czy zainteresowana osoba naleĪy do stanu szlacheckiego:
Gdy codzienna uczy nas praktyka, jak w wielu miejscach przez zaniedbanie zapisowania
w ksiĊgach parafialnych, upieszczony klejnot szlachectwa naszego niebezpiecznej podlega
skazie, przeto zalecamy Ich MoĞciom xx. Biskupom jako loci ordinariis [tj. ordynariuszom miejsca], aby wszystkim in genere [tj. w ogóle] w swoich Diecezjach kapłanom
curam animarum [tj. duszpasterstwo] trzymającym, nullis exceptis [tj. bez wyjątku] przez
proces nakazali, corocznie zaraz po Nowym roku metryki baptisatorum swoich respective
[tj. odpowiednio] koĞciołów per oblatam ad acta proprii Districtus [tj. przez oblatĊ do akt
właĞciwego dystryktu] podawaü, a Kancellarie Grodzkie od takowej oblaty Īadnej rekompensy pretendowaü [tj. Īądaü zapłaty] nie powinny, sub poenis super contravenientes, in
Officio competenti irrogandis [tj. pod groĨbą kar dla nie podporządkowujących siĊ,
wymierzanych przez właĞciwy urząd]66.

Zdaniem K. Dobrowolskiego uchwalenie powyĪszych postanowieĔ dokonało siĊ w wyniku analogicznego procesu, jak na zachodzie Europy, tj. formalne potwierdzenie urzĊdowego znaczenia metryk przez paĔstwo zostało
poprzedzone przez prawo zwyczajowe67. Dla celów Ğwieckich – dokonania
65
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KUTRZEBA, Kilka słów, s. 159-160.
O oblatowaniu metryk szlacheckich we własnym Grodzie, [w:] Volumina legum, t. VII,

s. 37.
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powszechnego spisu ludnoĞci w Polsce – postanowiono wykorzystaü metryki
koĞcielne w 1789 r. Konstytucja sejmowa zatytułowana Komisje porządkowe
cywilno-wojskowe, województw, ziem i powiatów w Koronie, zobowiązywała
proboszczów pod groĨbą kar pieniĊĪnych do corocznego przekazywania wymienionym w tytule komisjom odpisów metryk: chrztów, Ğlubów i pogrzebów
oraz spisów parafian z zaznaczeniem płci, wieku i miejsca zamieszkania (liber
status animarum):
[…] komisja porządkowa wyda uniwersał do wszystkich plebanów obojga obrządków68,
i do wszelkiego rodzaju dysydenckich, aĪeby wszyscy przed tąĪ komisjĊ corocznie na
dzieĔ pierwszego stycznia, metryki chrztów, Ğlubów i pogrzebów, w ciągu roku zdarzonych, likwidując one od roku tysiąc siedemset dziewiĊüdziesiątego do dnia pierwszego
Stycznia, do roku tysiąc siedemset dziewiĊüdziesiątego pierwszego, dnia pierwszego
Stycznia, i tak corocznie nastĊpnie, tudzieĪ regestra wszystkich osób, w parafii znajdujących siĊ, z wyraĪeniem płci, lat, i miejsca zamieszkania kaĪdej osoby, a to według
schemma na to od komisji skarbowej wydaü siĊ, a od komisjów porządkowych komunikowaü powinnego oddawali, komisja porządkowa ludnoĞü chrzeĞcijan przez plebanów
podaną, a Tatarów, Karaimów, ĩydów, i innej religii czyli wyznania przez dziedziców,
posesorów, i magistraty, w osobnym regestrze spisaną przeĞle do komisji skarbowej
corocznie, z których regestrów komisjów porządkowych, komisja skarbowa ekonomiczna
ogólną w kraju ludnoĞü zebrawszy, na kaĪdym sejmie prezentowaü tĊĪ stanom bĊdzie.
Nieposłusznych temu prawu plebanów […] komisja porządkowa stem złotych Polskich do
kasy tejĪe komisji płaciü siĊ powinnych […] karaü ma69.

Kilka postanowieĔ odnoĞnie do ksiąg koĞcielnych zawierał projekt kodyfikacji prawa polskiego zatytułowany Zbiór Praw Sądowych, opracowany
przez Andrzeja Zamoyskiego w 1776 r. Dotyczące szlachty ksiĊgi chrztów,
Ğlubów i zgonów proboszczowie winni spisywaü w dwóch egzemplarzach,
z których jeden naleĪało posłaü konsystorzowi, drugi do ksiąg grodzkich lub
ziemskich własnego powiatu, z początkiem kaĪdego roku, zaĞ kancelarie sądowe nie mogły od duchownych pobieraü od takich wpisów Īadnej opłaty. Za
niedopełnienie tego obowiązku proboszczom groziła kara pieniĊĪna „za doniesieniem kaĪdego Szlachcica przed sąd ziemski, albo Grodzki na rzecz Delatora wskazaü mianą”, tj. – jak naleĪy sądziü – z powództwa poszkodowanego
wskutek braku stosownego wpisu w Ğwieckich ksiĊgach sądowych (cz. I, art. 4
§ 29). Nadzór nad przekazywaniem metryk chrztu osób stanu szlacheckiego
z koĞciołów parafialnych do akt grodzkich powierzono Komisji Edukacji
Narodowej, „gdyĪ te urodzenia szlacheckiego są dowodem” (cz. I, art. 18
68
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To jest łaciĔskiego i wschodniego.
Volumina legum, t. IX, Petersburg 1860, s. 153-154.
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§ 25). Metryki chrzestne, Ğlubne i pogrzebowe „osób miejskich i chłopskich”
proboszczowie mieli corocznie przekazywaü konsystorzowi, zaĞ konsystorze
pod groĨbą kar pieniĊĪnych winne przedkładaü je królowi i Radzie Nieustającej (cz. I, art. 4 § 30). Projekt A. Zamoyskiego rozciągał zatem przepisy
konstytucji z 1764 r., dotyczące metryk chrztu szlachty, na wszystkie pozostałe metryki, nie tylko szlachty, ale równieĪ osób naleĪących do innych
stanów, i regulował sposób ich przechowywania70.
Podobne przepisy zostały opracowane w cząstkowym projekcie ostatniej
przed rozbiorami kodyfikacji prawa z 1793 r., tzw. Kodeksu Stanisława Augusta, autorstwa W. Bogdanowicza. W art. 4 § 6-7 nakazano, by metryki chrztu
osób stanu szlacheckiego podawane były z początkiem kaĪdego roku do ksiąg
ziemskich poszczególnych powiatów, dziekani zaĞ mieli w czasie swych wizyt
nadzorowaü naleĪyte prowadzenie metryk. Proboszczowie winni ponadto podawaü corocznie stan ludnoĞci całej parafii komisjom cywilno-wojskowym71.
Dane zawarte w metrykach miały posłuĪyü m.in. – jak przewidywał prospekt
K. Wyszomirskiego – do szybkiego ustalenia przypadków, w których konieczne było ustanowienie opieki:
ĩeby zaĞ Īadna sierota nie zostawała bez opieki krajowej przez czas długi, kaĪda magistratura sądownicza powiatowa obowiązana bĊdzie co rok wyjąü z kancelarii cywilno-wojskowej ekstrakt [tj. wyciąg] metryk rodzin i pogrzebów powiatu respective [tj. odpowiednio] swego, magistratura miejska ekstrakt rodzin i pogrzebów osób miejskich miasta
respective swego, urząd zaĞ wiejski osób wsi respective swojej. Te ekstrakty darmo przez
regenta [tj. notariusza] wydawane bĊdą72.

RównieĪ kwestia rejestracji stanu cywilnego ludnoĞci Īydowskiej stała siĊ
przedmiotem zainteresowania Sejmu Czteroletniego. Tadeusz Czacki, opisując
swoje prace w Komisji skarbowej, „magistraturze mającej w wielu wzglĊdach
zwierzchnoĞü nad ĩydami”, wspomniał o powołaniu zespołu do rozpatrzenia
projektu reformy dotyczącej tej grupy ludnoĞci73. Projekt ten, jak stwierdził
70

Por. DĄBKOWSKI, Prawo, s. 546.
MyĞli do prospektu rozdziału o własnoĞci i naleĪytoĞci osób duchownych, [w:] Kodeks
Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, wyd. S. Borowski, Warszawa 1938, s. 123-124. Ten
sam autor w Prospekcie do prawa o sądownictwie, dotyczącym spraw i osób duchownych
rzymsko-katolickich wskazywał sądy ziemskie jako właĞciwe w sprawach zaniedbaĔ proboszczów w przekazaniu ksiąg metrykalnych do oblaty (tamĪe, s. 303).
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K. WYSZOMIRSKI, MyĞli o opiece nad małoletnimi, [w:] tamĪe, s. 150.
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Wyznaczenie deputacji do rozstrząĞniĊcia projektu reformy ĩydów, [w:] Volumina legum, t. IX, s. 177-178: „PoniewaĪ lud ĩydowski w krajach Rzeczypospolitej naszej znacznie
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autor, był juĪ prawie gotowy74; rozdział II, zatytułowany O aktach urodzin
i Ğmierci, Ğlubach małĪeĔskich i rozwodach, wprowadzał obowiązek prowadzenia ksiąg urodzeĔ, małĪeĔstw i zgonów według ustalonych wzorów oraz
publikacji danych statystycznych dotyczących ludnoĞci Īydowskiej co piĊü
lat75. Rabini powinni przechowywaü ksiĊgi, a dane w nich zawarte przekazywaü co pół roku władzy powiatowej76. Projekt okreĞlał m.in. wiek uprawniający do zawarcia małĪeĔstwa (20 lat dla mĊĪczyzn i 18 lat dla kobiet), co
miało – zdaniem T. Czackiego – zapobiegaü czĊstym wĞród ĩydów małĪeĔstwom w bardzo młodym wieku, z czym wiązała siĊ duĪa zachorowalnoĞü
i ĞmiertelnoĞü potomstwa.
Dopiero w czasie zaborów upowszechnił siĊ jednolity system prowadzenia ksiąg metrykalnych: specjalne formularze pozwalały ujednoliciü zapisy,
a ksiĊgi metrykalne podlegały kontroli władz paĔstwowych i koĞcielnych.

teraz rozmnoĪony, potrzebuje w sposobach rządzenia siĊ swojego, koniecznie reformy, i w tym
celu podany projekt znajduje siĊ w deliberacji, wiĊc chcąc ten projekt rozstrząsnąü, wydoskonaliü, i do decyzji przybliĪyü, wyznaczamy deputacjĊ […]”.
74
T. CZACKI, Rozprawa o ĩydach i Karaitach […] z dodatkiem wiadomoĞci o Īyciu i pismach autora, Kraków 1860, s. 117 n.
75
„§ I. KsiĊgi urodzenia, Ğmierci \i Ğlubu, powinny byü w kaĪdej społecznoĞci. Jednakowe
wzory przepisze władza policyjna.
§ II. TaĪ władza przepisze wzory do tablic róĪnych chorób i Ğmierci.
§ III. Te tablice odsyłane bĊdą wiernie co pół roku do władzy powiatowej.
§ IV. Nikt zawieraü małĪeĔstwa nie moĪe prĊdzej, jak mĊĪczyzna w roku dwudziestym, a
kobieta w oĞmnastym.
§ V. ĝlub nie bĊdzie dany tylko tym oblubieĔcom, którzy siebie znają od szeĞciu niedziel,
i wzajemne Īeniących siĊ zezwolenie zapisanem bĊdzie w akcie Ğlubnym. […]
§ VII. Władza prawodawcza wyda póĨniej przepisy o rozwodach Īydowskich; tymczasem
stanowi siĊ:
1) Rozwód kaĪdy umieĞci społecznoĞü w osobnej tablicy, i przyczynĊ rozwodu wyrazi
[…]” (tekst wg: CZACKI, Rozprawa, s. 123).
76
Rozdział V zatytułowany O zwierzchnoĞci Īydowskiej i ich władzy w § III wĞród
obowiązków rabinów wymienia: „Trzymaü rejestra urodzonych, umarłych, Ğlubów i rozwodów. Protokoły corocznie władza powiatowa podpisze, a tablice metrykowe jak w § … opisane
odbierze.
§ IV. Co piĊü lat władza najwyĪsza odbieraü bĊdzie tablice porównania:
1) urodzin, Ğmierci, Ğlubów i rozwodów. […]
Te tablice bĊdą drukowane. Dobroczynna opieka rządu wymierzy albo wiĊksze wzglĊdy,
albo uĪyje skuteczniejszych Ğrodków do prĊdszej poprawy” (tekst wg: CZACKI, Rozprawa,
s. 128).
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PaĔstwa zaborcze uznały rejestracjĊ sporządzaną w kancelariach parafialnych
za akta stanu cywilnego77.
Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, ksiĊgi metrykalne, kancelaria parafialna, akt małĪeĔstwa, akt urodzenia, akt zgonu.

Registration of civil status
in pre-partition Poland
Summary
The presented article focuses on the registration of civil status in pre-partition Poland until
1775. The registration duty in the discussed period rested on individual churches and religious
denominations. It was not until the 18th century that state legislation was established (Seym constitutions, especially the acts of the Four-Year Seym). It was not supposed to replace the registers
and censuses maintained by particular denominations but it typically imposed a duty of disclosing
data contained therein to respective authorities. In the Catholic Church, the development of parish
registers was heavily affected by the decisions of the Trident Council, supported by particular law.
The Author briefly discusses birth, marriage and death registration in Eastern and Protestant Churches. Such registers were not known to Jewish communities.
Key words: civil status, registration of civil status, register books, parish office, marriage certificate, birth certificate, death certificate.
Translated by Tomasz Pałkowski
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Die Registrierung des Personenstandes
in Polen vor den Teilungen
Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel ist der Registrierung des Personenstandes in Polen vor den Teilungen
gewidmet, d.h. bis zum Jahre 1795. Diese Registrierung lag damals in der Kompetenz der einzelnen
Kirchen und Religionsgemeinschaften; erst im 18. Jahrhundert kann diesbezüglich von Anfängen
einer staatlichen Gesetzgebung gesprochen werden (Sejmkonstitutionen, insbesondere die Errungenschaften des Vierjährigen Sejms), welche jedoch nicht die Abschaffung der von den jeweiligen
Konfessionen geführten Matrikel und Verzeichnisse zum Ziel hatte, sondern in der Regel nur die
Pflicht beinhaltete, die darin enthaltenen Angaben dann auch an die entsprechenden Behörden
weiterzugeben. In der katholischen Kirche wurde die Entwicklung der Matrikel besonders von den
Beschlüssen des Konzils von Trient beeinflusst, welche dann durch das Partikularrecht ergänzt
wurden. Kurz besprochen wurde außerdem die Registrierung der Taufen und Todesfälle in den
Kirchen des östlichen Ritus sowie bei den Protestanten. Dagegen waren Matrikel in dieser Form in
den jüdischen Gemeinden nicht bekannt.
Schlüsselwörter: Personenstand, Registrierung des Personenstandes, Matrikelbücher, Pfarrkanzlei,
Eheurkunde, Geburtsurkunde, Totenschein.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɿɥɚɦɢ
Pɟɡɸɦɟ
Ⱦɚɧɚ ɫɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɿɥɚɦɢ,
ɬɨɛɬɨ ɞɨ 1775 ɪ. ɐɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɬɬɿ, ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɭ ɜɿɞɚɧɧɿ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɰɟɪɤɨɜ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ; ɳɨɣɧɨ ɜ XVIII ɫɬ. ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ (ɫɟɣɦɨɜɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɑɨɬɢɪɶɨɯɪɿɱɧɨɝɨ ɫɟɣɦɭ), ɹɤɟ,
ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɦɚɥɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɦɟɬɪɢɤɢ ɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ, ɳɨ ɜɟɥɢɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɨɧɮɟɫɿɹɦɢ, ɚɥɟ
ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɩɪɨ ɜɦɿɳɟɧɿ ɜ ɧɢɯ ɞɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ
ɜɥɚɞɢ. ɍ Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ ɰɟɪɤɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɪɢɤ ɦɚɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɍɪɢɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɫɨɛɨɪɭ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɩɚɪɬɢɤɭɥɹɪɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ; ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɤɨɪɨɬɤɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ
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ɯɪɟɳɟɧɶ, ɲɥɸɛɿɜ ɿ ɫɦɟɪɬɟɣ ɭ ɰɟɪɤɜɚɯ ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛɪɹɞɭ ɬɚ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɢɯ. Ɇɟɬɪɢɤɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟ ɛɭɥɢ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɿ ɜ ɽɜɪɟɣɫɶɤɢɯ ɨɛɳɢɧɚɯ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɦɟɬɪɢɱɧɿ ɤɧɢɝɢ, ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɚ ɤɚɧɰɟɥɹɪɿɹ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɲɥɸɛ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ
ɫɦɟɪɬɶ.
Ɂ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɤɥɚɥɚ ɇɚɞɿɹ Ƚɟɪɝɚɥɨ
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Uznanie ojcostwa
w polskim prawie rodzinnym
I. Geneza reformy instytucji uznania dziecka
Znowelizowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego o pochodzeniu dziecka ustawą z 6 listopada 2008 r.1 wprowadziło doniosłe zmiany
w zakresie dotychczasowej instytucji uznania dziecka. Reforma objĊła nie tylko konstrukcjĊ aktu uznania, legitymacjĊ czynną i bierną oraz postĊpowanie
zmierzające do podwaĪenia skutecznoĞci dokonanego aktu, lecz równieĪ nazwĊ instytucji, która w aktualnej postaci została okreĞlona jako uznanie ojcostwa. Potrzeba nowelizacji przepisów o pochodzeniu dziecka była sygnalizowana w literaturze juĪ od dawna; wskazywano m.in. na koniecznoĞü dostosowania tych regulacji do wiąĪących PolskĊ konwencji miĊdzynarodowych2.
Standardem, wyraĪonym w art. 4 konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałĪeĔskiego, jest zgodnoĞü uznania z prawdą biologiczną3, z którą pozostawały w sprzecznoĞci przepisy k.r.o. ZgodnoĞci tej nie zapewniała juĪ sama
konstrukcja aktu uznania dziecka. Znamienne jest, Īe przepisy k.r.o. nie wskaDR ANNA SYLWESTRZAK – Uniwersytet GdaĔski
1

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy
oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 220. poz. 1431; weszła w Īycie 13 czerwca 2009 r.
[dalej cyt.: k.r.o.].
2
MiĊdzy innymi T. S MYCZYēSKI [w:] System Prawa Prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne
i opiekuĔcze, red. T. SmyczyĔski, Warszawa 2003, s. 138.
3
W myĞl art. 4 konwencji, dobrowolne uznanie ojcostwa nie moĪe byü przedmiotem
sprzeciwu ani zaskarĪenia, chyba Īe prawo wewnĊtrzne przewiduje taką moĪliwoĞü w przypadku, gdy osoba, która chce uznaü ojcostwo lub je uznała, nie jest biologicznym ojcem
dziecka.
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zywały treĞci oĞwiadczenia składanego przez uznającego mĊĪczyznĊ, a z całokształtu regulacji wynikało, Īe oĞwiadcza on przed właĞciwym organem, iĪ
uznaje dziecko. OĞwiadczenie mĊĪczyzny, Īe dziecko uznaje, nie jest jednak
toĪsame treĞciowo oĞwiadczeniu, Īe jest on ojcem dziecka. Problem ten próbowano rozwiązaü konstruując popieraną przez wiĊkszoĞü autorów4 i przyjĊtą
w orzecznictwie5 koncepcjĊ uznania dziecka jako czynnoĞci o charakterze
mieszanym, obejmującej w sobie oĞwiadczenie woli, w którym mĊĪczyzna
wyraĪa wolĊ wywołania skutku prawnego w postaci ustalenia ojcostwa wobec
uznawanego dziecka, oraz jednoczeĞnie przyznanie faktu ojcostwa, rozumiane jako przeĞwiadczenie mĊĪczyzny o zgodnoĞci składanego oĞwiadczenia
z prawdą biologiczną. Konsekwentnie przyjmowano, Īe ustalenie przez organ
uprawniony do przyjĊcia oĞwiadczenia o uznaniu dziecka, Īe mĊĪczyzna nie
jest przeĞwiadczony o swym ojcostwie (np. oĞwiadcza, Īe nie jest ojcem, bądĨ
nie jest tego pewien, lecz mimo to pragnie dziecko uznaü), czyni przyjĊcie
oĞwiadczenia o uznaniu niedopuszczalne.
Mankamentem dawnej regulacji w aspekcie zapewnienia zgodnoĞci aktu
z prawdą biologiczną był nadto wymóg udzielenia zgody na uznanie przez
oznaczone podmioty (w zaleĪnoĞci od okolicznoĞci zgodĊ wyraĪał przedstawiciel ustawowy ojca mającego ograniczoną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych, matka dziecka, przedstawiciel ustawowy dziecka bądĨ samo dziecko).
WyraĪenie zgody polega bowiem – ĞciĞle rzecz biorąc – na akceptacji skutków czynnoĞci dokonywanej przez inny podmiot, a nie na potwierdzeniu faktu
jego ojcostwa. Mankament ten rozwiązywano, podobnie jak w wypadku
oĞwiadczenia o uznaniu, poprzez przyjĊcie, Īe zgoda jest czynnoĞcią obejmującą oĞwiadczenie woli z elementem oĞwiadczenia wiedzy6. ZałoĪenie to nie
sprawdzało siĊ jednak we wszystkich przypadkach wymaganej zgody. O ile
sensowne było odwoływanie siĊ do wiedzy matki dziecka, znającej okolicznoĞci faktyczne związane z poczĊciem dziecka, o tyle wiedza o tych okolicznoĞciach po stronie innych osób (przedstawiciela ustawowego ojca albo
przedstawiciela ustawowego dziecka, wreszcie – samego dziecka) była zawsze
4

J. GAJDA, Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 322; J. HABERKO , Charakter prawny uznania dziecka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
1999, nr 2, s. 159; J. IGNATOWICZ, M. NAZAR , Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 244; SMYCZYēSKI [w:] System Prawa Prywatnego, s. 126; T. SOKOŁOWSKI, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, PoznaĔ 2006, s. 117; S. S ZER , Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 228; A. ZIELIēSKI,
Prawo rodzinne i opiekuĔcze w zarysie, Warszawa , 2000, s. 237.
5
Wyrok SN z 24 lutego 1972 r., III CRN 545/71, LEX, nr 7065.
6
Orzeczenie SN z 26 listopada 1996 r., II CRN 55/96, LEX, nr 28762.
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oparta na informacjach „z drugiej rĊki”, pochodzących od matki bądĨ uznającego mĊĪczyzny. SpójnoĞü koncepcji zmierzającej do włączenia w akt uznania
dziecka elementów oĞwiadczenia wiedzy ulegała jednak zakłóceniu w ramach
regulacji uniewaĪnienia uznania dziecka. Przesłanki uniewaĪnienia uznania
oparte były bowiem nie na braku biologicznego ojcostwa, lecz na wadach
oĞwiadczenia woli mĊĪczyzny, który dziecko uznał. Podstawą uniewaĪnienia
mogły byü takĪe wady oĞwiadczenia woli podmiotu uprawnionego do wyraĪenia zgody na uznanie. RegulacjĊ tĊ uzasadniano załoĪeniem, Īe nawet poĪądany cel, jakim jest prawidłowe ustalenie stanu cywilnego dziecka, nie powinien byü osiągany na podstawie wadliwej czynnoĞci prawnej7. Stąd, paradoksalnie, w sprawie o uniewaĪnienie uznania dziecka badaniu podlegała tylko zarzucana wada oĞwiadczenia woli, a nie fakt, czy mĊĪczyzna rzeczywiĞcie
nie jest rzeczywistym ojcem dziecka. Obok przedstawionych niekonsekwencji,
dawnej regulacji moĪna było zarzuciü takĪe inne mankamenty i luki8.
OdpowiedĨ na nabrzmiałą potrzebĊ nowelizacji k.r.o. stanowił Rządowy
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuĔczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1166), obejmujący szeroko zakrojone
zmiany w prawie rodzinnym, który wpłynął do sejmu w 24 listopada 2006 r.9,
rozpoczynający niespełna dwuletni okres prac, zakoĔczonych uchwaleniem
noweli zakładającej niemal całkowitą modyfikacjĊ dotychczasowej instytucji
uznania dziecka. Dalsze rozwaĪania obejmą analizĊ nowych elementów konstrukcyjnych instytucji uznania ojcostwa; zagadnienie ustalenia bezskutecznoĞci uznania wykracza poza ramy tego opracowania.

7

Orzeczenie SN z 28 czerwca 1967 r., II CR 87/67, OSP 1968, nr 4, poz. 81; orzeczenie
SN z 14 lipca 1972 r., I CR 203/72, LEX, nr 7103.
8
MiĊdzy innymi brak normy kolizyjnej rozstrzygającej konflikt pomiĊdzy ustaleniem
ojcostwa wynikającym z uznania dziecka poczĊtego a ustaleniem pochodzenia dziecka z małĪeĔstwa, oraz brak unormowania – w obliczu utraty mocy art. 76 k.r.o. na skutek wyroku TK
z 16 lipca 2007 r., SK 61/06 (Dz. U. 2007, Nr 134, poz. 947) – przesłanek uznania dziecka po
jego Ğmierci.
9
NastĊpnie, w dniu 12 stycznia 2007 r., po pierwszym czytaniu na posiedzeniu sejmu
Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu podjĊcia dalszych prac. W dniu 6 wrzeĞnia 2007 r., po rozpatrzeniu projektu,
Komisja wniosła o uchwalenie go przez sejm (zob. Sprawozdanie Komisji o projekcie, druk
nr 2154).
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II. Przesłanki złoĪenia oĞwiadczeĔ
koniecznych do uznania ojcostwa
Ogół przesłanek warunkujących skutecznoĞü aktu uznania moĪna podzieliü na: 1) przesłanki podmiotowe – dotyczące właĞciwoĞci podmiotów dokonujących aktu oraz podmiotu objĊtego skutkami aktu10, 2) przesłanki czasowe
– zakreĞlające ramy czasowe dopuszczalnoĞci uznania i 3) przesłanki proceduralne.
PoĞród przesłanek dotyczących podmiotów naleĪy umiejscowiü fakt pochodzenia dziecka od mĊĪczyzny, który zamierza złoĪyü oĞwiadczenie. W art.
73 i 74 k.r.o. mĊĪczyzna ten został okreĞlony, jako „mĊĪczyzna od którego
dziecko pochodzi”, a poza tym w myĞl art. 78, 79 i 81 k.r.o. brak tej wiĊzi jest
podstawą ustalenia bezskutecznoĞci uznania. Fakt ojcostwa nie podlega jednak
dowodzeniu przed organem przyjmującym oĞwiadczenie, który ocenĊ dopuszczalnoĞci uznania przeprowadza przede wszystkim na podstawie oĞwiadczeĔ
zgłaszających siĊ osób. PowziĊcie wątpliwoĞci co do pochodzenia dziecka
wyłącza jego kompetencjĊ i zobowiązuje do odmowy przyjĊcia oĞwiadczeĔ,
a w takim wypadku wyłącznie właĞciwy staje siĊ sąd opiekuĔczy (art. 581 § 2
Kodeksu postĊpowania cywilnego11). WątpliwoĞci te mogą wynikaü np. z braku stanowczoĞci złoĪonych oĞwiadczeĔ (np. mĊĪczyzna stwierdza, Īe prawdopodobnie jest ojcem dziecka albo potwierdza tylko okolicznoĞci uprawdopodabniające jego ojcostwo, co nie jest toĪsame ze stwierdzeniem ojcostwa).
ZdolnoĞü do złoĪenia oĞwiadczenia dotyczącego uznania ojcostwa, w myĞl
art. 77 § 1 k.r.o. ma osoba, która ukoĔczyła szesnaĞcie lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia12. Wymóg ten naleĪy odnieĞü
do obojga rodziców dziecka. Ocena zdolnoĞci do uznania nastĊpuje według
chwili składania oĞwiadczenia i póĨniejsze zdarzenia, jak np. Ğmierü mĊĪczyzny przed złoĪeniem oĞwiadczenia przez matkĊ dziecka, nie wpływają na
skutecznoĞü dokonanego aktu. Od tej sytuacji naleĪy odróĪniü takie póĨniejsze zdarzenia, których wystąpienie pozwala oceniü, czy w chwili składania
oĞwiadczenia osoba miała zdolnoĞü do jego złoĪenia. Zdarzeniem takim jest

10

W ramach dawnej regulacji uĪywano tu niekiedy okreĞlenia „legitymacja czynna”
i „legitymacja bierna uznania”.
11
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postĊpowania cywilnego, Dz. U. Nr 43,
poz. 296 ze zm. [dalej cyt.: k.p.c.].
12
W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, Īe wymogi te mają zapewniü, aby
oĞwiadczenia były składane przez osoby, które zdolne są zrozumieü skutki prawne uznania.
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ubezwłasnowolnienie całkowite orzeczone w na tyle krótkim czasie po złoĪeniu oĞwiadczenia w sprawie uznania, Īe nie budzi wątpliwoĞci wystĊpowanie
juĪ w tamtym czasie przesłanek zastosowania tego Ğrodka. W takiej sytuacji
złoĪone oĞwiadczenie jest bezskuteczne, jako Īe złoĪone było przez osobĊ do
tego niezdolną. Dla skutecznoĞci oĞwiadczenia składanego przez matkĊ nie ma
natomiast znaczenia ograniczenie, zawieszenie bądĨ pozbawienie jej władzy
rodzicielskiej. MoĪliwoĞü złoĪenia oĞwiadczenia w sprawie ojcostwa nie stanowi bowiem elementu treĞci tej władzy. Wobec tego opór matki do złoĪenia
oĞwiadczenia nie moĪe stanowiü przesłanki ingerencji sądu np. poprzez zobowiązanie matki do złoĪenia oĞwiadczenia.
SkutecznoĞü aktu uznania wymaga nadto wystąpienia odpowiednich kwalifikacji po stronie dziecka. Przede wszystkim uznanie dopuszczalne jest
obecnie tylko wobec dzieci małoletnich, co wyklucza nie tylko uznanie dziecka, które ukoĔczyło 18 rok Īycia, lecz równieĪ kobiety, która osiągnĊła pełnoletnoĞü wczeĞniej, na skutek zawarcia małĪeĔstwa. Ograniczenie to opiera
siĊ na słusznym załoĪeniu, Īe osoba pełnoletnia powinna mieü wpływ na dokonywanie ustaleĔ dotyczących jej pochodzenia13. Tymczasem uznanie ojcostwa jest trybem, który nie uwzglĊdnia w Īaden sposób woli dziecka, którego dotyczy, gdyĪ do jego skutecznoĞci konieczne, a zarazem wystarczające
są oĞwiadczenia złoĪone przez jego rodziców. Jedynym właĞciwym trybem
ustalania pochodzenia osoby pełnoletniej w linii ojczystej jest zatem sądowe
ustalenie ojcostwa z powództwa tej osoby bądĨ prokuratora, jeĪeli wymaga
tego ochrona interesu społecznego (art. 86 k.r.o.). Uznanie moĪe dotyczyü
takĪe nasciturusa, o ile w chwili uznania był juĪ poczĊty (art. 75 k.r.o.). Kolejną przesłanką podmiotową, dotyczącą dziecka, jest jego stan cywilny, na
który składa siĊ ustalone macierzyĔstwo i nieustalone ojcostwo. Brak któregokolwiek z tych elementów wyklucza dopuszczalnoĞü uznania ojcostwa.
Poza tym nie jest dopuszczalne uznanie w sytuacji, gdy rodzice dziecka wyrazili przed sądem opiekuĔczym zgodĊ na jego przysposobienie bez wskazania
osoby przysposabiającego (art. 1241 k.r.o.). Na gruncie aktualnej regulacji
dopuszczalne jest takĪe uznanie dotyczące dziecka nieĪyjącego, z tym Īe naleĪy wówczas zachowaü dodatkowe wymogi dotyczące czasu.
Na gruncie dawnej regulacji dyskusyjne było istnienie dla skutecznego
uznania przesłanki odpowiedniej róĪnicy wieku miĊdzy dzieckiem a mĊĪczy13

ZałoĪenie to w zakresie sądowego ustalenia ojcostwa realizuje takĪe art. 84 § 1 k.r.o.,
który po osiągniĊciu pełnoletnoĞci przez dziecko wyłącza dopuszczalnoĞü wytoczenia powództwa przez matkĊ i domniemanego ojca.
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zną składającym oĞwiadczenie. Wymóg ten znajdował w literaturze zarówno
zwolenników14, jak i przeciwników15. W aktualnych przepisach nadal brak
wskazówki w tym zakresie, co róĪni tĊ regulacjĊ od przesłanek przysposobienia. Zagadnienie to powinno byü jednak postrzegane jako jedna z okolicznoĞci, które mogą uzasadniaü wątpliwoĞü co do pochodzenia dziecka, co wiąĪe
siĊ z odmową przyjĊcia oĞwiadczenia przez właĞciwy organ16.
Do przesłanek czasowych naleĪy zaliczyü granice czasowe wynikające
z osiągniĊcia przez dziecko pełnoletnoĞci, w przypadku dziecka nieĪyjącego –
termin szeĞciomiesiĊczny od dowiedzenia siĊ przez mĊĪczyznĊ o Ğmierci
dziecka (art. 76 § 2 k.r.o.), w odniesieniu do oĞwiadczenia matki – termin
trzymiesiĊczny liczony od złoĪenia oĞwiadczenia przez mĊĪczyznĊ.
Z kolei przesłanki proceduralne obejmują: a) formĊ oĞwiadczeĔ, b) odebranie oĞwiadczenia przez właĞciwy organ i c) nietoczenie siĊ sprawy o ustalenie ojcostwa w chwili składania oĞwiadczeĔ dotyczących uznania.
Przepisy k.r.o. nie wskazują expressis verbis formy oĞwiadczeĔ koniecznych do uznania ojcostwa. Z kontekstu art. 74 k.r.o., który stanowi o zaprotokołowaniu oĞwiadczenia przez notariusza albo złoĪeniu oĞwiadczenia do
protokołu wobec innych wymienionych tam organów, moĪna jednak wnosiü,
Īe chodzi o oĞwiadczenie ustne. W poprzednim stanie prawnym wyraĪono
w orzecznictwie pogląd, Īe oĞwiadczenie o uznaniu moĪe takĪe przybieraü
formĊ pisemną17; stanowisko to spotkało siĊ jednak w doktrynie z krytyką18.
Z treĞci aktualnej regulacji nie da siĊ wywieĞü zakazu złoĪenia oĞwiadczenia
w formie pisemnej; moĪna jedynie wnosiü, Īe regulacja ta preferuje złoĪenie
oĞwiadczenia w formie ustnej. W sytuacji wyjątkowej, gdy oĞwiadczenie
chciałaby złoĪyü osoba niemogąca mówiü, lecz mogąca pisaü, wydaje siĊ jednak dopuszczalne złoĪenie przez nią, w miejsce ustnej deklaracji, oĞwiadczenia na piĞmie. PoniewaĪ koniecznym wymogiem skutecznoĞci tego oĞwiadczenia jest złoĪenie go wobec właĞciwego organu, oĞwiadczenie pisemne stanowiłoby surogat ustnego tylko wtedy, gdyby zostało złoĪone w obecnoĞci
tego organu.
14

S ZER , Prawo, s. 233; B. WALASZEK, Uznanie dziecka w polskim prawie rodzinnym, Kraków 1958, s. 54.
15
J. GWIAZDOMORSKI, Uznanie ojcostwa dziecka, Warszawa 1976, s. 23.
16
Tak równieĪ: J. P ANOWICZ-LIPSKA, Problematyka pochodzenia dziecka w nowelizacji
Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego, „Rodzina i Prawo” 2010, nr 14-15, s. 17.
17
Wyrok SN z 23 marca 1977 r., II CR 65/77, LEX, nr 7921.
18
K. P IASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa
2009, s. 576; J. S TRZEBIēCZYK, Prawo rodzinne, Kraków 2003, s. 243.
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OĞwiadczenia w sprawie uznania ojcostwa muszą zostaü złoĪone przed
właĞciwym organem, co wymaga osobistego stawienia siĊ przed właĞciwy
organ, a zarazem wyklucza skutecznoĞü oĞwiadczeĔ pisemnych przesłanych
właĞciwemu organowi, bądĨ złoĪonych za pomocą róĪnych Ğrodków porozumiewania siĊ na odległoĞü. WłaĞciwoĞü organów uprawnionych do przyjĊcia
oĞwiadczeĔ pozwala podzieliü je na trzy kategorie: pierwszą, dostĊpną zainteresowanym niezaleĪnie od okolicznoĞci, do której naleĪy sąd opiekuĔczy.
Drugą, dostĊpną tylko zainteresowanym mającym pełną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych, którym wczeĞniej kierownik USC nie odmówił przyjĊcia
oĞwiadczeĔ, tworzy kierownik USC, a za granicą konsul lub osoba wyznaczona do wykonywania funkcji konsula. Trzecią kategoriĊ organów, o charakterze wyjątkowym, dostĊpnych tylko w razie niebezpieczeĔstwa groĪącego
bezpoĞrednio Īyciu matki lub mĊĪczyzny, od którego dziecko pochodzi, stanowi notariusz, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz sekretarz powiatu albo gminy. Wyjątkowa właĞciwoĞü tych
organów nie wyłącza jednak właĞciwoĞci organów zaliczonych do dwóch
wczeĞniejszych kategorii, co oznacza, Īe w sytuacji zagroĪenia Īycia, zainteresowany ma do wyboru cały zakres kompetentnych organów. Nie jest jednak
jasne, czy w takiej wyjątkowej sytuacji organy wyjątkowo właĞciwe mogą
przyjąü oĞwiadczenie od osoby, która nie ma pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci
prawnych. Wydaje siĊ, Īe relacjĊ pomiĊdzy art. 74 k.r.o. a art. 77 § 2 k.r.o.
trzeba rozstrzygnąü poprzez przyznanie temu pierwszemu (łącznie z art. 73
k.r.o.) statusu reĪimu ogólnego, wobec którego art. 77 § 2 k.r.o. ustanawia
modyfikacjĊ, stanowiąc tym samym lex specialis. Przemawia za tym nie tylko
usytuowanie art. 77 k.r.o. poniĪej przepisów okreĞlających właĞciwoĞü organów, które sugeruje, Īe unormowanie to odnosi siĊ na równi do trybu „zwykłego” (art. 73 k.r.o.), jak i „nadzwyczajnego” (art. 74 k.r.o.), ale takĪe wzgląd
na prawidłowoĞü aktu dokonywanego przez osobĊ małoletnią oraz ubezwłasnowolnioną czĊĞciowo, obciąĪoną wyĪszym ryzykiem złoĪenia pochopnego,
nieprzemyĞlanego oĞwiadczenia, pod presją i wraĪeniem nierzadko dramatycznych wydarzeĔ wiąĪących siĊ z zagroĪeniem Īycia.
RozwaĪając właĞciwoĞü organów wymienionych w art. 74 k.r.o., naleĪy
zauwaĪyü, Īe formułując przesłankĊ niebezpieczeĔstwa groĪącego bezpoĞrednio Īyciu matki lub mĊĪczyzny, od którego dziecko pochodzi, ustawodawca
nie wskazał, czy z „trybu nadzwyczajnego” moĪe skorzystaü tylko ta osoba,
której Īycie jest zagroĪone, czy takĪe drugi rodzic dziecka. Takie ujĊcie naleĪy interpretowaü na korzyĞü obu osób, których oĞwiadczenia są do uznania
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konieczne, przyznając obojgu prawo do złoĪenia oĞwiadczenia przed jednym
z organów, o których mowa w art. 74 k.r.o. Funkcją tego przepisu jest bowiem
ułatwienie złoĪenia oĞwiadczeĔ w sytuacji krytycznej, a ograniczenie kompetencji wskazanych w nim organów do przyjĊcia oĞwiadczeĔ wyłącznie od
osoby, której niebezpieczeĔstwo dotyczy, wyłączałoby moĪliwoĞü złoĪenia
oĞwiadczeĔ o uznaniu jednoczeĞnie przez oboje zainteresowanych, powodując
zbĊdne utrudnienie. NaleĪy nadto podkreĞliü, Īe oĞwiadczenie w sprawie
uznania ojcostwa kaĪda z osób zainteresowanych moĪe złoĪyü przed innym
organem, właĞciwym w chwili składania oĞwiadczenia. JeĪeli jest kilka organów właĞciwych, osoba zamierzająca złoĪyü oĞwiadczenie wybiera jeden
z nich i nie jest związana wyborem dokonanym przez osobĊ, która swoje
oĞwiadczenie złoĪyła wczeĞniej19.
Artykuł 73 § 2 k.r.o. nakłada na organ przyjmujący oĞwiadczenie obowiązek wyjaĞnienia skutków prawnych uznania oraz róĪnicĊ miĊdzy uznaniem
a przysposobieniem dziecka20. Przesłanka ta, choü istotna dla zapewnienia
prawidłowoĞci aktu uznania, gdyĪ pozwala uĞwiadomiü zainteresowanym znaczenie dokonywanego aktu oraz zweryfikowaü jego dopuszczalnoĞü, ma jednak tylko charakter porządkowy. Uchybienie przez organ temu obowiązkowi
nie stanowi bowiem samo w sobie przesłanki do podwaĪenia skutecznoĞci
uznania ojcostwa. Brak pouczenia zwiĊksza natomiast ryzyko składania wadliwych oĞwiadczeĔ, których złoĪenie nie było dopuszczalne, co moĪe dalej
prowadziü do podwaĪania skutków dokonanego aktu na drodze ustalenia bezskutecznoĞci uznania bądĨ ustalenia nieistnienia stosunku ojcostwa na podstawie przyczyn, które byü moĪe w jakimĞ odsetku spraw moĪna było we właĞciwym czasie wykryü w toku rozmowy ze zgłaszającymi siĊ osobami.
Do przesłanek koniecznych uznania ojcostwa naleĪy zaliczyü – jak wczeĞniej zaznaczono – nietoczenie siĊ sprawy o ustalenie ojcostwa w chwili, gdy
zostają złoĪone oĞwiadczenia o uznaniu (art. 72 § 2 k.r.o.). Celem tego unormowania jest eliminacja przypadków uznania w złej wierze, które zachodziłoby wtedy, gdyby matka w porozumieniu z mĊĪczyzną niebĊdącym ojcem
dziecka, doprowadziła do uznania niezgodnie z prawdą biologiczną, zanim
postĊpowanie sądowe wszczĊte z powództwa mĊĪczyzny bĊdącego ojcem
zostało zakoĔczone, jak równieĪ wówczas, gdyby strony toczącego siĊ postĊ19

Tak równieĪ: P ANOWICZ-LIPSKA, Problematyka, s. 15.
TreĞü pouczenia omawiam szerzej w artykule Rola kierownika u.s.c. przy uznaniu ojcostwa, [w]: Kodeks rodzinny i opiekuĔczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010,
s. 122-126.
20
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powania, zainteresowane ustaleniem ojcostwa, w obawie przed negatywnym
wynikiem sprawy, uprzedziły wyrok uznaniem ojcostwa niezgodnym z prawdą
biologiczną21. JeĪeli sprawa została wszczĊta, uznanie ojcostwa bĊdzie dopuszczalne, gdyby postĊpowanie zostało umorzone albo po uprawomocnieniu
wyroku oddalającego powództwo, z tym Īe w tym drugim przypadku wykluczone jest uznanie ojcostwa przez mĊĪczyznĊ, który był stroną tego postĊpowania. PrzeszkodĊ, o której mowa w art. 72 § 2 k.r.o., moĪna równieĪ usunąü
w drodze cofniĊcia pozwu, gdyĪ nie wywołuje on wtedy Īadnych skutków,
jakie ustawa wiąĪe z wytoczeniem powództwa (art. 203 § 2 k.p.c.), o ile sąd
w okolicznoĞciach sprawy nie uzna cofniĊcia pozwu za niedopuszczalne, ze
wzglĊdu na to, Īe zmierza do obejĞcia prawa. Brak odpowiedniej procedury
przekazywania informacji miĊdzy urzĊdem stanu cywilnego a sądem, przed
którym toczy siĊ sprawa o ustalenie ojcostwa, powoduje, Īe organ przyjmujący oĞwiadczenia o uznaniu ojcostwa moĪe obecnie weryfikowaü istnienie
omawianej przesłanki na podstawie deklaracji zgłaszających siĊ stron, co
wiąĪe siĊ z pewnym ryzykiem, dlatego w doktrynie postuluje siĊ wprowadzenie w tym zakresie odpowiedniej urzĊdowej procedury powiadomieĔ22.

III. Charakter prawny uznania ojcostwa
Do uznania ojcostwa konieczne są dwa oĞwiadczenia: oĞwiadczenie mĊĪczyzny, od którego dziecko pochodzi, który stwierdza, Īe jest ojcem dziecka,
21

Zob. E. HOLEWIēSKA-ŁAPIēSKA, Projektowane zmiany k.r.o. w zakresie pochodzenia
dziecka ze szczególnym uwzglĊdnieniem ustalenia ojcostwa wskutek uznania, [w:] Z zagadnieĔ
prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007,
s. 74. CzĊĞü autorów krytykuje to ograniczenie, wskazując na czĊste w dotychczasowej praktyce przypadki uznania w toku procesu, spowodowane zmianą początkowo wrogiego nastawienia
stron, wynikającego z pogodzenia siĊ z faktem ojcostwa, zob.: E. RUDNICKA-DANIELSKA, Opinia z dn. 21.03.2007 r. dotycząca rządowego projektu ustawy – druk nr 1166 i H. HAAK, Opinia z dn. 20.03.2007 r. dotycząca projektu ustawy – druk nr 1166. WyraĪono teĪ stanowisko
aprobujące przyznanie pierwszeĔstwa trybowi, który pozwala osiągnąü pewniejszy rezultat
przed trybem pod tym wzglĊdem słabszym, zob.: A. S YLWESTRZAK [w:] Kodeks rodzinny
i opiekuĔczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 499. Z kolei T. SmyczyĔski
przeprowadził wykładniĊ rozszerzającą tego przepisu, w wyniku której stwierdził, ze art. 72
k.r.o. nie jest przeszkodą do uznania ojcostwa w toku procesu, jeĞli uznającym jest pozwany
mĊĪczyzna; w takiej sytuacji treĞü powództwa zastĊpuje oĞwiadczenie matki. T. SMYCZYēSKI,
Prawo filiacyjne i alimentacyjne po reformie z 2008 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010,
nr 2, s. 310.
22
P ANOWICZ-LIPSKA, Problematyka, s. 16.
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oraz potwierdzenie przez matkĊ dziecka, Īe ojcem dziecka jest ten mĊĪczyzna
(art. 73 § 1 k.r.o.). OĞwiadczenia te mogą byü złoĪone wyłącznie osobiĞcie.
W doktrynie nie ma zgodnoĞci w przedmiocie charakteru tych oĞwiadczeĔ.
Jedno stanowisko głosi, Īe oĞwiadczenie obejmuje nie tylko przyznanie faktu
biologicznego ojcostwa, ale nadto element woli, wobec czego uznanie ojcostwa ma charakter mieszany, stanowiąc jednoczeĞnie czynnoĞü prawną i przyznanie faktu23. WiĊkszoĞü autorów przychyla siĊ jednak do koncepcji, według
której uznanie ojcostwa dochodzi do skutku w wyniku złoĪenia oĞwiadczeĔ
wiedzy24. Ta druga koncepcja trafniej wyjaĞnia naturĊ uznania ojcostwa i znajduje mocniejsze oparcie w aktualnych przepisach. Za jej przyjĊciem przemawiają nastĊpujące argumenty.
Po pierwsze – art. 73 § 1 k.r.o. wyraĨnie wskazuje, Īe treĞü składanych
oĞwiadczeĔ stanowi informacjĊ o okolicznoĞci faktycznej, bĊdącą uzewnĊtrznionym przeĞwiadczeniem o ojcostwie. OĞwiadczenia te stanowią zdania
w sensie logicznym, które mogą byü prawdziwe albo fałszywe, co róĪni je od
oĞwiadczeĔ woli – te bowiem nie podlegają tego rodzaju weryfikacji, natomiast mogą byü oceniane pod kątem waĪnoĞci albo niewaĪnoĞci25. O tym, Īe
oĞwiadczenia w sprawie uznania ojcostwa nie podlegają weryfikacji jako
waĪne bądĨ niewaĪne, przesądził ustawodawca, likwidując tryb uniewaĪnienia
uznania i wprowadzając w to miejsce ustalenie bezskutecznoĞci uznania.
OĞwiadczenie wiedzy moĪe byü bowiem bezskuteczne, co władny jest ustaliü
sąd (art. 78 k.r.o.), jego złoĪenie moĪe byü w pewnych okolicznoĞciach niedopuszczalne (art.73 § 3 k.r.o.), za to niewłaĞciwe byłoby okreĞlanie go jako
niewaĪne bądĨ waĪne, gdyĪ taka kwalifikacja zarezerwowana jest dla oĞwiadczeĔ woli.
Po drugie – naleĪy mieü na uwadze, Īe prawu cywilnemu znane są
oĞwiadczenia wiedzy bĊdące zdarzeniami prawnymi, co ma miejsce wówczas,
gdy normy prawne łączą z ich złoĪeniem skutki prawne. Od oĞwiadczeĔ woli
róĪnią siĊ tym, Īe skutki prawne nastĊpują niezaleĪnie od tego, czy osoba
23

K. P IASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa
2009, s. 686.
24
H. HAAK, Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz do art. 61 7-91, ToruĔ 2009, s. 94;
P ANOWICZ-LIPSKA, Problematyka, s. 13; T. SMYCZYēSKI, Prawo rodzinne i opiekuĔcze, Warszawa 2009, s. 191; TENĩE, Prawo filiacyjne, s. 308; W. S TOJANOWSKA, M. KOSEK [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r., red.
W. Stojanowska, Warszawa 2011, s. 148; SYLWESTRZAK [w:] Kodeks, s. 503.
25
Zob. Z. RADWAēSKI [w:] System Prawa Prywatnego, t. II: Prawo cywilne – czĊĞü
ogólna, red. Z. RadwaĔski, Warszawa 2002, s. 26.
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składająca oĞwiadczenie podjĊła decyzjĊ o ich wywołaniu26. Fakt, Īe działający podmiot zdaje sobie sprawĊ z tych skutków i wiĊcej – Īe składając
oĞwiadczenie wiedzy chce je wywołaü, nie zmienia kwalifikacji tego oĞwiadczenia jako oĞwiadczenia wiedzy, gdyĪ nie uzewnĊtrznia ono woli wywołania
tych skutków i w swej treĞci nadal ogranicza siĊ do informacji o pewnych
faktach. W przypadku uznania ojcostwa, ze wzglĊdu na doniosłe znaczenie
tego aktu dla ustalenia stanu cywilnego osób, ĞwiadomoĞü skutków, jakie
wywoła składane oĞwiadczenie, jest poĪądana, dlatego ustawodawca dba
o ukształtowanie tej ĞwiadomoĞci, nakładając na organy przyjmujące oĞwiadczenia obowiązek udzielania wyjaĞnieĔ. MoĪna wiĊc załoĪyü, Īe osoba składająca oĞwiadczenie konieczne do uznania ojcostwa wie, jakie to wywoła
skutki prawne i co najmniej z nimi siĊ godzi. Pomimo to jej oĞwiadczenie jest
oĞwiadczeniem wiedzy, gdyĪ niczego innego, poza wiedzą o fakcie, nie wyraĪa. Ze wzglĊdu na pewne podobieĔstwa do oĞwiadczeĔ woli dopuszcza siĊ
analogiczne stosowanie do oĞwiadczeĔ wiedzy przepisów o czynnoĞciach
prawnych27.
PowyĪsze załoĪenia naleĪy w jednakowym stopniu odnieĞü do oĞwiadczenia mĊĪczyzny, jak równieĪ do oĞwiadczenia matki, które ustawodawca nazwał potwierdzeniem. W odróĪnieniu od wczeĞniejszego stanu prawnego,
w którym matka dziecka wyraĪała zgodĊ na uznanie, a zatem jej oĞwiadczenie
było informacyjnie puste (tzn. stanowiło tylko akceptacjĊ uznania, nie niosło
zaĞ w swej treĞci danych o ojcostwie28), obecnie jej oĞwiadczenie polega na
potwierdzeniu faktu ojcostwa. OĞwiadczenie matki wyraĪa wiĊc tĊ samą informacjĊ, którą zawiera oĞwiadczenie uznającego mĊĪczyzny, stąd naleĪy je
odróĪniü od innych przypadków, w których przepisy kodeksu rodzinnego
i opiekuĔczego lub kodeksu cywilnego29 wprowadzają wymóg potwierdzenia30, i nie moĪna jej kwalifikowaü jako zgody osoby trzeciej w rozumieniu
art. 63 k.c. W dawnym stanie prawnym podstawowym elementem uznania
było oĞwiadczenie mĊĪczyzny bĊdącego stroną dokonywanej czynnoĞci,
a zgoda innych osób odgrywała rolĊ wtórną i kontrolną, przy czym osoby te

26

Z. RADWAēSKI, Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, Warszawa 2003, s. 214.
TamĪe, s. 215.
28
Odosobniony pogląd, iĪ zgoda matki stanowiła w istocie uznanie ojca, wyraził M. JASIAKIEWICZ, Uznanie dziecka poczĊtego, „Nowe Prawo” 1984, nr 2, s. 36.
29
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
[dalej cyt.: k.c.].
30
Np. art. 37 § 2 k.r.o.
27
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nie miały statusu strony31. Obecnie oĞwiadczenia matki i uznającego mĊĪczyzny są równorzĊdne i w sumie składają siĊ na akt uznania.
MĊĪczyĨnie zamierzającemu uznaü ojcostwo nie przysługuje roszczenie
o złoĪenie oĞwiadczenia przez matkĊ32. MoĪe on tylko, wobec negatywnej postawy matki, wytoczyü powództwo o ustalenie ojcostwa na podstawie art. 84
k.r.o. Poza tym ani matka, ani mĊĪczyzna nie mogą skutecznie zobowiązaü siĊ
do złoĪenia takich oĞwiadczeĔ, wobec czego roszczenie o złoĪenie oĞwiadczenia nigdy nie powstanie, a tym samym nie przysługują Īadne Ğrodki prawne do
„wymuszenia” uznania ojcostwa.
Reasumując, stwierdzamy, Īe uznanie ojcostwa, jako sposób ustalenia ojcostwa, nie stanowi czynnoĞci prawnej, lecz jest zdarzeniem prawnym, które
polega na złoĪeniu dwóch oĞwiadczeĔ wiedzy przy spełnieniu przesłanek
okreĞlonych w k.r.o.

IV. Skutki prawne uznania ojcostwa
Ustalenie ojcostwa, niezaleĪnie od trybu, w jakim nastĊpuje, stwierdza
stan istniejący od chwili poczĊcia dziecka33, dlatego skutki prawne uznania
w przedmiocie ustalenia pokrewieĔstwa pomiĊdzy uznającym mĊĪczyzną
a dzieckiem nastĊpują z mocą wsteczną. W tym sensie okreĞla siĊ go jako akt
deklaratywny34, tzn. potwierdzający okolicznoĞü, która wystąpiła niezaleĪnie
od tego aktu. Odtąd niedopuszczalne jest ustalenie w innym trybie ojcostwa
wobec tego dziecka, nawet gdyby miało to dotyczyü tego samego mĊĪczyzny
(mĊĪczyzna, który uznał ojcostwo, nie moĪe póĨniej dochodziü ustalenia ojcostwa przez sąd, by w ten sposób uzyskaü „potwierdzenie” prawdziwoĞci złoĪonego wczeĞniej oĞwiadczenia).
W nastĊpstwie ustalenia pokrewieĔstwa nawiązują siĊ miĊdzy ojcem
a dzieckiem prawa i obowiązki, które z tego stosunku wynikają. Dotyczy to
m.in. kontaktów z dzieckiem, obowiązku alimentacyjnego, dziedziczenia
ustawowego, prawa do zachowku itd. Ponadto, w wyniku uznania ojcostwa
ojciec nabywa władzĊ rodzicielską wobec dziecka i do powstania tego skutku
nie jest potrzebna Īadna dodatkowa czynnoĞü ani zgoda matki, ani teĪ orze31

Orzeczenie SN z 27 listopada 1963 r., II CR 15/63, OSN 1964, nr 11, poz. 228.
Szerzej o tym: SYLWESTRZAK [w:] Kodeks, s. 505.
33
Orzeczenie SN z 6 grudnia 1952 r., C. Prez. 166/52, OSN 1953, nr 2, poz. 31.
34
Np. S. GRZYBOWSKI, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 161; J.
GWIAZDOMORSKI, Uznanie ojcostwa dziecka, „Palestra” 1976, nr 6, s. 46.
32
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czenie sądu, gdyĪ skutek ten nastĊpuje z mocy prawa. JeĪeli jednak dobro
dziecka byłoby zagroĪone, władza ta moĪe staü siĊ przedmiotem ingerencji
sądu, który moĪe ją ograniczyü, zawiesiü lub pozbawiü. Uznanie ojcostwa
moĪe równieĪ wpłynąü na miejsce zamieszkania dziecka, zgodnie z art. 26 k.c.
JednoczeĞnie z oĞwiadczeniami w sprawie ojcostwa rodzice dziecka składają oĞwiadczenia o nazwisku dziecka, które moĪe ulec zmianie w sposób
wskazany w art. 89 § 1 k.r.o. OĞwiadczenia o nazwisku mają, w odróĪnieniu
od oĞwiadczeĔ o ojcostwie, charakter oĞwiadczeĔ woli. JeĪeli jednak dziecko,
którego dotyczy uznanie, jest kolejnym dzieckiem tych samych rodziców (niezaleĪnie od tego, w jakim trybie doszło do ustalenia ojcostwa pozostałych
dzieci), nie składają oni tych oĞwiadczeĔ, gdyĪ w myĞl art. 891 k.r.o. dzieci
pochodzące od tych samych rodziców noszą takie samo nazwisko. Celem tej
regulacji jest, by rodzeĔstwo nosiło wspólne nazwisko, co wzmocni poczucie
przynaleĪnoĞci dzieci do jednej grupy rodzinnej. Gdy dziecko, którego dotyczy uznanie, ukoĔczyło juĪ 13 lat, do zmiany nazwiska potrzebna jest jego
zgoda, a w jej braku dotychczasowe nazwisko pozostanie bez zmian. Wymienione wyĪej skutki powinny staü siĊ przedmiotem pouczenia, którego udziela
zgłaszającym siĊ osobom organ przyjmujący oĞwiadczenia konieczne do
uznania ojcostwa.
Uznanie ojcostwa musi znaleĨü odzwierciedlenie w treĞci aktu urodzenia
dziecka. JeĪeli do uznania dochodzi przy sporządzaniu tego aktu, wpisuje siĊ
w nim dane dotyczące ojca z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”. Natomiast jeĪeli akt urodzenia dziecka był juĪ wczeĞniej sporządzony, wpisuje
siĊ do niego wzmiankĊ dodatkową o uznaniu i o zmianie nazwiska dziecka
(art. 44 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego). JeĪeli jednak uznanie dotyczy nasciturusa, treĞü oĞwiadczenia wpisuje siĊ do ksiĊgi urodzeĔ.
Słowa kluczowe: uznanie ojcostwa, prawo rodzinne, prawo o aktach stanu cywilnego.
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Admission of paternity
in Polish Family Law
Summary
Recognition of paternity is an act of law which requires two declarations: by a man who states
that he is the father of a child and by the mother who declares that the man is the child’s father.
Therefore, recognition of paternity is not a legal act and the parents' declarations are not declarations
of will as they convey information as to the matter of fact but they do not express a will to effect
legal consequences. The intent to effect legal consequences arising from consanguinity which
accompanies the declaration does not qualify it as a declaration of knowledge.
The provisions of the Family and Guardianship Code lay down a number of requirements for
making an effective declaration of paternity. They can be divided into: 1) subjective premises (e.g.
the existence of a biological link between a man and a child, 2) requirements as to time (respecting
obligatory deadlines), 3) procedural requirements (as to the form of declarations, competent
authority to accept declarations and no filiation proceedings pending). The case of a competent
authority cautioning a citizen by virtue of provisions stipulated by the Code constitutes an
administrative premise the non-performance of which does not affect the effectiveness of the act, yet
it increases the risk of performing a defective act which can be challenged due to a defect that was
not previously detected.
Key words: admission of paternity, family law, law on vital records.
Translated by Tomasz Pałkowski

Die Anerkennung der Vaterschaft
im polnischen Familienrecht
Zusammenfassung
Die Anerkennung der Vaterschaft ist eine rechtserhebliche Tatsache, die die Hinterlegung
zweier Wissenserklärungen erfordert: durch den Mann, der angibt, der Kindesvater zu sein, sowie
durch die Mutter, die bestätigt, dass dieser Mann der Kindesvater ist. Die Anerkennung der
Vaterschaft ist somit kein Rechtsgeschäft und die Erklärungen der Eltern des Kindes sind keine
Willenserklärungen, weil sie in ihrem Inhalt lediglich Informationen über einen faktischen Umstand
zum Ausdruck bringen, nicht aber den Willen zur Herbeiführung von Rechtsfolgen. Die Absicht
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einer Herbeiführung aus der Verwandtschaft resultierender Rechtsfolgen, die die Hinterlegung
dieser Erklärungen begleitet, verändert ihre Qualifikation als Wissenerklärungen nicht.
Die Bestimmungen des Familien- und Fürsorgerechts sehen eine Reihe von Anforderungen an
die Wirksamkeit der zur Anerkennung der Vaterschaft beigebrachten Erklärungen vor, die eingeteilt
werden können in: 1) subjektbezogene Voraussetzungen (u.a. die Existenz einer biologischen Verbindung zwischen dem Mann und dem Kind), 2) zeitbezogene (Einhaltung der im Familien- und
Fürsorgerecht genannten Termine) und 3) prozedurale Voraussetzungen (dazu gehören die Form der
Erklärung, ihre Hinterlegung vor dem richtigen Organ sowie dass kein Verfahren zur Feststellung
der Vaterschaft anhängig ist). Dagegen stellt die Erteilung der vom Familien- und Fürsorgerecht
geforderten Belehrungen durch dieses Organ eine ordnungsbedingte Voraussetzung dar, deren
Nichteinhaltung zwar nicht über die Wirksamkeit dieses Aktes entscheidet, aber das Risiko der
Erstellung eines fehlerhaften Aktes erhöht, der gestützt auf diesen nicht rechtzeitig entdeckten
Mangel angefochten werden kann.
Schlüsselwörter: Anerkennung der Vaterschaft, Familienrecht, Personenstandsurkundengesetz.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ
ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ
Pɟɡɸɦɟ
ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ ɰɟ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɩɨɞɿɹ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɡɚɹɜ: ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɹɤɢɣ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɸ, ɳɨ ɽ ɛɚɬɶɤɨɦ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɠɿɧɤɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɱɨɥɨɜɿɤ ɽ ɛɚɬɶɤɨɦ ɞɢɬɢɧɢ.
ȼɿɞɬɚɤ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ ɧɟ ɽ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɞɿɽɸ, ɚ ɡɚɹɜɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɟ ɽ ɿɧɬɟɧɰɿɹɦɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ
ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɫɭɬɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ
ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. ɇɚɦɿɪ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ
ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɢɯ ɡɚɹɜ, ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ʀɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɹɤ ɡɚɹɜ ɩɪɨ
ɡɧɚɧɧɹ.
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɞɚɱɿ ɡɚɹɜ,
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ: 1) ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ
(ɡɨɤɪɟɦɚ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɿ ɞɢɬɢɧɨɸ), 2) ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɱɚɫɨɦ (ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɭ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ), 3) ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ (ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭ ɡɚɹɜ, ɩɨɞɚɱɭ ʀɯ ɞɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ).
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɨɦ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɫɿɦɟɣɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ, ɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ
ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɚɤɬɭ, ɩɪɨɬɟ
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ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɪɢɡɢɤ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɤɬɭ ɡ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɡ ɨɝɥɹɞɭ
ɧɚ ɬɨɣ ɧɟɜɢɹɜɥɟɧɢɣ ɜɱɚɫɧɨ ɧɟɞɨɥɿɤ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ, ɫɿɦɟɣɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɚɤɬɢ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.
Ɂ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɤɥɚɥɚ ɇɚɞɿɹ Ƚɟɪɝɚɥɨ

Maciej DomaĔski

PostĊpowanie poprzedzające zawarcie małĪeĔstwa,
prowadzone przez kierownika USC
Zagadnienia konstrukcyjne

PostĊpowanie toczące siĊ przed kierownikiem urzĊdu stanu cywilnego,
które prowadzi do przyjĊcia oĞwiadczeĔ o zawarciu małĪeĔstwa, ma szczególny charakter. Kierownik USC w sformalizowanej procedurze przygotowuje
złoĪenie stosownych oĞwiadczeĔ, a nastĊpnie bierze udział w konstrukcji
szczególnego zdarzenia prawnego, jakim jest zawarcie małĪeĔstwa. ZłoĪenie
przez nupturientów oĞwiadczeĔ o wstąpieniu w związek małĪeĔski przed kierownikiem USC jest koniecznym warunkiem zaistnienia skutku w postaci zawarcia małĪeĔstwa (art. 1 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego1).
Kierownik USC, jako organ dokonujący podstawowych czynnoĞci poprzedzających zawarcie małĪeĔstwa i przyjmujący oĞwiadczenia o wstąpieniu
w związek małĪeĔski, ma obowiązek stania na straĪy przestrzegania przepisów dotyczących zawarcia małĪeĔstwa2. Potwierdzeniem takiego stanowiska
jest treĞü art. 5 k.r.o., który nakłada na kierownika USC obowiązek odmowy
przyjĊcia oĞwiadczeĔ o wstąpieniu w związek małĪeĔski3, jeĪeli dowiedział
M GR M ACIEJ DOMAēSKI – Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru SprawiedliwoĞci
w Warszawie
1

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy, Dz. U. Nr 16, poz. 59
ze zm. [dalej cyt.: k.r.o.].
2
K. P IASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa
2009, s. 70.
3
RozwaĪania zawarte w niniejszym opracowaniu bĊdą siĊ odnosiły do małĪeĔstwa
zawieranego w formie cywilnej (art. 1 § 1 k.r.o.). Znajdą one jednak równieĪ bezpoĞrednie
zastosowanie do małĪeĔstw zawieranych w sposób okreĞlony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o.
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siĊ o istnieniu okolicznoĞci wyłączających zawarcie małĪeĔstwa, jak równieĪ
obowiązek zwrócenia siĊ do sądu o rozstrzygniĊcie, w razie wątpliwoĞci4.
Zagadnieniem wstĊpnym, koniecznym do rozstrzygniĊcia dla dalszych
rozwaĪaĔ, jest ustalenie, czym są „okolicznoĞci wyłączające zawarcie małĪeĔstwa”, których wystąpienie zmusza kierownika USC do podjĊcia działaĔ okreĞlonych w art. 5 k.r.o.
W doktrynie prawa rodzinnego okolicznoĞci wyłączające zawarcie małĪeĔstwa najczĊĞciej utoĪsamiane są z przeszkodami małĪeĔskimi (czy teĪ zakazami małĪeĔskimi). Wskazuje siĊ wiĊc, iĪ chodzi o katalog okolicznoĞci
okreĞlonych w art. 10-16 k.r.o.5 Pogląd taki utoĪsamia pojĊcie okolicznoĞci
wyłączających zawarcie małĪeĔstwa z pojĊciem podstaw jego uniewaĪnienia6.
Wydaje siĊ, iĪ pojĊcie okolicznoĞci wyłączających zawarcie małĪeĔstwa naleĪy rozumieü maksymalnie szeroko. Chodzi o wszelkie okolicznoĞci, które
mogą skutkowaü wadliwoĞcią zawieranego małĪeĔstwa7, a wiĊc nie tylko te,
które mogą prowadziü do uniewaĪnienia małĪeĔstwa, ale równieĪ takie, które
prowadzą do sytuacji, w której małĪeĔstwo bĊdzie niezawarte. Kierownik
USC bĊdzie zobowiązany do odmowy przyjĊcia oĞwiadczeĔ o wstąpieniu
w związek małĪeĔski, jeĪeli stwierdzi brak odmiennoĞci płci nupturientów.
Ustawodawca nałoĪył na osoby zamierzające zawrzeü związek małĪeĔski
szereg obowiązków. Zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego8, nupturient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu toĪsamoĞci,
do złoĪenia odpisu skróconego aktu urodzenia, dowodu ustania lub unie4

Jak słusznie wskazał Krzysztof Pietrzykowski, kategoryczne stwierdzenie „zwróci siĊ”
oznacza obowiązek zwrócenia siĊ, zob. [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red.
K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 178.
5
J. GAJDA [w:] System Prawa Prywatnego, t. XI: Prawo rodzinne i opiekuĔcze, red.
T. SmyczyĔski, Warszawa 2009, s. 100; P IETRZYKOWSKI [w:] Kodeks, s. 177; H. HAAK, Zawarcie małĪeĔstwa. Komentarz, ToruĔ 1999, s. 71; podobnie na gruncie art. 45 dekretu Prawo
o aktach stanu cywilnego z 1955 r. w pierwotnym brzmieniu, który był odpowiednikiem art. 5
k.r.o., tak: J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 426 n.
Podobnie katalog okolicznoĞci wyłączających zawarcie małĪeĔstwa okreĞlił A. ZIELONACKI
[w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 30 n.,
jednak zamiast art. 16 k.r.o. wskazał na art. 6 k.r.o. Oba przepisy dotyczą małĪeĔstwa
zawieranego przez pełnomocnika, stanowisko takie nie oznacza wiĊc, jak siĊ wydaje, róĪnicy
merytorycznej.
6
ZIELONACKI [w:] Kodeks, oraz P IASECKI [w:] Kodeks, s. 70.
7
Tak S. S ZER , Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 39.
8
Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U.
2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.].
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waĪnienia małĪeĔstwa, jeĪeli nupturient pozostawał w związku małĪeĔskim,
jak równieĪ złoĪenia zapewnienia o braku okolicznoĞci wyłączającej zawarcie
małĪeĔstwa, zezwolenia na zawarcie małĪeĔstwa, jeĪeli zezwolenie takie jest
wymagane zgodnie z przepisami k.r.o. JeĪeli małĪeĔstwo ma zostaü zawarte
przez pełnomocnika, jest on zobowiązany do złoĪenia stosownego pełnomocnictwa. Cudzoziemcy, zgodnie z art. 56 p.a.s.c., zobowiązani są ponadto do
złoĪenia dokumentu stwierdzającego, iĪ zgodnie z właĞciwym prawem mogą
zawrzeü związek małĪeĔski, ewentualnie konieczne jest uzyskanie zwolnienia
z obowiązku złoĪenia takiego dokumentu, czego dokonuje sąd we właĞciwym
postĊpowaniu.
Katalog dokumentów koniecznych do złoĪenia i przedstawienia nie jest
przypadkowy. Ma umoĪliwiü kierownikowi USC wykluczenie wystĊpowania
wielu okolicznoĞci wyłączających zawarcie małĪeĔstwa (np. na podstawie
odpisów aktów urodzenia ustalony zostanie wiek nupturientów oraz ich płeü).
Nie umoĪliwia jednak wykluczenia wszystkich takich okolicznoĞci. Powstaje
wiĊc pytanie o moĪliwoĞü i tryb ustalania przez kierownika USC wystĊpowania pozostałych faktów uniemoĪliwiających niewadliwe zawarcie małĪeĔstwa,
a wiĊc przykładowo o moĪliwoĞü zobowiązania nupturientów do przedstawienia innych, niewymienionych w p.a.s.c. dokumentów. Zagadnienie to ma charakter fundamentalny. Jest bowiem pytaniem o rolĊ kierownika USC w postĊpowaniu poprzedzającym zawarcie małĪeĔstwa, funkcje, jakie ma w nim spełniaü, oraz reĪim prawny, jaki znajdzie zastosowanie.
DoĞü spójny model postĊpowania przed kierownikiem USC funkcjonował
na gruncie dekretu Prawo o aktach stanu cywilnego z 1955 r.9 Zgodnie z art.
45 d.p.a.s.c. w jego pierwotnym brzmieniu, kierownik USC, któremu znana
była okolicznoĞü wyłączająca zawarcie zamierzonego małĪeĔstwa, odmawiał
przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski, a w razie wątpliwoĞci zwracał siĊ do organu nadzoru o rozstrzygniĊcie, czy małĪeĔstwo moĪe
zostaü zawarte. Organem nadzoru, zgodnie z art. 8 d.p.a.s.c., było prezydium
powiatowej, miejskiej lub wojewódzkiej rady narodowej. W modelu tym nie
budziło wątpliwoĞci Ğcisłe „zakotwiczenie” kierownika USC w ramach organów administracyjnych i stosowania do jego postĊpowania przepisów regulujących postĊpowanie administracyjne. Kierownik USC prowadził postĊpowanie mające wykluczyü istnienie okolicznoĞci wyłączającej zawarcie małĪeĔstwa, co obejmowało – przykładowo – Īądanie przedstawienia Ğwiadectwa
9

Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. Nr 25, poz.
151 ze zm. [dalej cyt.: d.p.a.s.c.].
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lekarza psychiatry, przesłuchania Ğwiadków, wystąpienia do USC, w którym
znajduje siĊ np. akt urodzenia, o poinformowanie, czy nie ma w nim przypisku
o zawarciu małĪeĔstwa10.
Odmowna decyzja kierownika USC była aktem administracyjnym, od
którego przysługiwało odwołanie do organu nadzoru. W przypadku wątpliwoĞci kierownika USC, które wynikaü mogło np. z niedostatecznej orientacji
w przepisach prawa11, mógł on zwróciü siĊ do organu nadzoru o rozstrzygniĊcie, czy małĪeĔstwo mogło zostaü zawarte. Józef Litwin trafnie stwierdził,
iĪ było to „przedstawienie sprawy organowi nadzoru do decyzji”. W toku postĊpowania administracyjnego, z uwagi na moĪliwe skomplikowanie sprawy,
konieczne mogło okazaü siĊ rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji przez
organ administracji wyĪszego szczebla.
Jednolity system postĊpowania administracyjnego został naruszony wraz
z wejĞciem w Īycie Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego z 1964 r. Ustawą
przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuĔczy zmieniono treĞü art. 45
d.p.a.s.c. i w jego miejsce wprowadzono normĊ art. 5 k.r.o., zgodnie z którą
kierownik USC, do którego wiadomoĞci doszła okolicznoĞü wyłączająca zawarcie małĪeĔstwa, nadal miał obowiązek odmowy przyjĊcia oĞwiadczenia
o wstąpieniu w związek małĪeĔski. Kontrola decyzji odmownej nadal podlegała trybowi administracyjnemu12. Podstawową róĪnicą miĊdzy rozwiązaniem
wczeĞniejszym a wprowadzonym w art. 5 k.r.o. był system rozstrzygania wątpliwoĞci kierownika USC. Dokonywał tego sąd w postĊpowaniu nieprocesowym, a nie organ nadzoru w trybie administracyjnym13.
Rozwiązanie takie charakteryzowało siĊ wiĊc dualizmem. Z jednej strony, postĊpowanie poprzedzające zawarcie małĪeĔstwa toczyło siĊ w trybie
administracyjnym, z zastosowaniem kodeksu postĊpowania administracyjnego14. Odmowa przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski była
decyzją administracyjną, podlegającą kontroli w trybie administracyjnym15.
10

Wskazane przykłady (za: LITWIN, Prawo, s. 429 n.) mają charakter ilustracyjny. Przykładowo nie ma obecnie takiego przypisku w akcie urodzenia.
11
TamĪe, s. 431.
12
K. P IETRZYKOWSKI, Zawarcie małĪeĔstwa i przesłanki jego waĪnoĞci w prawie miĊdzynarodowym prywatnym, Warszawa 1985, s. 75.
13
Z. WISZNIEWSKI [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red. M. GrudziĔski,
J. Ignatowicz, Warszawa 1966, s. 16.
14
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego, tekst
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. [dalej cyt.: k.p.a.].
15
P IETRZYKOWSKI, Zawarcie małĪeĔstwa.
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Z drugiej jednak strony, podmiotem postĊpowania mógł staü siĊ sąd, który
w trybie postĊpowania cywilnego mógł rozstrzygaü wątpliwoĞci kierownika
USC.
Kierownik USC został przez ustawodawcĊ „wyposaĪony” w instrumenty
administracyjnoprawne, mające doprowadziü go do wszechstronnego wyjaĞnienia sprawy, ustalenia stanu faktycznego i wydania rozstrzygniĊcia. RozstrzygniĊcie to podlegało normalnemu trybowi administracyjnemu, włącznie
z odwołaniem od decyzji, skutkującym ponownym rozpoznaniem sprawy
przez administracyjny organ odwoławczy. Z drugiej strony, stworzono instytucjĊ zdającą siĊ zakładaü, iĪ kierownik USC moĪe nie byü kompetentny do
rozpoznania sprawy i „w razie wątpliwoĞci” rozstrzygniĊcie, czy małĪeĔstwo
moĪe zostaü zawarte, zostaje powierzone sądowi. PrzyjĊty model był Ĩródłem
powaĪnych problemów z ustaleniem zakresu i charakteru wątpliwoĞci uzasadniających wystąpienie do sądu16.
Model ten został zachowany w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego
z 1986 r. Zgodnie z art. 7 p.a.s.c. w pierwotnym brzmieniu, odmowa przyjĊcia
oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski zapadała w formie decyzji
administracyjnej, wydawanej w trybie bezpoĞredniego stosowania kodeksu
postĊpowania administracyjnego17, od której, zgodnie z art. 127 k.p.a., przysługiwało odwołanie do organu administracji wyĪszego stopnia18.
Kolejna zmiana obowiązujących w analizowanym zakresie rozwiązaĔ została dokonana w 1998 r. Ustawą z 24 lipca 1998 r. zmieniony został m.in.
art. 7 p.a.s.c. Po pierwsze – rozstrzygniĊcie omawiające przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski przestało mieü formĊ decyzji administracyjnej. Po drugie – odmowa ta moĪe staü siĊ przedmiotem wniosku do
sądu o rozstrzygniĊcie, czy okolicznoĞü przedstawiona przez kierownika USC
uzasadnia rozstrzygniĊcie odmowne.
Wskazana wczeĞniej nowelizacja nasuwa pytanie o doniosłoĞü dokonanych zmian. W doktrynie zaprezentowany został pogląd, zgodnie z którym
obowiązuje nadal „administracyjny” model postĊpowania prowadzonego przez
kierownika USC. Zgodnie z tym poglądem, kierownik USC prowadzi postĊpowanie dowodowe na podstawie przepisów k.p.a. Ustalenie okolicznoĞci
16

Sygnalizowane przez K. Pietrzykowskiego, Zawarcie małĪeĔstwa, s. 76; TENĩE [w:] Kodeks, s. 178.
17
M. ALBINIAK, A. CZAJKOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego z objaĞnieniami, Warszawa 1989, s. 14.
18
TamĪe, s. 15.
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wyłączających zawarcie małĪeĔstwa moĪe byü wiĊc dokonane na podstawie
dowolnych dowodów19.
Stanowisko takie zakłada wiĊc stosowanie wprost przepisów k.p.a. do postĊpowania poprzedzającego zawarcie małĪeĔstwa, w szczególnoĞci przepisów
regulujących postĊpowanie dowodowe. Zgodnie z takim poglądem analizowane postĊpowanie naleĪy uznaü za typ ogólnego postĊpowania administracyjnego. Konsekwentnie naleĪałoby uznaü, iĪ obowiązują w tym zakresie
wszelkie zasady postĊpowania administracyjnego. I tak, zgodnie z art. 7 k.p.a.,
kierownik USC byłby zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbĊdnych
kroków do dokładnego wyjaĞnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia
sprawy (zasada prawdy obiektywnej). Zobowiązany byłby równieĪ do ustalania rzeczywistego stanu faktycznego według reguł postĊpowania dowodowego
okreĞlonych w przepisach k.p.a.20 Zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebraü i rozpatrzyü cały materiał dowodowy, a nastĊpnie dokonaü subsumpcji i wydaü rozstrzygniĊcie. Decyzja administracyjna musi, zgodnie z art. 107 k.p.a., zawieraü m.in. wskazanie podstawy prawnej rozstrzygniĊcia, jak równieĪ stosowną
wykładniĊ przepisów w kontekĞcie konkretnego przypadku21.
Dalszą konsekwencją przyjĊcia poglądu o stosowaniu przepisów postĊpowania administracyjnego byłoby uznanie, iĪ pomimo formalnej zmiany charakteru odmownego rozstrzygniĊcia z decyzji administracyjnej na szczególne
oĞwiadczenie kierownika USC, w rzeczywistoĞci nadal jest to władcze oĞwiadczenie woli organu administracji publicznej, okreĞlające sytuacjĊ prawną
konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie22,
a wiĊc decyzja administracyjna w rozumieniu art. 1 k.p.a. Zgodnie bowiem
z tym przepisem kodeks postĊpowania administracyjnego normuje postĊpowanie przed organami administracji publicznej w naleĪących do właĞciwoĞci
tych organów sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Uznanie, iĪ rozstrzygniĊcie kierownika USC nie ma cha-

19

P IETRZYKOWSKI [w:] Kodeks, s. 177; B. KUSYK, Kontrola sądu powszechnego nad czynnoĞciami kierownika urzĊdu stanu cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 5, s. 94 n.
20
Małgorzata JAĝKOWSKa, Andrzej WRÓBEL, Komentarz LEX/el. 2010. Komentarz
bieĪący do art. 7 k.p.a.
21
A. WIKTOROWSKA [w:] PostĊpowanie administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa
2004, s. 144.
22
JAĝKOWSKA, WRÓBEL, Komentarz LEX/el. 2010. Komentarz bieĪący do art. 1 k.p.a.
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rakteru takiego aktu administracyjnego, wydaje siĊ uniemoĪliwiaü stosowanie
przepisów postĊpowania administracyjnego.
Koncepcja uznająca postĊpowanie poprzedzające zawarcie małĪeĔstwa za
rodzaj ogólnego postĊpowania administracyjnego, została w doktrynie uzupełniona szczególnym rozumieniem instytucji postĊpowania sądowego o rozstrzygniĊcie, czy okolicznoĞci przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowĊ przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski.
RozstrzygniĊcie sądu jest traktowane jako forma sprawowania przez sąd kontroli nad działalnoĞcią administracji23. Kontrolny charakter postĊpowania skłania do przyjĊcia, iĪ sąd nie ma generalnej kompetencji do oceny, czy małĪeĔstwo moĪe zostaü zawarte, ale jest ĞciĞle związany okolicznoĞciami, które
zostały przez kierownika USC wskazane jako podstawa odmowy przyjĊcia
oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski24.
Reasumując powyĪsze rozwaĪania, w modelu „administracyjnym” podmiotem, na którym ciąĪy ustalenie moĪnoĞci zawarcia małĪeĔstwa, jest kierownik USC. Dokonuje tego w trybie postĊpowania administracyjnego, zakres
postĊpowania dowodowego nie jest ograniczony dokumentami wymaganymi
od nupturientów na podstawie p.a.s.c. Kierownika USC obciąĪa nie tylko
ustalenie stanu faktycznego, ale równieĪ jego kwalifikacja prawna, która
składa siĊ na rozstrzygniĊcie w postaci przyjĊcia oĞwiadczeĔ o wstąpieniu
w związek małĪeĔski lub odmowie. Odmowa ta podlega „wąskiej” kontroli
sądu powszechnego.
Zaprezentowane powyĪej stanowisko nie jest jednak bezdyskusyjne. Zdaje
siĊ ono pomijaü znaczenie dokonanej w 1998 r. modyfikacji postĊpowania,
poprzedzającego zawarcie małĪeĔstwa. Ustawodawca Ğwiadomie zrezygnował
z konstrukcji odmowy przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski jako decyzji administracyjnej. Andrzej MączyĔski stwierdził, iĪ: „PodstawĊ materialnoprawną decyzji stanowią z reguły przepisy prawa cywilnego
(osobowego lub rodzinnego), a wiĊc sprawy związane z ich stosowaniem
zgodnie z zasadą wyraĪoną w art. 1 k.p.c. powinny byü rozpoznawane w postĊpowaniu cywilnym, a nie administracyjnym”25. RezygnacjĊ z formy decyzji
administracyjnej moĪna uznaü równieĪ za rezygnacjĊ ze stosowania przepisów
k.p.a. dla tego rozstrzygniĊcia.
23

KUSYK, Kontrola sądu, s. 101.
TamĪe, s. 100.
25
A. M ĄCZYēSKI, Projektowana nowelizacja przepisów o zawarciu małĪeĔstwa, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1998, nr 3, s. 533.
24
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NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ, iĪ katalog czynnoĞci wymaganych od
nupturientów, w tym koniecznych do przedstawienia i złoĪenia dokumentów,
został enumeratywnie wyliczony w art. 54-56 p.a.s.c. MoĪna mieü wątpliwoĞci, czy konstrukcja zamkniĊtego katalogu dopuszcza swobodĊ prowadzenia
postĊpowania dowodowego przez kierownika USC.
Akceptacja „administracyjnego” modelu postĊpowania prowadzonego
przez kierownika USC budzi sygnalizowane wątpliwoĞci co do zakresu i charakteru instytucji wystąpienia do sądu w sytuacji powstania „wątpliwoĞci”.
JeĪeli kierownik USC ma swobodĊ prowadzenia postĊpowania dowodowego,
raczej nie bĊdą one dotyczyły okolicznoĞci faktycznych, gdyĪ te mogą zostaü
w postĊpowaniu administracyjnym wyjaĞnione. Uznanie, iĪ mogą one dotyczyü wyłącznie okolicznoĞci prawnych, „rozbija” proces stosowania prawa.
Kierownik USC miałby prowadziü postĊpowanie dowodowe w celu dokonania
subsumpcji i wydania rozstrzygniĊcia przez inny podmiot. Poza tym wystąpienie z wnioskiem do sądu, na podstawie art. 5 k.r.o., upowaĪnia sąd do rozstrzygniĊcia, „czy małĪeĔstwo moĪe zostaü zawarte”, a nie tylko czy wątpliwoĞci kierownika USC są uzasadnione.
MoĪna postawiü tezĊ, iĪ nowelizacja dokonana w 1998 r. przyniosła zdecydowaną zmianĊ modelu prowadzonego postĊpowania. Rezygnacja z wydawania, w zakresie postĊpowania poprzedzającego zawarcie małĪeĔstwa, decyzji administracyjnej oraz likwidacja weryfikacji takich rozstrzygniĊü przez
organy administracyjne na rzecz sądów powszechnych oznacza wyłączenie
postĊpowania poprzedzającego zawarcie małĪeĔstwa z reĪimu ogólnego postĊpowania administracyjnego. Zgodnie z takim poglądem jest ono postĊpowaniem sui generis, regulowanym w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuĔczym, kodeksie postĊpowania cywilnego.
Nie znajdzie do niego zastosowania k.p.a. z uwagi na fakt, iĪ nie prowadzi
ono do wydania decyzji administracyjnej26.
Obowiązki nupturientów okreĞlone w art. 54-56 p.a.s.c. mają charakter
zamkniĊtego katalogu. Kierownik USC nie ma moĪliwoĞci prowadzenia nieograniczonego postĊpowania dowodowego i np. Īądania przedstawienia opinii
lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia psychicznego27. Kierownik USC bada
przedstawiane mu dokumenty, moĪe uzyskaü informacje od innych osób,
urzĊdów, równieĪ drogą prywatną. JeĪeli uzyskane informacje dają podstawĊ
26

Tak teĪ E. P ACHNIEWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA, E. P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu
cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2009, s. 35.
27
GAJDA [w:] System Prawa Prywatnego.
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do stwierdzenia, iĪ wystĊpuje okolicznoĞü wyłączająca zawarcie małĪeĔstwa
(naleĪy uznaü, iĪ najczĊĞciej bĊdzie to sytuacja, gdy okolicznoĞü taka wyniknie z przedstawionych dokumentów), jest obowiązany odmówiü przyjĊcia
oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski. RozstrzygniĊcia takiego nie
naleĪałoby jednak uznaü za koĔczące postĊpowanie w sprawie28. Nie ma ono
charakteru decyzji administracyjnej, nie stosuje siĊ ani do jej wydania, ani
kwestionowania przepisów k.p.a. Artykuł 7 ust. 2 p.a.s.c. przewiduje szczególny Ğrodek weryfikacji stanowiska kierownika USC. Na skutek wystąpienia
do sądu nastĊpowałoby przejĞcie do dalszego etapu postĊpowania, które byłoby kontynuacją postĊpowania prowadzonego przez kierownika USC. NaleĪałoby uznaü, iĪ w sprawach takich „ustawodawca przekazuje rozstrzygniĊcie
sprawy do właĞciwoĞci sądu rejonowego”29.
Akceptacja prezentowanego poglądu oznaczałaby przyjĊcie szczególnego
trybu postĊpowania, w którym w typowej sytuacji, gdy nie istnieją wątpliwoĞci co do okolicznoĞci wyłączających zawarcie małĪeĔstwa, jedynym podmiotem, przed którym siĊ toczy, jest kierownik USC, a w sytuacji wystąpienia
takich okolicznoĞci lub samego podejrzenia ich wystąpienia, nastĊpowałoby
przejĞcie do etapu sądowego postĊpowania. PrzyjĊcie prezentowanego stanowiska pozwala wyjaĞniü sens instytucji wystąpienia do sądu w sytuacji wątpliwoĞci kierownika USC (art. 5 k.r.o.). Skoro kierownik USC nie moĪe prowadziü postĊpowania dowodowego, w sytuacjach zakazów wynikających np.
z choroby psychicznej czy niedorozwoju umysłowego, nie moĪe samodzielnie
ponad wszelką wątpliwoĞü ustaliü charakteru ewentualnych zaburzeĔ ani nie
jest kompetentny do oceny, czy mieszczą siĊ one w hipotezie normy art. 12
k.r.o. W takich właĞnie sytuacjach zobowiązany jest wystąpiü do sądu. Jego
wątpliwoĞci mogą dotyczyü zarówno elementów stanu faktycznego, jak
i oceny prawnej tegoĪ stanu. Sąd w takim modelu de facto przejmuje sprawĊ
do rozstrzygniĊcia. Zgodnie z art. 5 k.r.o. ma bowiem rozstrzygnąü, czy małĪeĔstwo moĪe zostaü zawarte. NaleĪy uznaü, iĪ mimo braku wprost takiego
zastrzeĪenia, postanowienie sądu wiąĪe kierownika USC30. W prezentowanym
modelu prowadzenie postĊpowania dowodowego wykraczającego poza ocenĊ
dowodów wymienionych w art. 54-56 p.a.s.c., naleĪałoby bezwzglĊdnie do
sądu.

28

P ACHNIEWSKA [w:] CZAJKOWSKA, P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego.
TamĪe.
30
Tak P IETRZYKOWSKI [w:] Kodeks, s. 179.
29
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Wskazana koncepcja nie jest równieĪ pozbawiona „słabych punktów”.
Literalnie bowiem w art. 7 ust. 2 p.a.s.c., charakteryzującym zakres postĊpowania sądowego w przypadku odmowy przyjĊcia oĞwiadczeĔ o wstąpieniu
w związek małĪeĔski, stwierdzone zostało, iĪ osoba zainteresowana moĪe wystąpiü z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygniĊcie, czy okolicznoĞci
przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowĊ przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski. Wskazywaü to mogłoby, iĪ kontrola sądu jest ograniczona tylko do okolicznoĞci wskazanej przez kierownika
USC31. Wniosek taki byłby argumentem na rzecz uznania kompetencji kierownika USC do prowadzenia szerokiego postĊpowania dowodowego.
Pogląd o ograniczonym tylko do okolicznoĞci zawartych w piĞmie kierownika USC zakresie badania sądu, nie jest powszechnie przyjĊty w doktrynie. Prezentowany jest równieĪ pogląd, iĪ przedmiotem rozstrzygniĊcia sądu,
w przypadku wniosku osoby zamierzającej zawrzeü związek małĪeĔski, jest
stwierdzenie, czy odmowa przyjĊcia oĞwiadczeĔ o wstąpieniu w związek małĪeĔski jest uzasadniona32. Uznanie, iĪ sąd ma rozstrzygnąü o dopuszczalnoĞci
przyjĊcia oĞwiadczeĔ, oznaczałoby uznanie kompetencji sądu do oceny, czy
odmowne stanowisko kierownika USC było uzasadnione, a nie tylko ustalenia, czy jest ono słuszne w kontekĞcie uzasadnienia. Stanowisko takie oznaczałoby uznanie, iĪ sąd ma de facto zbadaü moĪnoĞü zawarcia konkretnego
małĪeĔstwa.
Istnieją powaĪne argumenty, przemawiające przeciwko zawĊĪeniu zakresu
badania na etapie sądowym. NaleĪy zauwaĪyü, iĪ w modelu obowiązującym
do 1998 r. postĊpowanie administracyjne było dwuinstancyjne. Zgodnie z art.
15 k.p.a. zasadą postĊpowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjnoĞü.
Od odmownej decyzji administracyjnej przysługiwało odwołanie do organu
wyĪszego stopnia – wojewody. Istota administracyjnego postĊpowania odwoławczego jest przedmiotem sporów w doktrynie prawa administracyjnego33,
jednak nie ulega wątpliwoĞci, iĪ organ odwoławczy dokonuje oceny, czy decyzja administracyjna jest prawidłowa.

31

Tak KUSYK, Kontrola sądu, s. 100.
J. GUDOWSKI [w:] Kodeks postĊpowania cywilnego. Komentarz, t. III, red. T. EreciĔski,
Warszawa 2009, s. 156, podobnie interpretujĊ wypowiedzi ZieliĔskiego i A. Zielonackiego
[w:] Kodeks, s. 32.
33
JAĝKOWSKA, WRÓBEL, Komentarz LEX/el. 2010. Komentarz bieĪący do art. 127 k.p.a.
32
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Obowiązujący wczeĞniej system zapewniał wszechstronną kontrolĊ prawidłowoĞci podjĊtej decyzji, a nie tylko kontrolĊ, czy treĞü rozstrzygniĊcia
zgodna jest z jego uzasadnieniem.
Uznanie, iĪ istotą nowej regulacji jest zawĊĪenie badania tylko do okolicznoĞci wskazanych przez kierownika USC, byłoby krokiem trudnym do
uzasadnienia i zaakceptowania. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie
kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego znalazło siĊ stwierdzenie, iĪ: „Zgodnie
z dotychczasowym stanem prawnym kontrola zasadnoĞci takiej odmowy jest
dokonywana w trybie postĊpowania administracyjnego, natomiast projekt
przewiduje w takiej sytuacji wszczĊcie na wniosek osoby zainteresowanej
postĊpowania przed sądem powszechnym”34. Stwierdzenie to naleĪy – jak siĊ
wydaje – interpretowaü jako wolĊ przeniesienia kontroli zasadnoĞci decyzji
z organu administracyjnego na sąd, a nie zawĊĪenie zakresu tejĪe kontroli35.
NaleĪy wskazaü równieĪ na argument natury funkcjonalnej. JeĪeli – przykładowo – kierownik USC odmówił przyjĊcia oĞwiadczeĔ o wstąpieniu
w związek małĪeĔski z uwagi na wystĊpowanie choroby psychicznej u jednego z nupturientów, sąd rozpoznając wniosek osoby zamierzającej zawrzeü
małĪeĔstwo, musiałby ograniczyü badanie tylko do tej okolicznoĞci. JeĪeli
stwierdziłby, iĪ choroba psychiczna nie wystĊpuje, ale nupturient przykładowo pozostaje w związku małĪeĔskim (nie zostało uznane orzeczenie rozwodowe, czego kierownik USC nie dostrzegł), musiałby i tak orzec, iĪ okolicznoĞü przedstawiona przez kierownika USC nie uzasadnia odmowy przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski. NaleĪy podkreĞliü, iĪ
zgodnie z art. 7 ust. 2 in fine p.a.s.c., prawomocne postanowienie sądu wiąĪe
kierownika USC. Ocena dokonywana przez kierownika USC nie podlegałaby
kompleksowej weryfikacji, co mogłoby prowadziü do koniecznoĞci dopuszczenia do zawarcia małĪeĔstwa w sytuacji, gdy wiadomo, iĪ bĊdzie ono zawarte wadliwie. Rozwiązanie takie jest niemoĪliwe do zaakceptowania.
Reasumując powyĪsze rozwaĪania naleĪy stwierdziü, iĪ stan prawny
w analizowanym zakresie nie jest jednoznaczny. Dostrzegając argumenty
przeciwne, naleĪy jednak opowiedzieü siĊ za rozwiązaniem, zgodnie z którym
kierownik USC nie moĪe samodzielnie prowadziü nieograniczonego postĊpowania dowodowego, a dokonuje jedynie oceny dowodów, które są mu przedstawiane zgodnie z p.a.s.c. Nie stosuje siĊ do tego postĊpowania przepisów
34

Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego, „Kwartalnik
Prawa Prywatnego” 1998, nr 3, s. 561.
35
Podobnie: M ĄCZYēSKI, Projektowana nowelizacja, s. 533.
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kodeksu postĊpowania administracyjnego. Zgodnie z tym stanowiskiem, jeĪeli
istnieją wątpliwoĞci co do istnienia okolicznoĞci wyłączających moĪliwoĞü
zawarcia małĪeĔstwa, w tym wymagające przeprowadzenia dodatkowego postĊpowania dowodowego, kierownik USC kieruje sprawĊ do sądu w trybie art.
5 k.r.o. RównieĪ odmowne rozstrzygniĊcie kierownika USC podlega weryfikacji sądu co do jego prawidłowoĞci.
Akceptacja opisanego wczeĞniej modelu wydaje siĊ równieĪ de lege lata
uzasadniona funkcjonalnie. RozstrzygniĊcie dotyczące dopuszczalnoĞci przyjĊcia oĞwiadczeĔ o wstąpieniu w związek małĪeĔski nie jest „zwykłą” sprawą
administracyjną. Niejednokrotnie wymaga ono skomplikowanego ustalania
stanu faktycznego (równieĪ z udziałem biegłych) oraz wykładni i stosowania
przepisów prawa rodzinnego, cywilnego, prywatnego miĊdzynarodowego,
europejskiego (w szczególnoĞci dotyczącego europejskiego postĊpowania cywilnego) itd. Zagadnienie to czĊsto bĊdzie przekraczaü kompetencje kierowników USC, którzy nie muszą nawet mieü wykształcenia prawniczego.
De lege ferenda naleĪy postulowaü jednoznaczne zakreĞlenie obowiązków
i kompetencji kierownika USC i związane z tym dookreĞlenie charakteru postĊpowaĔ sądowych. Przesądzenie jednoznaczne modelu zaakceptowanego
wczeĞniej, powinno oznaczaü modyfikacjĊ art. 7 ust. 2 p.a.s.c. MoĪna by równieĪ rozwaĪyü całkowitą rezygnacjĊ z instytucji odmowy przyjĊcia oĞwiadczenia o wstąpieniu w związek małĪeĔski przez kierownika USC. Kierownik,
który nie miałby wątpliwoĞci co do wystĊpowania okolicznoĞci wyłączających
zawarcie małĪeĔstwa, przyjmowałby stosowne oĞwiadczenia. JeĪeli natomiast
okolicznoĞci takie wystĊpowałyby (lub istniały co do tego wątpliwoĞci) obligatoryjnie, wystĊpowałby do sądu o rozstrzygniĊcie, czy małĪeĔstwo moĪe
zostaü zawarte. Ponadto, wprowadzona powinna zostaü norma expressis verbis, wskazująca, iĪ rozstrzygniĊcie sądu wiąĪe kierownika USC.
Teoretycznie moĪliwe jest rozwaĪanie powrotu do modelu, w którym ciĊĪar badania okolicznoĞci wyłączających moĪliwoĞü zawarcia małĪeĔstwa spoczywałby na kierowniku USC. W takim przypadku wprost naleĪałoby wskazaü, jakie ma kompetencje w tym zakresie i artykuł odesłaü do właĞciwych
przepisów k.p.a. W modelu tym nieograniczone, szczegółowe postĊpowanie
dowodowe prowadziłby kierownik USC i dokonywałby kompleksowej oceny
prawnej. W modelu tym nie wystĊpowałaby instytucja „wątpliwoĞci” kierownika USC, który miałby wszelkie instrumenty mające doprowadziü go do ich
rozwiązania, co nie wykluczałoby kontroli rozstrzygniĊcia przez sąd powszechny.
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Zaakceptowanie takich rozwiązaĔ oznaczałoby koniecznoĞü zdecydowanego podwyĪszenia rangi i kompetencji kierownika USC. NaleĪałoby równieĪ
zapewniü mu szeroki zakres niezaleĪnoĞci. MoĪliwoĞü swobodnego Īądania
opinii artykułów dotyczących stanu zdrowia psychicznego i tym samym doĞü
dowolnego przedłuĪania postĊpowania bez podjĊcia formalnej decyzji odmownej, dawałoby niezwykle silny instrument pozwalający de facto uniemoĪliwiü zawarcie związku małĪeĔskiego.
UwzglĊdniając przedstawione argumenty, naleĪy jednak opowiedzieü siĊ
za utrzymaniem modelu obowiązującego obecnie, wykorzystując zaproponowane modyfikacje o charakterze porządkującym. Na zakoĔczenie warto zauwaĪyü, iĪ kaĪda, nawet najbardziej poprawna i wysublimowana koncepcja
normatywna jest tylko fundamentem i Ğrodkiem do realizacji zakładanych
celów. Rzeczywista ich realizacja zaleĪy od właĞciwego, odpowiadającego
przyjĊtym załoĪeniom, funkcjonowania praktyki.
Słowa kluczowe: zawarcie małĪeĔstwa, kierownik urzĊdu stanu cywilnego, prawo rodzinne
i opiekuĔcze.

The Procedure Anteceding the Act of Marriage Followed
Before Head of the Registry Office in Poland
Constructional Issues
Summary
The topic of this paper is the analysis of general assumptions of the procedure anteceding
the act of marriage followed before head of the registry office in Poland. Historically, the
procedure had an administrative character, where the evidential proceedings was held pursuant
to the articles of Code of Administrative Procedure and the refusal to accept declarations that
the contracting parties have entered into marriage had a character of an administrative
decision. The subsequent amendments of both the Family and Guardianship Code and Law on
Civil Status Act led to a gradual departure from the typical administrative model. Currently,
a refusal to accept declarations that the contracting parties have entered into marriage does not
have an administrative character. An adjudication of head of registry office does not come
under the control of the administrative but judicial procedure.
Despite the change, the prevailing belief in the doctrine is that the procedure anteceding
the act of marriage before head of registry office shall be followed in accordance with the
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articles of the Code of Administrative Procedure. The author of this paper puts such approach
into question. According to the author, currently, the procedure has a sui generis character and
has been exhaustively regulated not only by the Family and Guardianship Code, but also Law
on Civil Status Act and Civil Procedure Code. The author believes that the procedure does not
fall within the scope of evidential proceedings of the Code of Administrative Procedure, which
consequently, directly narrows the role of the head of registry office.
Key words: conclusion of marriage, Registrar, Family and Guardianship Code.
Translated by Tomasz Pałkowski

Das vom leitenden Standesbeamten vor der Eheschließung
durchgeführte Verfahren – konstruktive Fragen
Zusammenfassung
In der Arbeit wurden die generellen Voraussetzungen der Prozedur des vom Leiter des
Standesamtes durchgeführten, der Eheschließung vorausgehenden Verfahrens analysiert. Historisch
gesehen hatte dieses Verfahren administrativen Charakter, in dem ein Beweisverfahren auf der Basis
der Bestimmungen der Verwaltungsprozessordnung durchgeführt wurde, und die Verweigerung der
Annahme von Erklärungen über eine beabsichtigte Eheschließung hatte den Charakter einer
administrativen Entscheidung. Die jeweiligen Novellierungen des Familien- und Fürsorgerechts
führten dann zu einem allmählichen Bruch mit dem typischen administrativen Modell. Im gegenwärtigen Rechtszustand hat die Verweigerung der Annahme von Erklärungen über eine beabsichtigte Eheschließung nicht mehr den Charakter einer administrativen Entscheidung (Art. 7 Abs. 2
Personenstandsgesetz). Die Entscheidung des leitenden Standesbeamten unterliegt auch nicht mehr
der Kontrolle in administrativer, sondern in gerichtlicher Prozedur. Trotz der Änderungen wurde in
der Rechtsdoktrin ein Standpunkt geäußert, dem entsprechend auf das vor dem Leiter des Standesamtes stattfindende, einer Eheschließung vorausgehende Verfahren auch weiterhin direkt die
Bestimmungen der Verwaltungsprozessordnung angewandt werden sollten. In der vorliegenden Arbeit wurde diese Konzeption der Kritik unterworfen. Vorgestellt wurde ein anderer Standpunkt, dem
zufolge dieses Verfahren gegenwärtig den Charakter einer Sache sui generis besitzt und im Familien- und Fürsorgerecht, im Personenstandsgesetz und in der Zivilprozessordnung erschöpfend
geregelt wurde. Eine solche Schlussfolgerung hat unmittelbaren Einfluss auf die Einengung der
Kompetenz des leitenden Standesbeamten in diesem Verfahren.
Schlüsselwörter: Eheschließung, Leiter des Standesamtes, Familien- und Fürsorgerecht.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich
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Ⱦɨɲɥɸɛɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ
ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
Pɟɡɸɦɟ
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɸɬɶ
ɭɤɥɚɞɟɧɧɸ ɲɥɸɛɭ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɰɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɦɚɥɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɞɨɤɚɡɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ, ɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɥɸɛɭ ɦɚɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɑɟɪɝɨɜɿ ɡɦɿɧɢ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɩɪɨ ɫɿɦ’ɸ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɚɤɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɝɨ ɜɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞ ɬɢɩɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. ɍ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɩɪɚɜɨɜɿɣ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɿɞɦɨɜɚ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɥɸɛɭ ɧɟ ɦɚɽ ɜɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɫɬ. 7 ɚɛɡ. 2 Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɚɤɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ). Ɋɿɲɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɟ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ, ɚ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ ɞɭɦɤɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ
ɧɚɞɚɥɿ ɞɨ ɞɨɲɥɸɛɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɽ ɭɤɥɚɞɟɧɧɸ ɲɥɸɛɭ, ɹɤɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ. ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɰɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɛɭɥɚ ɩɿɞɞɚɧɚ ɤɪɢɬɢɰɿ. Ɍɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɩɪɨɰɟɫ ɦɚɽ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪ sui generis ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɨ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ ɜ Ʉɨɞɟɤɫɿ ɩɪɨ ɫɿɦ’ɸ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɤɨɧɿ ɩɪɨ ɚɤɬɢ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɤɨɞɟɤɫɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. ɍ ɰɿɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɿ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɨɪɦɢ Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɿɛɪɚɧɧɹ
ɞɨɤɚɡɨɜɨʀ ɛɚɡɢ. Ɍɚɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɜɭɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ
ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɲɥɸɛɭ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɚɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ,
Ʉɨɞɟɤɫ ɩɪɨ ɫɿɦ’ɸ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ.
Ɂ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɤɥɚɥɚ ɇɚɞɿɹ Ƚɟɪɝɚɥɨ
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O ochronie dóbr osobistych post mortem
w prawie rodzinnym
oraz w prawie o aktach stanu cywilnego
Wprowadzenie
Chyba we wszystkich epokach i kulturach Īywiono przekonanie o potrzebie kultu zmarłych. Był on przejawem zrozumiałych potrzeb Īywych, ale
i przeĞwiadczenia wielu, Īe ci, którzy w widoczny sposób odchodzą, nie odchodzą całkiem. To znamienne, Īe owo przeĞwiadczenie egzystujące w Ğwiecie idei, towarzyszyło rzeczywistej, choü wielekroü nieuĞwiadomionej wiĊzi,
jaka w zasadzie nie ustaje, mimo nieuchronnego zjawiska Ğmierci, miĊdzy
przeszłym, teraĨniejszym i przyszłym Ğwiatem materialnej egzystencji, przede
wszystkim w sferze kontynuacji genetycznej, oraz tej wiĊzi, która dla jednych
znajduje oparcie nade wszystko w religijnej wierze, dla innych tylko w kulturowej nadbudowie1.

DR JACEK M AZURKIEWICZ – Uniwersytet Wrocławski
1

Choü to oczywiste konstatacje, nie usprawiedliwia jednak tego, Īe rzadko są formułowane, zarówno ich intelektualna doniosłoĞü, jak i praktyczny walor przemawiają bowiem za
tym, by je powtarzaü, dokonując równieĪ szczegółowych, przede wszystkim praktycznych,
czyli Īyciowych aplikacji. Na przykład takiej, jaką zawarł P. Machnikowski w takĪe osobistych konkluzjach obserwacji, iĪ: „Uniwersytet jest wspólnotą tych, którzy przekazują wiedzĊ
i tych, którym jest ona przekazywana. Uniwersytet jednak to nie tylko wspólnota ludzi sobie
współczesnych, ale takĪe, a moĪe nawet przede wszystkim, wspólnota ludzi dawnych, obecnych i przyszłych. Wspólnota, w której mistrz nie spotka ucznia, a swoją myĞlą dzieli siĊ z nim
za poĞrednictwem ksiąĪki. KaĪda przywrócona szerokiemu gronu czytelników ksiąĪka powiĊksza taki właĞnie Uniwersytet” (O Elementach zobowiązaniowego stosunku prawnego Alfreda
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RównieĪ we współczesnym polskim prawie oraz w judykaturze i jurysprudencji sądowej wyraĨnie obecna jest idea respektu dla przejawów woli, szeroko rozumianych przekonaĔ i – najogólniej – wartoĞci2 związanych z postacią tego, kto zmarł3. Wierni temu przekonaniu są chyba wszyscy, zarówno
zwolennicy poglądu o wygasaniu dóbr osobistych w chwili Ğmierci ich dotychczasowego podmiotu, bĊdący w przytłaczającej wiĊkszoĞci, jak i ci, nieliczni, którzy przekonani są, Īe dobra osobiste nie gasną w chwili Ğmierci, zaĞ
prawa osobiste doĔ słuĪą takĪe wówczas ich poĞmiertnej ochronie, mimo iĪ
nie są juĪ, moim zdaniem, prawami podmiotowymi zmarłych, lecz takimi czy
podobnymi (np. „odpodmiotowionymi”) prawami „po zmarłych”.
Znaczące, Īe akceptacja dla prawnej ochrony wartoĞci związanych z postacią zmarłego wyrastała przede wszystkim z tego, co rodziło Īycie, była
wiĊc w istocie wymuszoną reakcją prawników na to, czego oczekiwali bliscy
tego, kto zmarł4. ĝwiadczyło to i Ğwiadczy dalej, Īe rozwaĪana przeze mnie
problematyka ma przede wszystkim praktyczny, uĪyteczny wymiar, choü idee,
które w niej dominują, płyną z potrzeb psychicznych, duchowych, religijnych,
społecznych, kulturowych.
Potrzeba ochrony tych wartoĞci nie ogranicza siĊ do obszarów związanych
z tradycyjną problematyką cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, w tym
stosownych kwestii w prawie firmowym, takĪe na gruncie prawa spółek handlowych. Poza doniosłymi regulacjami w prawie autorskim obejmuje prawo
cywilne procesowe, prawo własnoĞci przemysłowej i prawo pracy. SiĊga jednak dalej, w istocie jest prawie wszechogarniająca, dotyczy bowiem takĪe
prawa publicznego, w szczególnoĞci szeroko rozumianego prawa administracyjnego, karnego, takĪe tego, które zapewnia ochronĊ danych osobowych oraz
okreĞlającego reguły pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narząKleina, [w:] A. KLEIN, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, red. nauk. P. Machnikowski, wyd. III, Wrocław 2005, s. 18, zob. nadto s. 11).
2
Por. nadto: Z. ZIEMBIēSKI, „Lex” a „ius” w okresie przemian, „PaĔstwo i Prawo” 1991,
z. 6, s. 14 [dalej cyt.: PiP].
3
Por. H. S CHEMPF, „Er schläft, von den Sorgen seiner Welten entladen”. Fortleben nach
dem Tode als rechtsethnologisches Phänomen, referat przedstawiony na konferencji „ĩycie po
Ğmierci. Prawne problemy dualizmu: osoba ludzka – podmiot prawa”, PoznaĔ 4-5 IV 2008 r.,
Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM.
4
Uznanie dla potrzeby respektowania tych wartoĞci okazało siĊ niezbĊdne mimo oczywistego – jak to okreĞliła E. ŁĊtowska – „samoobsługowego mechanizmu” prawa cywilnego
(Funkcjonowanie prawa cywilnego. Uwagi z perspektywy czterdziestolecia, PiP 1984, z. 8,
s. 8, 12 n.), takĪe w interesującym mnie kontekĞcie post mortem.
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dów, a takĪe tych praw, które zwykło siĊ nader konwencjonalnie okreĞlaü jako
medyczne i wyznaniowe. Nawet tego wycinka prawa czasu przełomu, które
zostanie byü moĪe nazwane lustracyjnym. Przy tym pojawiają siĊ tutaj kwestie
wymykające siĊ zastarzałym prawniczym schematom, np. całkiem uzasadniona sugestia, iĪ dobra osobiste mogą powstawaü takĪe po Ğmierci. MyĞlĊ
o poĞmiertnym nadawaniu odznaczeĔ, ale takĪe, choü nie wyłącznie, stopni
naukowych, tytułów honorowych, nagród, obywatelstw5.
Znaczącą czĊĞü tej problematyki przedstawiam w innym miejscu6. Tu
zaĞ pragnĊ jedynie powtórzyü rozwaĪania dotyczące tych zagadnieĔ pojawiających siĊ równieĪ na gruncie prawa rodzinnego i prawa o aktach stanu
cywilnego.

1. Wokół problematyki
ochrony dóbr osobistych post mortem
na gruncie prawa rodzinnego
Zagadnienia dotyczące ochrony dóbr osobistych post mortem pojawiają siĊ
takĪe wĞród licznych regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego. I tak zasada, Īe nie moĪna uniewaĪniü małĪeĔstwa po jego ustaniu, nie dotyczy
„uniewaĪnienia z powodu pokrewieĔstwa miĊdzy małĪonkami oraz z powodu
pozostawania przez jednego z małĪonków w chwili zawarcia małĪeĔstwa
w zawartym poprzednio związku małĪeĔskim” (art. 18 Kodeksu rodzinnego
i opiekuĔczego7), przy czym istotne jest ograniczenie przewidziane w art. 13 §
3 k.r.o., zgodnie z którym nie „moĪna uniewaĪniü małĪeĔstwa z powodu pozostawania przez jednego z małĪonków w poprzednio zawartym związku małĪeĔskim, jeĪeli poprzednie małĪeĔstwo ustało lub zostało uniewaĪnione, chyba Īe ustanie tego małĪeĔstwa nastąpiło przez Ğmierü osoby, która zawarła
ponownie małĪeĔstwo pozostając w poprzednio zawartym związku małĪeĔskim”. Mimo tego zróĪnicowania oczywiste jest, Īe zarówno w odniesieniu do
uniewaĪnienia małĪeĔstwa z powodu pozostawania przez jednego z małĪon5

PiszĊ o tym w artykule pt. Czy dobra osobiste mogą powstaü po Ğmierci?, mającym siĊ
ukazaü tego roku w dziele zbiorowym.
6
Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław
2010, ss. 904 (dostĊpna bezpłatnie pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/
34544/001.pdf).
7
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy, D. U. Nr 9, poz. 59 ze
zm. [dalej cyt.: k.r.o.].
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ków w poprzednio zawartym związku małĪeĔskim, jak i z powodu pokrewieĔstwa w linii prostej oraz w postaci stosunku rodzeĔstwa, uniewaĪnienie małĪeĔstwa dopuszczalne jest niekiedy w przypadku bigamii, a zawsze w odniesieniu do przeszkody pokrewieĔstwa, nawet po Ğmierci obojga małĪonków,
co nie jest nierealne zwaĪywszy, Īe – poza w miarĊ ogólną legitymacją prokuratora (art. 22 k.r.o.) – uniewaĪnienia „małĪeĔstwa z powodu pozostawania
przez jednego z małĪonków w poprzednio zawartym związku małĪeĔskim
[...]”, albo „z powodu pokrewieĔstwa miĊdzy małĪonkami moĪe Īądaü kaĪdy,
kto ma w tym interes prawny” (art. 13 § 2 i art. 14 § 2 k.r.o.).
Uzupełniającą, ale trudną do przecenienia regulacjĊ zawiera art. 19 k.r.o.,
który w § 1 stanowi, Īe „jeĪeli jeden z małĪonków wytoczył powództwo
o uniewaĪnienie małĪeĔstwa, uniewaĪnienie moĪe nastąpiü takĪe po Ğmierci
drugiego małĪonka, na którego miejsce w procesie wstĊpuje kurator ustanowiony przez sąd”, w § 2 dodając, Īe w „razie Ğmierci małĪonka, który wytoczył powództwo o uniewaĪnienie małĪeĔstwa, uniewaĪnienia mogą dochodziü
jego zstĊpni”.
Ze wszystkich tych regulacji wynika, Īe post mortem moĪe byü rozstrzygany status małĪeĔstwa, i to nie tylko wówczas, gdy stosowne postĊpowanie
zostało wszczĊte ante mortem. To oczywiste, Īe w przytłaczającej wiĊkszoĞci
procesy takie zdominowane bĊdą troską o interesy majątkowe spadkobierców
czy innych osób mających interes prawny w jego uniewaĪnieniu, ale teĪ nie
ulega wątpliwoĞci, Īe uniewaĪnienie dokonane post mortem ma równieĪ znaczenie dla ochrony dóbr osobistych osoby zmarłej. Zgodnie bowiem z art. 20
§ 1 k.r.o., orzekając „uniewaĪnienie małĪeĔstwa, sąd orzeka takĪe, czy i który
z małĪonków zawarł małĪeĔstwo w złej wierze”, przy czym stosownie do § 2
tego artykułu za „bĊdącego w złej wierze uwaĪa siĊ małĪonka, który w chwili
zawarcia małĪeĔstwa wiedział o okolicznoĞci stanowiącej podstawĊ jego
uniewaĪnienia”. UniewaĪnienie to ma równieĪ znaczenie dla okreĞlenia post
mortem stanu cywilnego zmarłego małĪonka, albowiem odesłanie do przepisów o rozwodzie, zawarte w art. 21 k.r.o., ogranicza siĊ, poza nieistotnym dla
moich rozwaĪaĔ stosunkiem małĪonków do wspólnych dzieci, tylko do stosunków majątkowych miĊdzy małĪonkami8.
8

Zgodnie z tym przepisem do „skutków uniewaĪnienia małĪeĔstwa w zakresie stosunku
małĪonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych miĊdzy małĪonkami
stosuje siĊ odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małĪonek, który zawarł małĪeĔstwo
w złej wierze, traktowany jest tak, jak małĪonek winny rozkładu poĪycia małĪeĔskiego”. Jak
widaü, wynika teĪ z tego przepisu, Īe uniewaĪnienie takie jest bez znaczenia dla stosunków
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Warto zwróciü równieĪ uwagĊ na art. 618 § 1 k.r.o., zgodnie z którym
z „małĪeĔstwa wynika powinowactwo miĊdzy małĪonkiem a krewnymi drugiego małĪonka” i trwa „ono mimo ustania małĪeĔstwa”, wynika bowiem
z niego, Īe powinowactwo trwa mimo ustania małĪeĔstwa takĪe wskutek
Ğmierci małĪonka. A przecieĪ, inaczej niĪ pokrewieĔstwo, gdzie Ğmierü krewnego w Īadnym stopniu nie jest w stanie zniweczyü wiĊzi biologicznej miĊdzy
Īyjącymi krewnymi, stanowiącej podstawĊ filiacji w rozumieniu prawnym,
powinowactwo jest przede wszystkim kategorią prawną, nadbudowaną nad
stosunkiem społecznym, przyjĊcie wiĊc, Īe nie ustaje ono mimo Ğmierci osoby, której małĪeĔstwo kreowało ten stosunek, co ma swoje szersze uzasadnienie, ukazuje jednak takĪe sui generis, mimo szczątkowej doniosłoĞci praktycznej, poĞmiertny, przede wszystkim osobowy kontekst tego stosunku prawnego.
Warto w tym miejscu dodaü, Īe w zachowawczym co do zasady orzecznictwie NSA przyjĊto teĪ moĪliwoĞü zrównania z uprawnieniami wdowy tej
osoby, która zawarła9 małĪeĔstwo wyłącznie w formie wyznaniowej po Ğmierci współmałĪonka, z którym związek taki zawarła. DuĪo bardziej zadziwiaü
moĪe jednak instytucja małĪeĔstwa poĞmiertnego10, za zezwoleniem prezyfiliacyjnych miĊdzy zmarłym a dzieümi z uniewaĪnionego małĪeĔstwa. Dodajmy, Īe wytoczenie ante mortem powództwa o uniewaĪnienie małĪeĔstwa albo o rozwód lub wystąpienie
o orzeczenie separacji, ma teĪ oczywiste znaczenie stricte majątkowe, przewidziane w art. 43
§ 2 zd. 2 i art. 515 § 2 k.r.o.; w pierwszym z nich postanowiono bowiem, Īe spadkobiercy
„małĪonka mogą [...] Īądaü, aĪeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzglĊdnieniem stopnia, w którym kaĪdy z nich przyczynił siĊ do powstania tego majątku [...]
tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o uniewaĪnienie małĪeĔstwa albo
o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji”; z kolei w drugim postanowiono, Īe spadkobiercy „małĪonka mogą wystąpiü z Īądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków
tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o uniewaĪnienie małĪeĔstwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji”.
9
Zob. orzeczenie NSA z 12 kwietnia 2000 r., V SA 1512/99 [w:] Z. S ZONERT, Przegląd
orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Palestra” 2000, nr 7-8, s. 241 n.; niepublikowane orzeczenie NSA z 11 grudnia 2001 r., II SA/Po 1478/00, oraz: E. ŁĉTOWSKA, Glosa,
PiP 2002, z. 6, s. 104 n.; E. ŁĉTOWSKA, Kilka uwag o praktyce wykładni, „Kwartalnik Prawa
Prywatnego” 2002, z. 1, s. 47, przyp. 42. Nadto zob.: P. DZIENIS, Konwalidacja małĪeĔstw
wyznaniowych w prawie cywilnym, „Palestra” 2003, nr 7-8, s. 86 n.
10
MoĪliwoĞü taka wprowadzona została do kodeksu cywilnego ustawą nr 59/1583 z 31
grudnia 1959 r., przewidując w art. 171 zd. 1 i 2, Īe prezydent „Republiki moĪe z waĪnych
powodów zezwoliü na zawarcie małĪeĔstwa, jeĞli jeden z małĪonków zmarł po dopełnieniu
formalnoĞci jednoznacznie wskazujących na jego wolĊ (zawarcia małĪeĔstwa). W takim przypadku małĪeĔstwo (zawarcie małĪeĔstwa) wywołuje skutki wsteczne do dnia poprzedzającego
dzieĔ (datĊ) Ğmierci współmałĪonka”. Stosownie do zdania trzeciego tego artykułu zawarcie
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denta Republiki, wprowadzona do szacownego Kodeksu Napoleona ponad pół
wieku temu, w czasach walk z wyzwalającą siĊ spod kolonialnego jarzma
Algierią, które to rozwiązanie nieoczekiwanie okazało siĊ Īywotne dziĞ,
w okolicznoĞciach wymuszonych współczesnymi przedsiĊwziĊciami zbrojnymi jeszcze istniejących i juĪ minionych imperiów, wykorzystywane ostatnio
głównie w związku ze Ğmiercią francuskich Īołnierzy uczestniczących w „stabilizacji” Afganistanu11.
takiego małĪeĔstwa „w Īadnym razie” nie daje prawa do dziedziczenia ustawowego po współmałĪonku, nie uwaĪa siĊ teĪ, aby miĊdzy małĪonkami powstawał jakikolwiek reĪim majątkowy
małĪeĔski („Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.Toutefois, ce mariage n’entraîne
aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux”; zob. http://www.legislation.cnav.fr/textes/
lo/cciv/TLR-LO_CCIV_171.htm). Por. oryginalne koncepcje teologiczne przyjmowane w doktrynie i praktyce mormonów, pozwalające na poĞmiertne chrzty i Ğluby, zob. np.: W. LORENZ,
Jan Paweł II poĞmiertnie ochrzczony i poĞlubiony, „Rzeczpospolita” 2007, nr 31, s. A2. Warto
w tym miejscu wspomnieü, Īe w archaicznej rodzinie rzymskiej „wejĞcie Īony do rodziny mĊĪa (przez nabycie nad nią manus) było równoznaczne z nabyciem w niej w sacra, familiaria,
które miały trwaü wiecznie, czyli pozostawania w rodzinie mĊĪa takĪe po Ğmierci [...]. Nieco
inne są natomiast skutki zawarcia małĪeĔstwa sakramentalnego. Jest ono nierozerwalnie [nierozerwalne – uw. J.M.], ale tylko za Īycia obu małĪonków, po Ğmierci jednego z nich wĊzeł
małĪeĔski ulega rozwiązaniu. Po Ğmierci nie pozostaje siĊ ani Īoną, ani mĊĪem zmarłego małĪonka” (J. Z ABŁOCKI, Consortium vitae, [w:] Finis legis Christus. KsiĊga pamiątkowa dedykowana KsiĊdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. WroceĔski, J. KrajczyĔski, t. II, Warszawa 2009, s. 1332 i przyp. 39 oraz s. 1333
i przyp. 40). Przed üwierüwieczem odniosłem wraĪenie, Īe ta ostatnia konsekwencja Ğmierci
współmałĪonka budzi wątpliwoĞci ks. T. Stycznia. Podczas dyskusji na sympozjum zorganizowanym w KUL w maju 1984 r. przez Instytut Jana Pawła II, powiedział on: „W Ğwietle
decyzji «na zawsze» istotnie nie bardzo widaü, w jaki sposób nawet takie wydarzenie, jak
Ğmierü miałoby w tej wizji cokolwiek zmieniaü. I muszĊ powiedzieü, Īe mi siĊ Ğw. Paweł podoba wtedy, kiedy zachĊca, Īeby – po zgonie małĪonka – juĪ siĊ powtórnie nie Īeniü. Ideał
sprawy jest taki, jak radzi Ğw. Paweł” (Głos w dyskusji, [w:] JAN P AWEŁ II, „Familiaris
consortio”. Tekst i komentarze, red. T. StyczeĔ, Lublin 1987, s. 298). Podzieliłem siĊ wówczas
takĪe z nim informacją, przekazaną mi przed czterdziestu laty przez Mazura E. Konietza,
przełoĪonego zboru mormoĔskiego w Zełwągach koło Mikołajek, Īe jego Ğlub, zawarty nie
w miejscowej kaplicy, ale aĪ w szwajcarskiej Ğwiątyni, „obowiązuje takĪe po Ğmierci”
(J. M AZURKIEWICZ, Głos w dyskusji, [w:] JAN P AWEŁ II, „Familiaris consortio”, s. 299).
11
W „Le Parisien” z 4 wrzeĞnia 2008 r. czytamy o wypowiedzi ówczesnej francuskiej minister sprawiedliwoĞci R. Dati, „otwierającej drzwi poĞmiertnym Ğlubom zabitych Īołnierzy”,
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spoĞród 10 Francuzów zabitych 18 sierpnia 2008 r. w Afganistanie, polecając rozpatrywanie
bez zwłoki stosownych próĞb, m.in. S. Biau czyniącej starania o małĪeĔstwo post mortem
z zabitym wówczas S. Devez. Podczas dyskusji w Instytucie Prawa WłasnoĞci Intelektualnej
UJ 6 listopada 2009 r. J. Szwaja wspomniał, Īe moĪliwoĞü zawierania małĪeĔstw poĞmiertnych
wprowadzono we Francji w czasach wojny algierskiej, z zamiarem poprawienia statusu prawnego algierskich (arabskich) towarzyszek Īycia, a przede wszystkim arabsko-francuskich dzieci francuskich Īołnierzy poległych na tej wojnie. Wydaje siĊ to bardziej przekonujące niĪ
stwierdzenie, Īe katastrofa „we Frejus, która wydarzyła siĊ w grudniu 1959 r. na skutek zerwania siĊ tamy Malpasset, spowodowała wprowadzenie do ustawodawstwa francuskiego nowej,
nieznanej dotychczas instytucji małĪeĔstwa poĞmiertnego, tj. małĪeĔstwa zawieranego po
Ğmierci jednego z przyszłych małĪonków. Art. 23 wydanej w związku z tym ustawy z 31 XII
1959 r. stanowi, Īe Prezydent Republiki moĪe w powaĪnych wypadkach udzieliü zezwolenia
na zawarcie małĪeĔstwa, jeĪeli jeden z przyszłych małĪonków zmarł, nie dopełniwszy oficjalnych formalnoĞci związanych z aktem zawarcia tego małĪeĔstwa. Jean Noirei w kwietniowym
numerze «Recueil Sirey» z ub. r. poddaje powyĪszą instytucjĊ krytycznej analizie. Celem wydania wspomnianej ustawy było głównie rozwiązanie zagadnienia filiacji przez nadanie przyszłemu dziecku statusu dziecka małĪeĔskiego. Autor sądził jednak, Īe cel powyĪszy moĪna
było osiągnąü bez powoływania do Īycia instytucji małĪeĔstwa poĞmiertnego, sprzecznej
z podstawowymi zasadami prawa rodzinnego i w jego przekonaniu odraĪającej, fikcyjnej
i niepotrzebnej. Ustalenie pochodzenia dziecka moĪe byü dokonane takĪe post mortem domniemanego ojca w drodze odpowiedniego postĊpowania sądowego. Ustalenie ojcostwa powinno gwarantowaü dziecku te same prawa, jakie wypływają dla niego z zawarcia małĪeĔstwa
przez jego rodziców. Tą drogą powinno było pójĞü rozwiązanie tych problemów – koĔczy
swoje wywody autor” (Z zagranicznej prasy prawniczej [...]. MałĪeĔstwo poĞmiertne [...],
„Palestra” 1961, nr 11, s. 58). Zob. takĪe ab, pap, PoĞlubił zmarłą, http://www.wprost.pl/
ar/135008/Poslubil-zmarla/; Francuski Ğlub cywilny z osobą zmarłą, http://www.weddingtv.pl/
?s=3.1.1&id=270; Malarz poĞlubił zmarłą tancerkĊ, http://www.dziennik.pl/swiat/article213
820/Malarz_poslubil; Włoski – Kultura i obyczaje – Ğlub i wesele we Włoszech, http://www.
wloski.ang.pl/slub_i_wesele_we_Wloszech_29915.html; BOGUMIŁA, Jak wyglądają zarĊczyny
z osobą zmarłą? http://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=238762&t=238732, tamĪe opinie 16 innych internautów.
Henrykowi Mądrzakowi zawdziĊczam informacjĊ o poĞmiertnym Ğlubie w okupowanym
Ostrowie Wielkopolskim, zachowaną we wspomnieniach M. Hądzelek: „Na ulicy Grabowskiej
prowadził ogrodnictwo Niemiec Krause. Trudno o nim coĞ dobrego powiedzieü. Miał syna
Eryka, który miał siĊ oĪeniü z Edytą Sinnerówną. W 1944 roku jednak jego syn zginął, a pogrzeb odbył siĊ na cmentarzu przy ulicy Grabowskiej. Był to nietypowy pogrzeb. Na jego
grobie odbył siĊ Ğlub zmarłego Eryka Krausego z Edytą Sinnerówną. W imieniu pana młodego
odpowiadał jego ojciec. Edyta w tym czasie była juĪ w zaawansowanej ciąĪy. Na tym pogrzebie było bardzo duĪo ludzi. Został pochowany po lewej stronie ganku głównego” (O ostatnich
dniach okupacji niemieckiej i wyzwoleniu, [w:] Z.K. JEĩEWSKI, „Ostrowskie Eleusis 19391946”, cz. 1, Ostrów Wielkopolski 2007, s. 109). O podobnym przypadku nie słyszał wybitny
znawca problematyki prawnej tego okresu A. Konieczny, przypuszcza jednak, Īe mogło to
mieü podstawĊ w koĞcielnym ustawodawstwie wewnĊtrznym; nie udało mi siĊ ustaliü, czy
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Wiele interesujących zagadnieĔ dotyczących kontekstu post mortem pojawia siĊ na gruncie prawa filiacyjnego. Widoczne są one równieĪ w znowelizowanych niedawno przepisach k.r.o., przede wszystkim normujących ustalanie i zaprzeczanie macierzyĔstwa. Dodam, Īe zawsze, co najmniej od staroĪytnoĞci, było oczywiste, Īe domniemanie ojcostwa, o którym mowa u nas
w art. 62 k.r.o., dotyczy takĪe dzieci urodzonych po Ğmierci ojca12, wiĊc choü
to jasne, warto zaznaczyü, Īe ex natura rerum konstrukcja wskazanego domniemania, wiąĪąc owo ustalenie z faktem narodzin, przesądza, iĪ ustalenie to
dopiero wówczas, post mortem, okreĞla połoĪenie prawne równieĪ ojca i to
mimo to, Īe przyjmuje siĊ, iĪ nastĊpuje to wtedy ze skutkiem wstecznym do
momentu poczĊcia. Tak teĪ, ex natura rerum, wygląda to w odniesieniu do
sądowego ustalenia ojcostwa dokonywanego po Ğmierci ojca (zob. art. 84 § 2
k.r.o.), przy czym warto dodaü, iĪ ustalenie ojcostwa moĪe nastąpiü równieĪ
wtedy, gdy ojciec dziecka lub jego matka juĪ nie Īyją (por. art. 84 § 2 i 3
k.r.o.), zaĞ w razie „Ğmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodziü jego zstĊpni” (art. 84 § 4 k.r.o.). PoĞmiertna skutecznoĞü ustaleĔ w sferze stosunku ojcostwa pojawia siĊ takĪe
w przypadkach uwzglĊdnienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po Ğmierci
mĊĪa oraz o ustalenie bezskutecznoĞci uznania, wytaczanego przez matkĊ
dziecka albo dziecko, po Ğmierci mĊĪczyzny, który dziecko uznał (zob. art. 66,
art. 69 § 2, art. 70 § 2 zd. 2, art. 82 § 1, 2 i 3 zd. 1 k.r.o.; por. w odniesieniu do
zaprzeczenia macierzyĔstwa oraz ustalania bezskutecznoĞci uznania na Īądanie matki, która potwierdziła ojcostwo art. 6112 § 5 i art. 79 k.r.o.)13. Zakaz
zaprzeczania ojcostwa14 oraz ustalania bezskutecznoĞci uznania po Ğmierci
dziecka (art. 71 i 83 § 1 k.r.o.) ma na wzglĊdzie potrzebĊ stabilizacji statusu
zmarłego dziecka w okolicznoĞciach, w których jego podwaĪanie bĊdzie naj-

takie małĪeĔstwa mogły byü zawierane na podstawie szczególnego ustawodawstwa wojennego
III Rzeszy. Jednak podczas przywołanej dyskusji w Instytucie Prawa WłasnoĞci Intelektualnej
UJ J. Szwaja wspomniał o zawieraniu małĪeĔstw poĞmiertnych podczas II wojny Ğwiatowej.
12
Zob. takĪe: B. WALASZEK, Recenzja pracy Z. Fenichela pt. „Ustawa o ochronie lokatorów”, „Przegląd Prawa i Administracji” 1936, nr 7-9, s. 195.
13
Por. np. K. P IASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red. K. Piasecki,
Warszawa 2009, s. 673, 677-678, 693; nadto zob.: J. IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. Art. 61-113 6 KRO. Komentarz, Warszawa 2009, s. 80, nadto
zob. s. 78 n., 106-107.
14
Por. np. P IASECKI [w:] Kodeks, s. 679.
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czĊĞciej uzasadnione, jak siĊ powszechnie twierdzi15, wzglĊdami majątkowymi, przy tym w najnowszej nowelizacji dodano do art. 83 paragraf 2, zgodnie z którym, jeĪeli „uznanie ojcostwa nastąpiło po Ğmierci dziecka, stosuje
siĊ odpowiednio przepisy art. 82 § 1 i 2, przy czym powództwo powinno byü
wytoczone nie póĨniej niĪ do dnia, w którym dziecko osiągnĊłoby pełnoletnoĞü, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuĔczy na miejsce
dziecka”16.
Nie jest jasne, czy tylko podobne wzglĊdy przesądziły o tym, Īe ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą Īądaü sądowego ustalenia ojcostwa
dziecka po jego Ğmierci (art. 84 § 1 zd. 2 k.r.o.), po utracie mocy obowiązującej poprzedniej postaci art. 76 k.r.o., tym bardziej mogła byü podwaĪana
zasadnoĞü takiego ograniczenia, zwłaszcza jeĞli zwaĪyü, Īe w art. 84 § 4 k.r.o.
postanowiono, Īe „w razie Ğmierci dziecka, które było powodem w sprawie
o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodziü jego zstĊpni”17, choü ta regulacja jest w znacznym stopniu pokłosiem zakazania matce i domniemanemu
ojcu dochodzenia sądowego ustalenia ojcostwa takĪe po osiągniĊciu przez
dziecko pełnoletnoĞci. Dostrzegając znaczenia takich i podobnych argumen15

Zob. np.: IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 81, gdzie w komentarzu do art. 71
k.r.o. autor stwierdza, Īe proces o zaprzeczenie ojcostwa po Ğmierci dziecka „zmierzałby
w swej istocie do realizowania interesów majątkowych”, nadto zob. s. 61. Po stwierdzeniu, Īe
stan „cywilny jest dobrem osobistym, którego kształtowanie powinno byü wyłącznym uprawnieniem [przysługującym – uw. J.M.] osobom bezpoĞrednio i niemajątkowo zainteresowanym”, T. SmyczyĔski dodaje, Īe „w razie Ğmierci dziecka nie jest dopuszczalne wytoczenie
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i macierzyĔstwa, nawet jeĞli dziecko pozostawiło zstĊpnych. Kontynuowanie przez nich procesu wszczĊtego przez dziecko mogłoby spowodowaü
brak ustalenia stanu cywilnego zarówno zstĊpnych, jak i dziecka. Natomiast zstĊpni dziecka
mogą kontynuowaü postĊpowanie o ustalenie ojcostwa i macierzyĔstwa, poniewaĪ chodzi
o pozytywne ustalenie pochodzenia, w którego ustaleniu są zainteresowani zstĊpni dziecka”
(T. SMYCZYēSKI, O potrzebie ustalenia pochodzenia dziecka zgodnie z tzw. prawdą biologiczną, [w:] Finis legis Christus, s. 1272). Autor nie wyjaĞnia istoty potrzeby takiego zróĪnicowania moĪliwoĞci pozytywnego i negatywnego ustalania stosunków filiacyjnych post mortem,
zapewne uwaĪając taką zasadniczą odmiennoĞü za oczywistą. Por. P. KASPRZYK, Zmiany
w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka wprowadzone ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy oraz niektórych innych ustaw, [w:] Prawo rodzinne
w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. WiĞniewski, Lublin 2009, s. 171-172.
16
Zob. nadto: IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 61, 108-109, na s. 108 stwierdzenie,
Īe art. 83 k.r.o. „realizuje zasadĊ, Īe po Ğmierci dziecka nie jest dopuszczalne kwestionowanie
jego stanu cywilnego [...] z wyjątkiem uznania ojcostwa dokonanego po Ğmierci dziecka, jeĞli
dziecko zmarło przed osiągniĊciem pełnoletnioĞci [...]”.
17
Por. np. I GNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 109.
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tów, nie jestem przekonany o zasadnoĞci czĊĞci przyjĊtych ograniczeĔ w sytuacjach, w których aspekt majątkowy nie odgrywa roli.
Dlatego teĪ, nawiązując do wspomnianej utraty mocy obowiązującej poprzedniej wersji art. 76 k.r.o., konieczne jest zatrzymanie siĊ przy wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r.18 Zasadniczy przedmiot jego
rozstrzygniĊcia stanowiło bowiem zagadnienie ustalania stosunków filiacyjnych post mortem, zaĞ sentencja stwierdzała niezgodnoĞü art. 76 k.r.o., stanowiącego dotąd, Īe uznanie „dziecka nie moĪe nastąpiü po jego Ğmierci, chyba
Īe dziecko pozostawiło zstĊpnych”, z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz
w związku z art. 18 Konstytucji RP, w wyniku czego przepis ten przestał obowiązywaü z dniem 26 lipca 2007 r.
Warto przytoczyü okolicznoĞci poprzedzające ów werdykt równieĪ dlatego, Īe unaoczniają pozaprawny, sensu largo społeczny, w tym takĪe psychiczny, ale i moralny aspekt potrzeby ustalania stosunku pokrewieĔstwa
takĪe wobec osoby zmarłej. SkargĊ konstytucyjną wniósł Mariusz KaĨmierczyk, twierdząc,
Īe z jego związku z Magdaleną Szafirowicz przyszła na Ğwiat córka Marianna, ale dziecko
urodziło siĊ martwe. Urząd Stanu Cywilnego w GdaĔsku wpisał w akcie urodzenia dziecka w rubryce „nazwisko dziecka” nazwisko matki i w rubryce „nazwisko ojca” nazwisko
matki. SkarĪący wystąpił do Prokuratury Rejonowej w GdaĔsku o wytoczenia powództwa
w celu ustalenia jego ojcostwa. Prokuratura Rejonowa GdaĔsk-Południe pismem z 30 listopada 2004 r. odmówiła wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa. SkarĪący wraz
z Magdaleną Szafirowicz wystąpił do Sądu Rejonowego w GdaĔsku o sprostowanie aktu
urodzenia poprzez zmianĊ nazwiska rodowego ojca z „Szafirowicz” na „KaĨmierczyk”.
Sąd postanowieniem z 30 maja 2005 r. oddalił wniosek. Postanowieniem z 12 paĨdziernika 2005 r. Sąd OkrĊgowy w GdaĔsku oddalił apelacjĊ wnioskodawców.

Trybunał Konstytucyjny uzasadniając swój werdykt, w którym co do
meritum uznał zasadnoĞü wniosku skarĪącego, podzielił pogląd, Īe „uznanie
dziecka musi słuĪyü dobru dziecka”, choü dla moich rozwaĪaĔ istotna jest
zawarta dalej obserwacja,
Īe dobro dziecka, które jest tu najwaĪniejszą wartoĞcią, nie jest jednak jedyną wartoĞcią
znajdującą siĊ u podstaw rozwaĪanej instytucji. Uznanie dziecka umoĪliwia ojcu realizacjĊ jego praw i obowiązków wzglĊdem dziecka. UmoĪliwia zatem realizacjĊ najgłĊbszych potrzeb człowieka, dotyczących Īycia rodzinnego. MoĪliwoĞü uznania dziecka mo18

SK 61/06; jego sentencjĊ opublikowano w Dz. U. 2007, Nr 134, poz. 947, zaĞ wraz
z uzasadnieniem wyrok ten ukazał siĊ w: „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór
UrzĊdowy”, seria A, 2007, nr 7, poz. 77.

O ochronie dóbr osobistych post mortem

85

Īe mieü dla jego rodziców istotne znaczenie równieĪ w sytuacji, gdy dziecko nie Īyje.
Uznanie dziecka po Ğmierci moĪe, z jednej strony, odpowiadaü wewnĊtrznej potrzebie
okreĞlenia toĪsamoĞci ich zmarłego dziecka i potwierdzenia faktu ojcostwa, a z drugiej
strony, moĪe mieü znaczenie dla stosunków majątkowych, a w szczególnoĞci dla porządku
dziedziczenia po zmarłym dziecku19.

Dla uzasadnienia przyjĊtego rozstrzygniĊcia doniosłe było podkreĞlenie, iĪ
z punktu rozpoznawanej sprawy istotne znaczenie ma treĞü art. 84 § 1 zdanie 2 k.r.o.,
który stanowi, Īe matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpiü z Īądaniem sądowego
ustalenia ojcostwa po Ğmierci dziecka. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone ustawą
z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuĔczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) z dniem 19 lipca 2004 r. Na gruncie wczeĞniejszych regulacji mĊĪczyzna nie mógł Īądaü sądowego ustalenia ojcostwa, natomiast
matka mogła Īądaü ustalenia ojcostwa na drodze sądowej takĪe po Ğmierci dziecka.
Ustawa z 17 czerwca 2004 r. rozszerzyła krąg uprawnionych do wytoczenia takiego powództwa o domniemanego ojca, ale jednoczeĞnie ta nowelizacja spowodowała, Īe nie
moĪna wystąpiü z takim Īądaniem po Ğmierci dziecka. Po Ğmierci dziecka zmarłego bezpotomnie ojciec dziecka nie dysponuje zatem Īadnymi skutecznymi instrumentami prawnymi umoĪliwiającymi mu ustalenie jego ojcostwa. Jedynym podmiotem uprawnionym do
wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa po Ğmierci dziecka jest prokurator. Wyłączenie uznania dziecka w razie jego bezpotomnej Ğmierci, przy jednoczesnym braku moĪliwoĞci wystąpienia o ustalenie ojcostwa na drodze sądowej, uniemoĪliwia ojcu dochodzenie jego prawa do ustalenia ojcostwa20.

To oczywiste, Īe Trybunał Konstytucyjny znaczną czĊĞü swej argumentacji poĞwiĊcił normom Ustawy Zasadniczej, stanowiącym podstawĊ do zweryfikowania konstytucyjnoĞci przepisu zawartego w art. 76 k.r.o., wskazując, iĪ
sprawy rodziny zostały unormowane w kilku przepisach konstytucyjnych (art. 18, art. 33,
art. 47, art. 48, art. 53 ust. 3, art. 71, art. 72) [...]. Do wartoĞci chronionych przez KonstytucjĊ naleĪy w szczególnoĞci rodzicielstwo. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego
z Konstytucji moĪna wyprowadziü prawo do ochrony rodzicielstwa. Prawo to przysługuje
nie tylko rodzicom pozostającym w małĪeĔstwie, ale takĪe rodzicom dzieci pozamałĪeĔ-

19

Zob. takĪe Uznanie dziecka po jego Ğmierci, [w:] Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za 2006 r., [b.m. i r. wyd.], s. 225; E. HOLEWIēSKA-ŁAPIēSKA, Projektowane zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego w zakresie pochodzenia dziecka ze szczególnym uwzglĊdnieniem ustalenia ojcostwa wskutek uznania, [w:] Z zagadnieĔ prawa rodzinnego i regulacji stanu
cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 67.
20
Zob. nadto L. BOSEK, Prawo osobiste do poznania własnej toĪsamoĞci biologicznej,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, z. 4, s. 972 n.
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skich. Pierwszym warunkiem zapewnienia prawnej ochrony rodzicielstwa jest ustalenie
faktu rodzicielstwa21.

Mimo oczywistej wagi tej konstatacji, dla rozwaĪanych przeze mnie zagadnieĔ post mortem wiĊksze znaczenie miało jednak nawiązanie do Konwencji z 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych WolnoĞci22, której art. 8 „gwarantuje m.in. prawo do ochrony Īycia prywatnego
i rodzinnego”23. W szczególnoĞci naleĪy
21

W dalszej czĊĞci wskazano na to, Īe prawna „ochrona rodzicielstwa zakłada zatem
w pierwszej kolejnoĞci prawo rodziców do ustalenia ich rodzicielstwa, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Prawo to czĊĞciowo pokrywa siĊ z prawem dziecka do ustalenia jego pochodzenia
biologicznego [...]. Prawo do ustalenia rodzicielstwa wpisuje siĊ bowiem w szerszy kontekst
prawa do ochrony Īycia rodzinnego i zakłada ochronĊ całej rodziny oraz dobra wszystkich jej
członków. Dlatego regulacje dotyczące ustalania pochodzenia biologicznego przez zainteresowanego mogą istotnie róĪniü siĊ od regulacji dotyczących ustalania ojcostwa z inicjatywy ojca.
Ochrona rodzicielstwa obejmuje m.in. prawo mĊĪczyzny do ustalenia pochodzenia swojego
dziecka pozamałĪeĔskiego, przy czym konkretyzacja tego prawa naleĪy do ustawodawcy, który
ma w tym zakresie szeroki zakres swobody. Konstytucja dopuszcza ustanawianie ograniczeĔ
tego prawa, jeĪeli jest to niezbĊdne dla zapewnienia ochrony innych wartoĞci konstytucyjnych,
przy czym ustanowione ograniczenia muszą mieĞciü siĊ w granicach wyznaczonych przez art.
31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoĞci i praw
mogą zatem byü ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym paĔstwie dla jego bezpieczeĔstwa lub porządku publicznego, bądĨ dla ochrony Ğrodowiska, zdrowia i moralnoĞci publicznej, albo wolnoĞci i praw innych osób. Ograniczenia te nie
mogą ponadto naruszaü istoty wolnoĞci i praw. Ustawodawca, konkretyzując prawo ojca do
ustalenia ojcostwa, musi mieü na uwadze nie tylko dobro ojca, ale przede wszystkim dobro
dziecka oraz dobro rodziny i małĪeĔstwa. W niektórych sytuacjach moĪe dojĞü do kolizji tych
dóbr. Do ustawodawcy naleĪy zatem staranne wywaĪenie wszystkich wymienionych dóbr.
Dobro dziecka moĪe uzasadniaü ograniczenie moĪliwoĞci ustalenia rodzicielstwa biologicznego”.
22
Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.
23
Dalej podkreĞlono, Īe „prawo to obejmuje m.in. prawo do toĪsamoĞci i osobistego rozwoju oraz prawo do nawiązywania i rozwijania wiĊzi z innymi ludĨmi oraz Ğwiatem zewnĊtrznym (zob. np. wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [...]: z 6 lutego 2001 r.
w sprawie Bensaid przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 47, nr 44599/98; z 25 wrzeĞnia 2001 r.
w sprawie P.G. i J.H. przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 56, nr 44787/98; z 28 stycznia 2003 r.
w sprawie Peck przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 57, nr 44647/98). Ochrona Īycia prywatnego
zakłada m.in. prawo do ustalenia szczegółów swojej toĪsamoĞci, jako istoty ludzkiej oraz
uzyskania odpowiednich informacji w tym zakresie (zob. wyrok z 7 lutego 2002 r. w sprawie
Mikuliü przeciwko Chorwacji, pkt 54, nr 53176/99). Zgodnie z orzecznictwem strasburskim
«sprawy o istotnym znaczeniu dla rozwoju osobistego obejmują szczegóły toĪsamoĞci osoby
jako istoty ludzkiej oraz Īywotny interes w uzyskaniu informacji niezbĊdnych dla ustalenia
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przypomnieü w tym miejscu, Īe Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpoznawał
w 2005 r. zbliĪoną sprawĊ na tle wymienionego przepisu Konwencji (zob. wyrok
z 2 czerwca 2005 r. w sprawie Znamenska przeciwko Rosji, nr 77785/01). W Ğwietle tego orzeczenia, Konwencja zapewnia ochronĊ roszczenia matki o ustalenie ojcostwa dziecka i nadanie mu nazwiska ojca biologicznego, wysuwane nawet po Ğmierci i dziecka
i ojca. W tymĪe orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wyraził pogląd, Īe spory
dotyczące nazwisk i imion mieszczą siĊ w zakresie art. 8 Konwencji. Nazwisko jako Ğrodek okreĞlania osobistej toĪsamoĞci i powiązania z rodziną wiąĪe siĊ z Īyciem prywatnym
i rodzinnym. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził ponadto, Īe „poniewaĪ
dziecko urodziło siĊ martwe, ustalenie jego ojcostwa nie wiązało siĊ z nałoĪeniem na kogokolwiek obowiązku zapewnienia mu utrzymania. Wynika stąd, Īe brak było interesów
kolidujących z interesem skarĪącej [...]. Oddalając Īądanie skarĪącej, sądy krajowe nie
odwołały siĊ do Īadnych słusznych ani przekonujących interesów przemawiających za
utrzymaniem status quo [...]. Według orzecznictwa Trybunału sytuacja, w której domniemanie prawne przewaĪa nad rzeczywistoĞcią biologiczną lub prawną, bez wzglĊdu na
ustalone fakty i Īyczenia osób zainteresowanych i bez Īadnych korzyĞci dla kogokolwiek,
jest niezgodna, nawet przy uwzglĊdnieniu marginesu oceny pozostawionego paĔstwom,
z obowiązkiem zapewnienia skutecznej ochrony dla Īycia prywatnego i rodzinnego” (powołany wyĪej wyrok ETPC z 2 czerwca 2005 r.).

NajdonioĞlejsze są jednak te uwagi zawarte w uzasadnieniu przedstawianego werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, w których wskazano, Īe konstytucyjna
ochrona rodzicielstwa wymaga nie tylko odpowiednich rozwiązaĔ prawodawczych dotyczących relacji miĊdzy rodzicami a ich dzieckiem, ale moĪe takĪe wymagaü odpowiednich
rozwiązaĔ prawodawczych na wypadek Ğmierci dziecka. Powinno siĊ szanowaü uczucia
rodziców i uwzglĊdniü ich potrzebĊ ustalenia rodzicielstwa dziecka, w sytuacji gdy ustalenie rodzicielstwa nie było moĪliwe przed Ğmiercią dziecka. Prawo rodziców do ustalenia
rodzicielstwa obejmuje równieĪ dziecko, które zmarło przed urodzeniem lub po urodzeniu, pomimo Īe ustalenie to nie moĪe doprowadziü do ukształtowania siĊ wiĊzi rodzinnej
z dzieckiem. Tymczasem zaskarĪony przepis uniemoĪliwia ustalenie rodzicielstwa w opisanej sytuacji24.
prawdy w zakresie istotnych aspektów toĪsamoĞci osobistej, takich jak toĪsamoĞü rodziców
[...]. Urodzenie, a w szczególnoĞci okolicznoĞci urodzin stanowią czĊĞü Īycia prywatnego
dziecka, a nastĊpnie osoby dorosłej, objĊtego ochroną przez art. 8 Konwencji» (wyrok ETPC
z 13 lutego 2003 r. w sprawie Odièvre przeciwko Francji, pkt 29, nr 42326/98; podobnie wyrok ETPC z 30 maja 2006 r. w sprawie Ebru i Çolak przeciwko Turcji, pkt 83, nr 60176/00)”.
Nadto por. w innym kontekĞcie np.: A. S ZPUNAR , Glosa do orzeczenia SN z dnia 6 grudnia
1990 r., I CR 575/90, „Przegląd Sądowy” 1992, nr 1, s. 89 n.; J. SERDA, Glosa, OSP, poz.
214/1992, s. 454.
24
Wskazując na wątpliwe motywy unormowania, bĊdącego przedmiotem skargi, powołano siĊ na piĞmiennictwo prawnicze, w którym zwracano uwagĊ, Īe „celem zakwestionowanego przepisu było uniemoĪliwienie ojcu pozamałĪeĔskiemu dojĞcia do spadku po dziecku,
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Najistotniejsza jest przy tym konstatacja, Īe
w razie Ğmierci dziecka nie ma zastosowania podstawowa przesłanka uzasadniająca ustanawianie ograniczeĔ w zakresie ustalania stanu cywilnego zgodnie z rzeczywistymi wiĊziami biologicznymi, a mianowicie koniecznoĞü ochrony dobra dziecka. Uznanie dziecka
po jego Ğmierci nie narusza ukształtowanych wiĊzi rodzinnych. W sytuacji, w której warunkiem uznania dziecka jest zgoda matki, nie zachodzi równieĪ potrzeba zapewnienia
ochrony matki. Ustanowione ograniczenie nie jest takĪe konieczne dla zapewnienia
ochrony interesów tych spadkobierców dziecka, którzy je utrzymywali, podczas gdy ojciec dziecka nie realizował obowiązku alimentacyjnego. JeĞli nawet moĪe siĊ zdarzyü, Īe
ojciec uznający dziecko zmarłe kieruje siĊ wzglĊdami majątkowymi, to nie znaczy, Īe
uznanie dziecka w takiej sytuacji prowadziü bĊdzie do naruszenia praw innych osób.
Rozwiązanie zakwestionowane przez skarĪącego stanowi ograniczenie konstytucyjnego
prawa do ochrony Īycia rodzinnego, a w szczególnoĞci prawa do ochrony rodzicielstwa.
W myĞl art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolnoĞci i praw mogą byü ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne
w demokratycznym paĔstwie dla jego bezpieczeĔstwa lub porządku publicznego, bądĨ dla
ochrony Ğrodowiska, zdrowia i moralnoĞci publicznej, albo wolnoĞci i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszaü istoty wolnoĞci i praw. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego wprowadzone rozwiązanie nie słuĪy ochronie Īadnych uzasadnionych interesów. Brak jest uzasadnienia ustanowionego ograniczenia. W szczególnoĞci nie moĪna
zgodziü siĊ z poglądem Prokuratora Generalnego, Īe zakwestionowany przepis zapewnia
ochronĊ porządku publicznego. Ustanowione ograniczenie nie spełnia zatem wynikającego z art. 31 ust. 3 Konstytucji wymogu, aby słuĪyło realizacji jednej z wartoĞci wymienionych w tym przepisie. W tym kontekĞcie rozwaĪanie kwestii, czy ustanowione
ograniczenie jest zgodne z zasadą proporcjonalnoĞci, jest bezprzedmiotowe. Z tego wzglĊdu naleĪy stwierdziü, Īe art. 76 k.r.o. nie tylko narusza sferĊ osobistych i emocjonalnych
odczuü rodziców, jak stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przede wszystkim na-

którym siĊ nie interesował za jego Īycia” (zob. J. GWIAZDOMORSKI, Uznanie ojcostwa dziecka,
Warszawa 1976, s. 21). TakĪe Prokurator Generalny wyraĪa pogląd, Īe „zakwestionowany
przepis zapobiega wykorzystywaniu instytucji uznania dziecka do celów majątkowych,
a w konsekwencji ustanowione ograniczenie praw konstytucyjnych słuĪy ochronie porządku
publicznego [...]”. Lecz J. Gwiazdomorski uwaĪa, Īe „przyjĊte uzasadnienie moĪna kwestionowaü z trzech powodów. Po pierwsze spadek po dziecku, którego ojcostwo nie zostało ustalone
za jego Īycia, nie ma zwykle duĪej wartoĞci. Po drugie, ojciec uznający dziecko musi liczyü
siĊ z roszczeniami osób, które dziecko utrzymywały. Po trzecie, w raĪących wypadkach moĪna
uniemoĪliwiü dziedziczenie ojcu uznającemu dziecko przez zastosowanie art. 5 k.c.” (zob.
tamĪe). Nadto niedopuszczalnoĞü „uznania dziecka po jego Ğmierci wyklucza dojĞcie do
spadku po nim przyrodnich braci i sióstr zmarłego dziecka pochodzących od tego samego
ojca” (zob. tamĪe). TakĪe w innym miejscu Gwiazdomorski zauwaĪał, Īe „wykluczenie
moĪliwoĞci uznania dziecka zmarłego bezpotomnie budzi zastrzeĪenia” (Uznanie dziecka, [w:]
System prawa rodzinnego i opiekuĔczego, red. J.S. Piątowski, cz. 1, Wrocław–Warszawa–
Kraków–GdaĔsk–ŁódĨ 1985, s. 695).
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rusza konstytucyjne prawo do ochrony rodzicielstwa, zagwarantowane w art. 47 w związku z art. 18 Konstytucji25.

KoĔcząc uzasadnienie swego werdyktu, Trybunał Konstytucyjny zwrócił
uwagĊ,
Īe ustawodawca ma duĪą swobodĊ kształtowania prawa rodziców do ustalenia ich rodzicielstwa, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony wartoĞci konstytucyjnych.
Ustawodawca moĪe wprowadziü ograniczenia moĪliwoĞci uznania dziecka po Ğmierci
w sytuacji, gdy dziecko urodziło siĊ Īywe, jeĪeli ograniczenia takie są niezbĊdne dla zapewnienia ochrony innych wartoĞci konstytucyjnych. Ustawa moĪe ustanowiü m.in. okreĞlony termin uznania dziecka. Ustawodawca moĪe wprowadziü ponadto odpowiednie
rozwiązania wykluczające powstanie sytuacji, w której osoba uznająca dziecko po jego
Ğmierci kieruje siĊ korzyĞciami materialnymi. Stwierdzenie niekonstytucyjnoĞci zakwestionowanej regulacji nie oznacza, Īe ustawodawca nie moĪe ustanowiü szczególnych
rozwiązaĔ dotyczących uznania dziecka po jego Ğmierci, niezbĊdnych dla zapewnienia
ochrony innych wartoĞci konstytucyjnych 26.

Trudno przeceniü znaczenie przedstawionego wyroku oraz przywołanego
dlaĔ uzasadnienia. Ukazuje ono bowiem dobitnie emocjonalną, ale takĪe społeczną i kulturową wartoĞü, równieĪ na gruncie prawa rodzinnego, ochrony
relacji Īywych wobec zmarłych. StanowczoĞü zaĞ, z jaką sĊdziowie TK zaakceptowali taki pogląd, potwierdza odradzającą siĊ potrzebĊ dostrzeĪenia tej
wartoĞci takĪe na obszarach normatywnych, na których zdawało siĊ, choü był
to tylko pozór, Īe problematyka ochrony post mortem nie budzi nie tylko kontrowersji, ale nawet zainteresowania. Warto przy tym wskazaü na te dwa passusy uzasadnienia, w których wspomniano, Īe uznanie ojcostwa dziecka po
Ğmierci moĪe odpowiadaü wewnĊtrznej potrzebie rodziców „okreĞlenia toĪsamoĞci ich zmarłego dziecka i potwierdzenia faktu ojcostwa [...]”, a takĪe
wskazano, Īe prawo „rodziców do ustalenia rodzicielstwa obejmuje równieĪ
dziecko, które zmarło przed urodzeniem lub po urodzeniu [...]”. Skupiono siĊ
w nich bowiem wyraĨnie na ochronie uprawnieĔ Īyjących rodziców, gdy przecieĪ takie ustalenie toĪsamoĞci post mortem, choü ze skutkiem wstecznym
25

Warto wspomnieü, Īe „zdaniem Prokuratora Generalnego moĪliwoĞü uznania dziecka
zmarłego jeszcze przed urodzeniem prowadziłaby do nadania zmarłemu nasciturusowi szczególnej podmiotowoĞci prawnej bez zdolnoĞci prawnej”, lecz w „ocenie Trybunału Konstytucyjnego wprowadzenie takiej moĪliwoĞci nie zmienia statusu dziecka w stadium prenatalnym,
o jego statusie i zakresie zdolnoĞci prawnej rozstrzygają bowiem szczegółowe przepisy
prawne”.
26
Por. np. I GNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 93.
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do chwili poczĊcia, jest jednoczeĞnie okreĞleniem toĪsamoĞci samego dziecka,
dotyczy wiĊc takĪe jego dobra osobistego, w tym szeroko rozumianego stanu
cywilnego.
Pokłosiem tego werdyktu jest nowy art. 76 k.r.o.27, który w § 2 przewiduje, Īe jeĪeli „dziecko zmarło przed osiągniĊciem pełnoletnoĞci, uznanie
ojcostwa moĪe nastąpiü w ciągu szeĞciu miesiĊcy od dnia, w którym mĊĪczyzna składający oĞwiadczenie o uznaniu dowiedział siĊ o Ğmierci dziecka, nie
póĨniej jednak niĪ do dnia, w którym dziecko osiągnĊłoby pełnoletnoĞü”28.
Warto jeszcze wspomnieü o instytucji uznania ojcostwa, w istocie „dziadkostwa”, przez rodziców zmarłego ojca dziecka, znanej (niegdyĞ?) w prawie
greckim29.
PoĞmiertne aspekty stosunków rodzinnoprawnych widoczne są równieĪ na
tle unormowaĔ dotyczących przysposobienia. W nikłym stopniu dotyczy to

27

Zob. T. SMYCZYēSKI, Prawo rodzinne, Warszawa 2009, s. 190; K. GROMEK, Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1298-1299; H. HAAK, Kodeks rodzinny
i opiekuĔczy. Komentarz do art. 61 7-91, ToruĔ 2009, s. 110; J. S TRZEBIēCZYK, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 211-212; J. IGNACZEWSKI, Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz,
Warszawa 2010, s. 505; K. PIETRZYKOWSKI [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz,
red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 759-760; M. ANDRZEJEWSKI, Prawo rodzinne i opiekuĔcze, Warszawa 2010, s. 130-131; A. SYLWESTRZAK [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 524-525; T. SMYCZYēSKI, Uznanie ojcostwa, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne i opiekuĔcze, red.
T. SmyczyĔski, Warszawa 2011, s. 127; M. KOSEK [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na
podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza, wykładnia, komentarz, red.
W. Stojanowska, Warszawa 2011, s. 160 n.
28
O niedopuszczalnoĞci „wzruszania stanu cywilnego osoby zmarłej” zob.: HOLEWIēSKA-ŁAPIēSKA, Projektowane zmiany, s. 66-67. Nadto zob.: A. GOLEC -GRZYMEK, Uwagi do nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego z 6.11.2008 r., „Monitor Prawniczy” 2009, nr 19,
s. 1045; E. OLĉDZKA, Ustalenie pochodzenia dziecka w Ğwietle zmiany KRO z 6.11.2008 r.,
„Monitor Prawniczy” 2009, nr 22, s. 1219, 1221. Interesujące i wolne od nienaukowej wiernoĞci zastanym schematom są rozwaĪania A. Wilk pod prowokacyjnym tytułem (Nie)wzruszalnoĞü stanu cywilnego po Ğmierci, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy po nowelizacji, red.
J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010, s. 133 n.
29
Zob. takĪe J. M AZURKIEWICZ, Kodeks rodzinny i opiekuĔczy po nowelizacji. Konferencja Naukowa, Wrocław, 11 grudnia 2009 r., „Rejent” 2010, nr 3, s. 235. Por. informacjĊ
o francuskim orzeczeniu dopuszczającym uznanie ojcostwa przez dziadków: K. MYCEK, Ustalenie macierzyĔstwa w nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego w Ğwietle rozwiązaĔ
przyjĊtych w porządkach prawnych Francji, Luksemburga i Kanady, [w:] Kodeks rodzinny
i opiekuĔczy po nowelizacji, s. 67.
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postanowienia zawartego w art. 115 § 3 k.r.o.30, wyraĨnie zaĞ przejawia siĊ
w art. 117 k.r.o., w którym odstĊpując od zasady, Īe orzeczenie „nie moĪe byü
wydane po Ğmierci przysposabiającego lub osoby, która miała byü przysposobiona” (art. 117 § 2 k.r.o.), postanowiono w kolejnym paragrafie, iĪ po
„Ğmierci przysposabiającego orzeczenie o przysposobieniu moĪe byü wydane
wyjątkowo, jeĪeli z Īądaniem przysposobienia wystąpili oboje małĪonkowie,
jeden z nich zmarł po wszczĊciu postĊpowania, a drugi Īądanie przysposobienia wspólnie przez małĪonków podtrzymuje oraz gdy przez dłuĪszy czas przed
wszczĊciem postĊpowania przysposabiany pozostawał pod pieczą wnioskodawców lub tylko zmarłego wnioskodawcy i miĊdzy stronami powstała wiĊĨ
jak miĊdzy rodzicami a dzieckiem.”
Doniosłe jest przy tym, Īe przysposobienie to „ma takie same skutki jak
orzeczone przed Ğmiercią małĪonka” (art. 117 § 4 k.r.o.), to bowiem oznacza,
Īe kreuje ono post mortem takĪe w odniesieniu do zmarłego taki stosunek, jak
miĊdzy rodzicami a dzieümi, a rozciąga siĊ to równieĪ na – co zapewne nadzwyczaj rzadkie, ale przecieĪ niewykluczone – juĪ narodzonych zstĊpnych
przysposobionego (art. 121 § 4 k.r.o.). Z punktu widzenia praktycznego doniosłe zaĞ moĪe byü przede wszystkim to, Īe w wyniku przysposobienia dokonanego post mortem, przysposobiony „nabywa prawa i obowiązki wynikające
z pokrewieĔstwa w stosunku do krewnych przysposabiającego” (art. 121 § 2
k.r.o.)31. Do pewnego stopnia podobnie, jak przy zaprzeczeniu ojcostwa i ustaleniu bezskutecznoĞci uznania, rozwiązanie przysposobienia nie jest moĪliwe
po Ğmierci przysposobionego, jest ono jednak dopuszczalne po Ğmierci przysposobiającego, ale tylko wówczas, gdy ten „zmarł po wszczĊciu sprawy

30

Zgodnie z nim sąd „opiekuĔczy moĪe na wniosek przysposabiającego orzec, Īe przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego, jeĪeli przysposabiający był małĪonkiem
osoby, która wczeĞniej dziecko przysposobiła, a małĪeĔstwo ustało przez Ğmierü małĪonka,
który juĪ dokonał przysposobienia”.
31
Warto teĪ wspomnieü tu o art. 121 § 3 k.r.o., zgodnie z którym przez przysposobienie
ustają „prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieĔstwa wzglĊdem jego
krewnych, jak równieĪ prawa i obowiązki tych krewnych wzglĊdem niego”, albowiem w art.
1211 k.r.o. postanowiono w § 1, Īe przepis „art. 121 § 3 nie stosuje siĊ wzglĊdem małĪonka,
którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małĪonka, ani wzglĊdem krewnych
tego małĪonka takĪe w razie przysposobienia po ustaniu małĪeĔstwa przez Ğmierü tego małĪonka”, zaĞ w § 2 dodano, Īe w „wypadku gdy małĪonek przysposobił dziecko swego małĪonka po Ğmierci drugiego z rodziców przysposobionego, przepisu art. 121 § 3 nie stosuje siĊ
wzglĊdem krewnych zmarłego, jeĪeli w orzeczeniu o przysposobieniu sąd opiekuĔczy tak
postanowił”.
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o rozwiązanie stosunku przysposobienia” (art. 125 § 2 zd. 1 k.r.o.; por. jednak
zakaz przewidziany w art. 1251 § 1 k.r.o.). Przyjmuje siĊ przy tym, Īe jeĪeli
„rozwiązanie nastąpiło po Ğmierci przysposabiającego, uwaĪa siĊ, Īe skutki
przysposobienia ustały z chwilą jego Ğmierci” (art. 126 § 1 zd. 2 k.r.o.).
W innym miejscu32 odnoszĊ siĊ do paradoksalnej normy zawartej w art.
143 zd. 2 k.r.o., gdzie po stwierdzeniu w zdaniu 1 oczywistoĞci, czyli Īe gdy
„ojcostwo mĊĪczyzny, który nie jest mĊĪem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodziü roszczeĔ majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednoczeĞnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa”,
w lapidarnym zdaniu 2 dodano, Īe nie „dotyczy to roszczeĔ matki, gdy dziecko urodziło siĊ nieĪywe”. Znamienne, Īe to od dawna akceptowane w orzecznictwie rozwiązanie33 chyba nie budzi zastrzeĪeĔ, choü przewiduje dopuszczalnoĞü zasądzenia roszczeĔ związanych z ojcostwem bez ustalenia ojcostwa.
Bez wątpienia przepis ten oczekuje na uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny, przyjmowane bowiem w praktyce sądowej rozwiązanie jest bardziej
kompromitujące niĪ kompromisowe34. Zresztą, sądy i w takich sytuacjach
„ustalają ojcostwo” pozwanego, tyle Īe czynią to nie w sentencji orzeczenia,
ale w jego uzasadnieniu, po to, aby skutecznoĞü owego „ustalenia”, niestanowiącego podstawy do dokonania stosownego wpisu w akcie urodzenia martwo
narodzonego dziecka, ograniczyü do relacji inter partes. Taka praktyka zasadza siĊ oczywiĞcie na potrzebie znalezienia choüby quasi-merytorycznego
uzasadnienia dla podstawy zasądzenia roszczeĔ dochodzonych przez matkĊ
martwo narodzonego dziecka, ale wynikała niegdyĞ z przeĞwiadczenia, dziĞ
zaĞ z interpretacji zakazu przewidzianego w art. 84 § 1 zd. 2 k.r.o., Īe niedopuszczalne jest ustalanie (ze skutkiem erga omnes) ojcostwa takĪe takiego
pozamałĪeĔskiego dziecka, które urodziło siĊ martwe. NiezwykłoĞü tego rozwiązania polega i na tym, Īe nikt przecieĪ nie kwestionuje, takĪe w praktyce,
32

Zob. J. M AZURKIEWICZ, Ochrona dziecka poczĊtego w Ğwietle kodeksu rodzinnego
i opiekuĔczego, Wrocław 1985, s. 26, 91.
33
Zob. uchwała SN z 30 marca 1961 r., 3 CO 44/60, OSN, poz. 38/1962.
33
Zob. prawie toĪsamą argumentacjĊ, którą zawarł SN w tezach swego wyroku z 29 listopada 1972 r., III CRN 286/72, LEX nr 7189, Īe niedopuszczalne „jest dochodzenie przeciwko
ojcu, który nie jest mĊĪem matki, jakichkolwiek roszczeĔ, których przesłanką byłoby jego
ojcostwo, jeĪeli ojcostwo to nie jest ustalone w sentencji orzeczenia ze skutkami erga omnes
[...]. Zasądzenie alimentów od osoby, która nie jest do tego zobowiązana z mocy przepisów
prawa, godzi w zasadĊ porządku prawnego, a tym samym narusza interes Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.
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skutecznoĞci domniemania pater est... w odniesieniu do martwo narodzonych
dzieci małĪonków, gdy konsekwentne trzymanie siĊ zasady, która legła u podstaw art. 143 zd. 2 k.r.o., winna teĪ absurdalnie wykluczaü, per analogiam,
dopuszczalnoĞü przyjĊcia ustalenia, jak na razie tylko na podstawie reguły
mater semper certa est, macierzyĔstwa kobiety, która urodziła swe martwe
dziecko, które to ustalenie ma przecieĪ swój walor praktyczny nie tylko na
gruncie regulacji przewidzianych w art. 142 k.r.o., ale takĪe gdzie indziej, np.
na gruncie prawa ubezpieczeniowego przewidującego wypłatĊ takĪe matce
sumy ubezpieczenia i w takim przypadku.
Rozwiązanie przewidziane w art. 143 zd. 2 k.r.o. jest nie tylko pokłosiem
poglądu, który wiąĪe stosunki filiacyjne z narodzinami, i to mimo przyjmowanego skutku wstecznego do chwili poczĊcia, nie zaĞ z chwilą poczĊcia, jako
jedynym racjonalnym momentem przyjĊcia powstania wiĊzi o charakterze
biologicznym; to stanowisko wyrasta teĪ dzisiaj ze sformułowanego w art. 84
§ 1 zd. 2 k.r.o. przeĞwiadczenia o niedopuszczalnoĞci sądowego ustalania ojcostwa post mortem, choü przecieĪ w kilku miejscach ustawodawca od tej
reguły w odniesieniu do innych stosunków filiacyjnych, dla róĪnych zresztą
powodów, odstĊpuje.
Problematyka post mortem pojawia siĊ równieĪ na gruncie art. 149 § 1
k.r.o., zgodnie z którym, gdy „wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie
stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna byü ustanowiona
przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkĊ, jeĪeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej”. Moim zdaniem jest to bowiem wystarczająca
podstawa do uznania prawnie doniosłego, w granicach zakreĞlonych w tym
przepisie, wskazania opiekuna dla dziecka takĪe na wypadek Ğmierci jego rodziców35. WidzĊ jednak powody, dla których podobne, choü wyraĨnie zorien35

Zob. A. CISEK, J. M AZURKIEWICZ, J. S TRZEBIēCZYK, O pełną ochronĊ interesów dziecka. Pod rozwagĊ legislatora, „Gazeta Prawnicza” 1988, nr 3, s. 7. O takim „powołaniu” opiekuna w testamencie, co oczywiĞcie nie jest moĪliwe, albowiem opiekun ustanawiany jest przez
sąd opiekuĔczy, zob. np.: A. M ĄCZYēSKI, Kolizyjna problematyka czynnoĞci prawnych na
wypadek Ğmierci. (Zagadnienia wybrane), „Krakowskie Studia Prawnicze” 12(1979), s. 73. Por. M.
WAŁKUSKI, Adwokat ujawnił testament Michaela Jacksona, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,
title,Adwokat-ujawnil-testament-Michaela Jacksona,wid,11276289,wiadomosc.html, gdzie informacja, Īe zmarły piosenkarz w testamencie jako „osobĊ, której powierza opiekĊ nad dwoma
synami i córką, wskazuje swoją 79-letnią matkĊ Katherine. Gdyby z jakiegokolwiek powodu
nie mogła ona wypełniaü roli opiekuna, dzieümi Króla Popu miałaby siĊ zająü Diana Ross,
piosenkarka, która wspierała Jacksona od początku jego kariery”.
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towane na sytuacje post mortem rozwiązanie, winno byü przyjĊte wówczas,
gdy tylko jeden z rodziców wykonywał pieczĊ nad dzieckiem, a drugi, we
władzy nawet nieograniczony, w zawiniony sposób pieczy tej nie sprawował36.
W piĞmiennictwie i w orzecznictwie sądowym nie brakuje teĪ odniesieĔ
do innych zagadnieĔ prawnorodzinnych, w których ujawniają siĊ interesujące
mnie kwestie post mortem. Nader szeroko dyskutowana bowiem jest kwestia
sztucznej inseminacji nasieniem nieĪyjącego mĊĪczyzny, postawiona w polskim piĞmiennictwie przez B. Walaszka, który widział w niej sui generis
kontynuacjĊ „małĪeĔstwa post mortem współmałĪonka”37. Podobne zagadnienia wystĊpują w związku z moĪliwoĞcią poĞmiertnej implantacji embrionu38.
36

Zob. np.: J. M AZURKIEWICZ, Odrzucenie senackiego projektu ustawy o zmianie kodeksu
rodzinnego i opiekuĔczego w Ğwietle argumentacji poselskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1985, Prawo CXLIII, t. 39, s. 144-147.
37
B. WALASZEK, O niektórych aspektach prawnych inseminatio artificialis, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, z. 1, s. 68. Jego propozycje nie były wolne od
istotnych wad, lecz zasadnicza argumentacja nie zasługiwała na tak ostrą krytykĊ, jak wypowiedĨ Z. RadwaĔskiego, Īe: „B. Walaszka zwrot ku pamiĊci zmarłego mĊĪa, kontynuacja jego
«cienia» przy uĪyciu zamroĪonej spermy – za poradą i przyzwoleniem «rady familijnej»
debatującej nad tym, co zrobiü z ową pozostawioną w spadku bryłką lodu – przypomina raczej
obraz patrymonialnej rodziny z okresu feudalnego niĪ wyobraĪenia współczesne i postulaty
marksistowskiej doktryny społecznej” (Stanowisko prawne dziecka poczĊtego w nastĊpstwie
sztucznego unasiennienia matki, „Studia Iuridica Silesiana” 1979, nr 5, s. 194). Zob. M. NESTEROWICZ, Problemy prawne inseminacji post mortem, „Prawo i Medycyna” 4(2002), nr 1,
s. 31 n., szczeg. s. 34 [dalej cyt.: PiM], gdzie pogląd, Īe „naleĪałoby uznaü, Īe w razie Ğmierci
dawcy nasienia zgoda na jego uĪycie traci moc”; dostrzegając wagĊ argumentów, które przytacza siĊ dla uzasadnienia tego stanowiska, nie jestem o jego słusznoĞci przekonany.
38
Zob. np.: M. S AFJAN, Prawo wobec ingerencji w naturĊ ludzkiej prokreacji, Warszawa
1990, s. 306 n.; A. DYONIAK, Status prawny dziecka pochodzącego z postmortalnej inseminacji albo postmoralnej implantacji embrionu, „Studia Prawnicze” 1993, z. 4, s. 47 n., szczeg.
s. 51-52; R.A. TOKARCZYK, Prawo amerykaĔskie, Warszawa 2009, s. 29-30; W. LANG, WstĊpna charakterystyka prawnych aspektów medycznie wspomaganej prokreacji, [w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, red. W. Lang, ToruĔ 2000, s. 274-275; P. KONIECZNIAK, Prawna
dopuszczalnoĞü wspomaganej prokreacji oraz prawne regulacje sztucznych zapłodnieĔ (wyniki
ankiety Rady Europy), [w:] Prawne problemy, s. 283-284; M. S AFJAN, Prawne problemy
relacji filiacyjnych oraz dostĊpu do informacji o dawcy lub dawczyni komórek rozrodczych,
[w:] Prawne problemy, s. 314; M. GAŁĄZKA, Prawo francuskie wobec embrionu in vitro, PiP
2000, z. 6, s. 65-66; T. S MYCZYēSKI, Pochodzenie dziecka poczĊtego w wyniku zabiegu medycznie wspomaganej prokreacji, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XII, s. 221; TENĩE, Aksjologiczne podstawy dopuszczalnoĞci wspomaganej prokreacji ludzkiej, „Forum Iuridicum”
2004, nr 3, passim; J. HABERKO , Prawne aspekty prokreacji wspomaganej medycznie w Ğwietle
nowej włoskiej ustawy, PiM 7(2005), nr 1, s. 87 n.; M. NESTEROWICZ, Prokreacja medycznie
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MoĪna zasadnie przypuszczaü, Īe w przyszłoĞci pojawi siĊ równieĪ praktyczne zagadnienie poĞmiertnej ochrony dziedzictwa genetycznego człowieka,
w tym takĪe jego integralnoĞci, w związku z moĪliwoĞciami wykorzystywania
materiału genetycznego pochodzącego od zmarłego39.

2. Wokół problematyki
ochrony dóbr osobistych post mortem
na gruncie prawa o aktach stanu cywilnego
Warte refleksji, ale przede wszystkim doniosłe praktycznie jest takĪe zagadnienie statusu stanu cywilnego post mortem, równieĪ dlatego, bo ów stan
stanowi szczególny łącznik, swoiste kontinuum, miĊdzy tą i tamtą „stroną”,
prĊdzej lub póĨniej wiĊkszoĞü z nas okreĞla bowiem swe pochodzenie wskazując na relacjĊ wobec osoby zmarłej. Podstawą normatywną są tu przepisy
prawa o aktach stanu cywilnego, dotyczące sporządzania nie tylko aktów
zgonu, ale takĪe aktów urodzenia i małĪeĔstwa, w związku z wpisywaniem do
tych aktów równieĪ danych dotyczących zmarłych rodziców.

wspomagana i inĪynieria genetyczna – koniecznoĞü regulacji prawnych, PiM 8(2006), nr 2,
s. 6 n.; TENĩE, Ochrona osobowoĞci, prokreacja medycznie wspomagana i inĪynieria genetyczna w prawie francuskim, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo. [KsiĊga wydana dla uczczenia W. Langa], praca zbiorowa, ToruĔ 1998, s. 203 n.;
TENĩE, Prawo medyczne, ToruĔ 2007, s. 278 n. Nadto zob.: M. GOŁOWKIN -H UDAŁA, Wspomagana prokreacja ludzka a stan cywilny człowieka, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian,
s. 235 n.; TAĩ, Zgoda mĊĪa na poczĊcie dziecka za pomocą metod wspomaganej prokreacji.
Uwagi na tle art. 68 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy po nowelizacji, s. 17 n.; J. HABERKO , Cywilnoprawna ochrona dziecka poczĊtego a stosowanie procedur medycznych, Warszawa 2010, passim.
39
Zob. Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i GodnoĞci Istoty
Ludzkiej wobec ZastosowaĔ Biologii i Medycyny, w sprawie Zakazu Klonowania Istot Ludzkich, PiM 10(2008), nr 3, s. 152 (art. 1 zd. 1); A. M ICHALSKA, T. TWARDOWSKI, Człowiek
i prawne aspekty inĪynierii genetycznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
1998, z. 2, s. 87; C. M IK, Wspólnota Europejska wobec zagadnienia klonowania człowieka,
PiM 3(2001), nr 3, s. 70; K. KLECHA, IntegralnoĞü osoby ludzkiej w ujĊciu Karty Praw Podstawowych, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2002, nr 8, s. 65. Nadto zob.:
A. CISEK, J. M AZURKIEWICZ, J. S TRZEBIēCZYK, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu
ochrony macierzyĔstwa i dziecka poczĊtego, „Słowo Powszechne” 1990, nr 116, s. 9-10.
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Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego40 do „aktu urodzenia wpisuje siĊ [...] nazwiska, nazwiska rodowe
rodziców, imiĊ (imiona), miejsce i datĊ urodzenia [...] kaĪdego z rodziców
w chwili urodzenia siĊ dziecka [...]”, zaĞ na podstawie ust. 3 pkt 1-3 tego artykułu pisemne „zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególnoĞci zawieraü: 1) imiĊ i nazwisko, nazwisko rodowe, datĊ urodzenia, PESEL, okreĞlenie
stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka; 2) imiĊ
i nazwisko, datĊ urodzenia, PESEL, okreĞlenie stanu cywilnego oraz miejsca
stałego zameldowania ojca dziecka; 3) dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka [...]”. Oczywiste, Īe w czĊĞci wskazane dane dotyczące rodziców
wpisywane są zawsze, gdy są znane, i wtedy bowiem są doniosłe w znaczeniu
prawnym, a wiĊc takĪe wówczas, gdy ojciec nie Īyje, a takĪe, gdy w chwili
sporządzania aktu nie Īyje matka, równieĪ wtedy, gdy zmarła przy porodzie,
w tym, co nadzwyczaj rzadkie, lecz niewykluczone, gdy zmarła przed narodzeniem dziecka.
Zagadnienie dotyczące wpisu danych odnoszących siĊ do ojca dziecka
jest, oczywiĞcie, w interesującym mnie aspekcie, takie samo przy istnieniu
domniemania pochodzenia z małĪeĔstwa, jak i przy innych sposobach ustalenia jego ojcostwa. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 p.a.s.c., jeĪeli „stosownie
do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego nie zachodzi domniemanie,
Īe ojcem dziecka jest mąĪ matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje siĊ tylko
w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa”, takĪe
wówczas, gdy ojciec ten w chwili narodzin jego dziecka nie Īyje. Ale i wpisu
przesłaniającego, czyli „nazwiska ojca” kreowanego na podstawie nazwiska
zmarłej przy porodzie matki, dotyczy regulacja zawarta w art. 42 ust. 2
p.a.s.c., zgodnie z którym, jeĪeli „nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe
ustalenie ojcostwa, wpisuje siĊ do akt urodzenia dziecka jako [...] nazwisko
ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją
w rubryce «Uwagi»”. W nie tak dawnej nowelizacji dodano w tym artykule
ust. 3, zgodnie z którym, jeĪeli „uznanie ojcostwa nastąpiło przed urodzeniem
siĊ dziecka juĪ poczĊtego, a dziecko urodziło siĊ martwe, przepis ust. 1 stosuje
siĊ odpowiednio”.
W nowelizacji tej dodano teĪ w art. 44 p.a.s.c. ustĊp 5, stwierdzający, Īe
jeĪeli „uznanie ojcostwa albo sądowe ustalenie ojcostwa nastĊpuje po sporzą-

40

Ustawa z 29 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U.
2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.].
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dzeniu aktu zgonu, takĪe do tego aktu wpisuje siĊ wzmiankĊ dodatkową zawierającą dane okreĞlone w ust. 3 i 4”.
Osobne wyzwania badawcze niesie sporządzanie aktu urodzenia martwo
narodzonego dziecka. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 2 p.a.s.c., jeĪeli „dziecko
urodziło siĊ martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpiü w ciągu 3
dni”, w „takim wypadku sporządza siĊ akt urodzenia z adnotacją w rubryce
«Uwagi», Īe dziecko urodziło siĊ martwe [...]”, zaĞ „aktu zgonu nie sporządza
siĊ”41. TakĪe wówczas w akcie umieszcza siĊ wszelkie wymagane dane dotyczące rodziców dziecka, zarówno wtedy, gdy Īyją, jak i gdy zmarli. Bez wątpienia podaje siĊ w takim akcie nazwisko dziecka, zarówno wtedy, gdy jest to
nazwisko jego ojca albo matki, równieĪ wtedy, gdy juĪ nie Īyją; w akcie tym
wskazuje siĊ takĪe wybrane imiĊ lub imiona dziecka (por. art. 50 ust. 1
p.a.s.c.), przy czym wydaje siĊ, Īe w przypadku Ğmierci obojga rodziców
przed narodzeniem dziecka, zarówno Īywo, jak i martwo narodzonego, albo
przed sporządzeniem aktu jego urodzenia, kierownik urzĊdu stanu cywilnego
winien respektowaü wiarygodny wybór imienia (imion) dokonany ante mortem, choü de lege lata taka interpretacja ma nikłą szansĊ na akceptacjĊ, stąd
celowe zdaje siĊ wysuniĊcie stosownego postulatu de lege ferenda. Gdyby
kiedykolwiek został on uwzglĊdniony, wtedy tylko w sytuacji braku informacji o dokonaniu takiego wyboru, zaĞ dzisiaj zawsze, kierownik urzĊdu stanu
cywilnego powinien takĪe w odniesieniu do aktu narodzenia martwo urodzonego dziecka zastosowaü normĊ zawartą w art. 50 ust. 2 p.a.s.c., zgodnie
z którym, jeĪeli „przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali
wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik urzĊdu stanu cywilnego wpisuje
do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju uĪywanych, czyniąc o tym
stosowną wzmiankĊ dodatkową”, choü de lege ferenda warto w takiej sytuacji
rozwaĪyü równieĪ uprawnienie innych osób do wskazania imienia lub imion
dziecka, np. jego rodzeĔstwa lub dziadków42.
41

Zob. krytykĊ tej regulacji przez L.K. Paprzyckiego, Prawnokarna ochrona Īycia i zdrowia istoty ludzkiej, „Palestra” 2009, nr 7-8, s. 52-53.
42
Odpowiednio nie sposób wykluczyü tu siĊgniĊcia po rozwiązanie zawarte w art. 51 ust.
1 p.a.s.c., zgodnie z którym „rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesiĊcy od daty sporządzenia
aktu urodzenia złoĪyü kierownikowi urzĊdu stanu cywilnego pisemne oĞwiadczenie o zmianie
imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia. Przepis art. 50 ust. 1
stosuje siĊ odpowiednio”, przy czym na podstawie ust. 2 tego artykułu o „zmianie imienia
(imion) wpisuje siĊ do aktu urodzenia dziecka wzmiankĊ dodatkową”. W odniesieniu do wyboru imienia lub imion dla martwo narodzonego dziecka, którego rodzice nie Īyją, roztropne
zdaje siĊ sugerowanie podobnej do wspomnianej wyĪej propozycji de lege ferenda.
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Z kolei na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 p.a.s.c. do „aktu małĪeĔstwa wpisuje siĊ: [...] nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców kaĪdej z osób
wstĊpujących w związek małĪeĔski [...]”, co odnieĞü naleĪy oczywiĞcie równieĪ do takich danych zmarłych rodziców.
Interesujące mnie aspekty prawnoosobiste pojawiają siĊ takĪe na gruncie
rozlicznych regulacji dotyczących sporządzania aktów zgonu. Warto przy tym
zwróciü uwagĊ na wymowĊ regulacji zawartych juĪ w pierwszych przepisach
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie bowiem z jego art. 1
ustawa ta „reguluje sprawy związane z rejestracją urodzeĔ, małĪeĔstw oraz
zgonów, a takĪe sprawy dotyczące innych zdarzeĔ, które mają wpływ na stan
cywilny osób”43. Z kolei w art. 2 zd. 2 stwierdzono, Īe rejestracji „stanu
cywilnego osób dokonuje siĊ w ksiĊgach stanu cywilnego w formie aktów
urodzenia, małĪeĔstwa oraz zgonu”44. W art. 3 postanowiono zaĞ, Īe „stan cywilny osoby stwierdza siĊ na podstawie aktów sporządzonych w ksiĊgach
stanu cywilnego”, uzupełniając tĊ normĊ regulacją zawartą w art. 4, zgodnie
z którym „akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeĔ w nich
stwierdzonych; ich niezgodnoĞü z prawdą moĪe byü udowodniona jedynie
w postĊpowaniu sądowym”. OtóĪ, postanowienia te jednoznacznie wskazują,
chyba Īe takĪe Ğmierü człowieka stanowi element jego stanu cywilnego, choü
nie moĪna wykluczyü próby interpretacji, Īe Ğmierü ta i jej rejestracja słuĪą
wyłącznie dla ustalenia kresu tego stanu. Ale ta ostatnia sugestia – po pierwsze – nie ma wyraĨnej, a moim zdaniem nawet dostatecznej, podstawy normatywnej, po drugie – przeczą jej poĞmiertne konsekwencje stanu cywilnego, zarówno na gruncie prawa prywatnego, w szczególnoĞci spadkowego, rodzinnego, ale takĪe egzekucyjnego i handlowego, jak równieĪ na gruncie prawa publicznego, w tym i prawa aktów stanu cywilnego, choü w szczególnoĞci prawa
podatkowego.
Odnoszące siĊ do aktów zgonów regulacje zawarte w p.a.s.c.45, inspirują
do rozwaĪania poĞmiertnej egzystencji i skutecznoĞci takĪe dóbr osobistych,
w tym i stanu cywilnego, przewidując np. w art. 67 ust. 1, Īe do „aktu zgonu
43

Por. art. 27 projektowanego kodeksu cywilnego (Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy ministrze sprawiedliwoĞci. KsiĊga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt
z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 24). Zob. nadto np.: P. KSIĉĩAK [w:] Kodeks cywilny.
CzĊĞü ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, s. 261.
44
Por. art. 27 projektowanego kodeksu cywilnego (Komisja, s. 24, 41, zob. takĪe s. 4546).
45
Zob. takĪe jego art. 10 ust. 1 i 3, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13, 17, 19, 20, 35, 64-66, 68-70,
72 ust. 1, 3 i 4, art. 74 ust. 1, art. 75 i 78.
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wpisuje siĊ: 1) nazwisko, imiĊ (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny,
miejsce i datĊ urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego; 2) datĊ, godzinĊ
oraz miejsce zgonu [...]; 4) nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego
[...]”46. Z przepisu tego wynika, Īe niezaleĪnie od danych dotyczących samego
zmarłego, dane dotyczące jego rodziców są doniosłe normatywnie zawsze,
takĪe wówczas, gdy rodzice, co ma miejsce najczĊĞciej, w chwili sporządzania
aktu zgonu ich dziecka juĪ nie Īyją. Gdyby bowiem wykluczyü poĞmiertną
doniosłoĞü danych wskazujących imiona i nazwiska, co zresztą byłoby paradoksalne, a zwaĪywszy ich walor praktyczny, wrĊcz absurdalne (oczywista
jest bowiem równieĪ poĞmiertna prawna doniosłoĞü wskazania tych imion
i nazwisk, jako okreĞleĔ identyfikujących zmarłą osobĊ), wpisywanie ich w jakimkolwiek akcie stanu cywilnego, nie tylko do aktu zgonu, nie znajdowałoby
Īadnego merytorycznego prawnie uzasadnienia. Podobne refleksje budzi art.
74 ust. 3 p.a.s.c., zgodnie z którym, jeĪeli „urodzenie lub zgon nastąpiły na
polskim statku morskim lub powietrznym w czasie podróĪy, kapitan statku,
oprócz wzmianki w dzienniku okrĊtowym (pokładowym), sporządza protokół
zawierający dane dotyczące takich zdarzeĔ [...]”, w którym, w przypadku
„zgonu wymienia siĊ nazwisko i imiĊ (imiona) zmarłego, jego nazwisko rodowe, datĊ lub rok oraz miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, datĊ zgonu,
okreĞlenie miejsca zgonu, imiona i nazwiska rodowe rodziców oraz przyczynĊ
zgonu”. Pokrewne unormowania odnoszą siĊ do zgonu na okrĊcie wojennym
oraz polskim wojskowym statku powietrznym poza granicami paĔstwa47.

46

Zob. np. E. P ACHNIEWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA, E. P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach
stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002, s. 183,
gdzie znajdują siĊ uwagi o wpisywaniu w stosownych rubrykach danych wyłącznie Īyjącego
małĪonka osoby zmarłej, nadto, z krytycznym komentarzem, nazwisk rodowych rodziców
zmarłego, zob. takĪe s. 181-182. Zob. równieĪ E. P ACHNIEWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA,
E. P ACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2005, s. 180-181.
47
Zgodnie z art. 76 p.a.s.c., „zgony na okrĊcie wojennym wpisuje siĊ do dziennika okrĊtowego, z uwzglĊdnieniem danych wymienionych w art. 74, oraz sporządza siĊ jednoczeĞnie
odpis dokonanego wpisu. Przepis art. 75 stosuje siĊ odpowiednio”, z kolei na podstawie art. 77
ust. 2 p.a.s.c. „zgony, które nastąpiły na polskim wojskowym statku powietrznym poza granicami paĔstwa, wpisuje siĊ do dziennika pokładowego zdarzeĔ. Przepisy art. 74 i 75 stosuje siĊ
odpowiednio”.
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Z oczywistych powodów opisane regulacje, nie tylko dotyczące aktów
zgonu, znajdują odzwierciedlenie takĪe w postanowieniu dotyczącym danych
zamieszczanych w odpisie skróconym aktów stanu cywilnego48.
W polskim piĞmiennictwie cywilistycznym zagadnienie poĞmiertnej skutecznoĞci danych wchodzących w skład sensu largo stanu cywilnego, nie budziło szczególnego zainteresowania zapewne dlatego, Īe taką doniosłoĞü uwaĪano za oczywistą, dla czego barierą nie było nigdy, co zastanawiające, rozpowszechnione przeĞwiadczenie o gaĞniĊciu dóbr osobistych wraz ze Ğmiercią
ich podmiotu49. Ponad üwierü wieku temu, do niedawna50 w osamotnieniu,
48

Zgodnie z art. 82 p.a.s.c., w „odpisie skróconym zamieszcza siĊ nastĊpujące dane: 1)
w odpisie aktu urodzenia nazwisko i imiĊ (imiona), miejsce i datĊ urodzenia oraz imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka; 2) w odpisie aktu małĪeĔstwa nazwiska i imiona małĪonków,
ich nazwiska rodowe, miejsca i daty ich urodzenia, miejsce i datĊ zawarcia małĪeĔstwa, imiona
i nazwiska rodowe rodziców, nazwisko (nazwiska) małĪonków, które noszą po zawarciu małĪeĔstwa, nazwisko dzieci zrodzonych z tego małĪeĔstwa, a jeĪeli małĪeĔstwo ustało wskutek
Ğmierci jednego z małĪonków albo rozwodu, zostało uniewaĪnione, orzeczona została separacja oraz jej zniesienie adnotacjĊ o ustaniu małĪeĔstwa, jego uniewaĪnieniu, o separacji oraz
o zniesieniu separacji, wraz z oznaczeniem aktu zgonu lub sygnatury akt sprawy, w której
orzeczono o rozwodzie, uniewaĪnieniu małĪeĔstwa, o separacji oraz o zniesieniu separacji;
3) w odpisie aktu zgonu nazwisko i imiĊ (imiona) zmarłego, jego nazwisko rodowe, miejsce
i datĊ zgonu, datĊ lub rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny zmarłego i jego ostatnie
miejsce zamieszkania oraz nazwisko, imiĊ i nazwisko rodowe małĪonka, a takĪe imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego”. Zob. takĪe art. 81 p.a.s.c.
49
Zob. K. GONDOREK, A. USTOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Przepisy wykonawcze i związkowe, Warszawa 1991, s. 166, 174 n., 287 n., w szczeg. s. 289. Por.
np.: J. CAGARA, ImiĊ i nazwisko w prawie polskim, „Nowe Prawo” 1978, nr 3, s. 406; J. KREMIS , Osoby fizyczne, [w:] Podstawy prawa cywilnego, red. E. Gniewek, Warszawa 2005, s. 44;
nadto zob.: S. GRZYBOWSKI, Prawo cywilne. Zarys czĊĞci ogólnej, Warszawa 1974, s. 156,
gdzie odnosząc siĊ do aktu zgonu autor stwierdza, Īe „stan cywilny zostaje okreĞlony tylko
indywidualizacją zmarłego oraz datą, godziną oraz miejscem zgonu [...]”; A. SZPUNAR , Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 145; A. WOLTER , Prawo cywilne. Zarys czĊĞci ogólnej,
Warszawa 1967, s. 150 n.; A. WOLTER , J. IGNATOWICZ, K. S TEFANIUK, Prawo cywilne, zarys
czĊĞci ogólnej, Warszawa 2002, s. 176 n. Nadto zob.: S.M. GRZYBOWSKI, Ochrona dóbr
osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 94, gdzie uzasadniany wzglĊdami ideologicznymi pogląd, iĪ pochodzenia „od pewnej osoby lub pewnej grupy
osób nie moĪna [...] uwaĪaü za dobro osobiste chronione przez art. 11 popc”, zob. takĪe s. 93;
por. S. GRZYBOWSKI, Glosa do postanowienia SN z 18 paĨdziernika 1967 r., II CZ 92/67, PiP
196, z. 7, s. 179; E. RADOMSKA, Glosa do wyroku SN z 29 X 1971, II CR 455/71, PiP 1973,
z. 6, s. 169; S. GRZYBOWSKI, Rozwój systemu ochrony dóbr osobistych w trzydziestu latach
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PiP 1974, z. 7, s. 80; odmiennie i słusznie: J. IGNATOWICZ,
Stan cywilny i jego ochrona, „Annales UMCS” Sectio G: Ius, vol. X, 4, s. 129 n.; J. IGNA-
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które zawsze „dzielnie” znosiłem, przedstawiałem argumenty przemawiające
za poĞmiertną doniosłoĞcią tak rozumianego stanu cywilnego, w tym takĪe
znaczenia prawnego wskazywania w aktach stanu cywilnego na imiĊ i nazwisko martwo narodzonego dziecka, nawiązując tu i do unormowaĔ znanych do
dzisiaj w prawie ubezpieczeniowym51. Mimo braku, poza jednym wspomnianym przed chwilą przypadkiem, odzewu, dalej nie ulega dla mnie wątpliwoĞci, Īe gdyby doszło do naruszenia nawet wąsko rozumianego dobra osobistego stanu cywilnego zmarłego (bowiem w odniesieniu do jego nazwiska
i pseudonimu jest to expressis verbis przesądzone przede wszystkim w przepisach prawa firmowego) moĪliwa jest jego cywilnoprawna ochrona.

Zamiast zakoĔczenia
Uczestniczyłem w miĊdzynarodowej konferencji poĞwiĊconej ochronie
praw rodziny. Po moim wystąpieniu energiczna Holenderka przedstawiła referat o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Mówiła o trudnej drodze, która
po latach staraĔ zaowocowała sukcesem: właĞnie niderlandzki parlament doTOWICZ [w:] Kodeks rodzinny i opiekuĔczy. Komentarz, red. M. GrudziĔski, J. Ignatowicz,
Warszawa 1975, s. 382 n.; A. ZIELONACKI, WartoĞci Īycia rodzinnego w Ğwietle ochrony dóbr
osobistych, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wybrane, red. J.S. Piątowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–GdaĔsk–ŁódĨ 1986, s. 214; T. S MYCZYēSKI, IntegralnoĞü człowieka w Ğwietle jego stanu rodzinnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, z. 2, s. 36; L. STECKI [w:] L. S TECKI (I), J. WINIARZ, J. GAJDA
(II), Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego. (Dwugłos), PiP 1990, z. 10,
s. 64 n., 66; A. ZIELONACKI, Prawo do znajomoĞci własnego pochodzenia, „Studia Prawnicze”
1993, z. 1, s. 99; D. KOT, UĪycie cudzego nazwiska w prasie a autorstwo dzieła, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu JagielloĔskiego. Prace z Prawa WłasnoĞci Intelektualnej” 1997, z. 68,
s. 112; A. SAKOWICZ, PrywatnoĞü jako samoistne dobro prawne (per se), PiP 2006, z. 1, s. 16
n. Zob. takĪe problematykĊ nabycia prawa do uzupełnienia nazwiska pseudonimem nieĪyjącego wstĊpnego u J. Litwina – Pseudonim wojskowy, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1945,
nr 2, s. 90; J. LITWIN, Nabycie i zmiana nazwiska w Ğwietle Kodeksu rodzinnego, „Nowe Prawo” 1951, nr 2, s. 36, gdzie omówienie interesujących regulacji francuskiej ustawy z 2 lipca
1923 r. o uwiecznieniu nazwisk obywateli zmarłych za ojczyznĊ, przewidującej moĪliwoĞü
„przekazania”, rozporządzeniem ostatniej woli, „w przewidywaniu Ğmierci na wojnie [...]”,
nazwiska „«wygasającego» jednemu z krewnych w granicach uprawnionych do spadkobrania
[...]”, zob. nadto s. 34.
50
Bo teraz takĪe M. Nazar zwraca uwagĊ, Īe pokrewieĔstwo „nie gaĞnie wskutek Ğmierci
osób spokrewnionych” (Uznanie ojcostwa, [w:] J. IGNATOWICZ, M. NAZAR , Prawo rodzinne,
Warszawa 2010, s. 272).
51
Zob. M AZURKIEWICZ, Ochrona, s. 9, 26-29, 65-66, 69, 91-97.
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puĞcił taką adopcjĊ. Na równych prawach, bez jakichkolwiek ograniczeĔ. Tak
jak przystało na nowoczesnego europejskiego prawodawcĊ. Schodziła z podium wĞród burzy oklasków.
Po niej miał wystąpienie przedstawiciel Madagaskaru. Niewysoki, chudy
mĊĪczyzna wyraĨnie odstawał od reszty niemodnym, znoszonym garniturem.
Mówił o pojĊciu rodziny w tradycji malgaskiej. O tym, Īe za rodzinĊ uwaĪa
siĊ u nich nie tylko rodziców i dzieci oraz babcie, dziadków, wnuki, ciocie,
wujków, kuzynki i kuzynów, ale takĪe nieĪyjących juĪ przodków. I Īe gdy
trzeba podjąü jakąĞ waĪną decyzjĊ, Īyjący rozwaĪają, jakby ich zamierzenia
ocenili zmarli.
Gdy Malgasz skoĔczył i schodził z podium, byłem jedyną osobą, która
klaskała. Podczas przerwy podszedłem do niego, serdecznie uĞciskałem jego
koĞcistą dłoĔ, powiedziałem, Īe bliskie jest mi malgaskie pojmowanie rodziny
i cieszĊ siĊ, Īe w tym miejscu, w Ğrodku Europy, wreszcie usłyszałem coĞ,
co warto było usłyszeü.
Słowa kluczowe: dobra osobiste, prawo rodzinne, prawo o aktach stanu cywilnego.

Posthumous protection of personal rights
in family law
and the Law on Vital Records
Summary
In the Polish civil law literature the question of posthumous effectiveness of data incorporated
in one’s broadly understood civil status has never stimulated much interest because its significance
has always been obvious. Curiously, a widespread conviction that personal rights cease the moment
their subject dies has not been a hindrance in this respect. The issue of posthumous protection of
personal rights shows up in many regulations of the Family and Guardianship Code. Naturally, if the
narrowly understood personal right of the deceased to his or her name and pseudonym were
violated, a civil action is feasible (as it is expressly determined in corporate law).
Key words: personal rights, family law, Law on Vital Records.
Translated by Tomasz Pałkowski
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Über den Schutz der Persönlichkeitsrechte post mortem
im Familienrecht sowie im Personenstandsrecht
Zusammenfassung
Im polnischen zivilrechtlichen Schrifttum weckte die Frage nach der postmortalen Wirksamkeit
der sensu largo zum Personenstand gehörenden Angaben wohl deshalb kein besonderes Interesse,
weil eine solche Bedeutung für selbstverständlich gehalten wurde. Eine Barriere war niemals, was
erstaunlich ist, die verbreitete Überzeugung vom Erlöschen der Persönlichkeitsrechte mit dem Tod
ihres Trägers. Fragen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte post mortem treten unter zahlreichen
Regelungen des Familien- und Fürsorgerechts in Erscheinung. Für mich steht außer Zweifel, dass
falls es zur Verletzung selbst eines eng gefassten Persönlichkeitsrechts des Personenstandes des
Verstorbenen in Bezug auf seinen Namen und sein Pseudonym kommen sollte (wie dies expressis
verbis vor allem in den Bestimmungen des Firmenrechts ausschlaggebend ist), ein zivilrechtlicher
Schutz möglich ist.
Schlüsselwörter: Persönlichkeitsrechte, Familienrecht, Personenstandsrecht.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ post mortem
ɭ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ ɬɚ ɜ ɡɚɤɨɧɚɯ ɩɪɨ ɚɤɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ
Pɟɡɸɦɟ
ɍ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ
ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɡ ɬɿɽʀ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɬɚɤɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɜɚɠɚɥɢ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ. ɇɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɥɨ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ, ɳɨ ɞɢɜɭɽ, ɩɨɲɢɪɟɧɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɝɚɫɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ ɪɚɡɨɦ ɿɡ
ɫɦɟɪɬɸ ʀɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ post mortem ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɶ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ. Ⱦɥɹ ɦɟɧɟ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɽ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɛ ɞɿɣɲɥɨ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɟɛɿɠɱɢɤɚ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɜɭɡɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɿ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɭ (ɰɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ), ɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɣɨɝɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɛɥɚɝɚ, ɫɿɦɟɣɧɟ ɩɪɚɜɨ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɚɤɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ.
Ɂ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɤɥɚɥɚ ɇɚɞɿɹ Ƚɟɪɝɚɥɨ
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Przydomki w Ğwietle prawa
W polskim systemie prawnym osoba fizyczna jest indywidualizowana
i identyfikowana poprzez imiĊ i nazwisko1. Prawo dopuszcza takĪe moĪliwoĞü
uĪywania pseudonimów zawodowych (artystycznych, literackich, muzycznych, teatralnych, sportowych, dziennikarskich itp.), które jedynie przesłaniają rzeczywiste nazwisko2.
Poza systemem regulacji prawnej pozostają natomiast inne okreĞlenia indywidualizujące osoby fizyczne, jak przezwiska3 i przydomki4. Oba te pojĊcia
czĊsto w literaturze nie są rozróĪniane lub traktowane wymiennie. Obecnie,

M GR ZENON BARANOWSKI – prawnik, Warszawa
1

S. GRZYBOWSKI, System prawa cywilnego. CzĊĞü ogólna, t. I, Wrocław–Warszawa–Kraków–GdaĔsk–ŁódĨ 1985, s. 326-330; Z. DUNIEWSKA, Zmiana imion i nazwisk, [w:] Materialne
prawo administracyjne. PojĊcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, Warszawa 2005, s. 69. Osoba fizyczna moĪe mieü najwyĪej dwa imiona, por.: W.M. HRYNICKI, Dopuszczalna iloĞü imion
w systemie prawa polskiego. Podstawowe zagadnienia administracyjnoprawne, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2009, nr 1, s. 110. Nazwisko moĪe składaü siĊ najwyĪej
z dwóch czĊĞci (członów), por.: A. CZAJKOWSKA, Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji, Warszawa 2010, s. 57-59; W.M. HRYNICKI, Nadawanie
oraz zmiana imion i nazwisk. Komentarz, Wrocław 2010, s. 196-198, 208, 265-267.
2
GRZYBOWSKI, System, s. 330.
3
R. ŁOBODZIēSKA, L. TOMCZAK, Współczesne przezwiska polskie. Analiza formalna i znaczeniowa, Warszawa–Wrocław 1988, s. 11-12; Z. ABRAMOWICZ, D. KOSIOR , Nieoficjalne nazwy osobowe na polsko-wschodniosłowiaĔskim pograniczu, [w:] Przezwiska i przydomki w jĊzykach słowiaĔskich, red. S. Warchoł, cz. I, Lublin 1998, s. 23-24.
4
CZ. KOSYL, Nazwy osobowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II: Współczesny jĊzyk polski, red. J. BartmiĔski, Wrocław 1993, s. 423.
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jak siĊ wydaje, nastąpiło trwałe rozdzielenie tych pojĊü5 i na podstawie badaĔ
jĊzykoznawców moĪna sformułowaü definicjĊ przydomka. Jest to dodatkowe
okreĞlenie osoby fizycznej, wystĊpujące obok oficjalnego, urzĊdowego nazwiska, najczĊĞciej je zastĊpujące, o charakterze dziedzicznym, obejmujące
wszystkich członków rodziny6.
Przydomki funkcjonują w nieduĪych, zasiedziałych Ğrodowiskach wiejskich, małomiasteczkowych oraz skupiskach dawnej drobnej szlachty7. Przyczyną ich powstawania jest lokalne znaczne rozpowszechnienie identycznego
nazwiska, a co za tym idzie – dąĪenie do dodatkowej identyfikacji, z uwagi na
to, iĪ dwuelementowy (imiĊ i nazwisko) prawny system nazwowy nie spełnia
w wystarczającym stopniu swojej funkcji wyróĪniającej osoby fizyczne8.
Przydomki stanowią trzeci, obok imienia i nazwiska, element identyfikacji
człowieka9. Niejednokrotnie system ten bywa bardziej rozbudowany. Jako
przykład moĪe posłuĪyü Zakopane, gdzie najczĊĞciej spotykany jest czteroelementowy zestaw nazw osobowych, w którym obok przydomka wystĊpuje
teĪ aktualne przezwisko, np. Jan Bachleda-Dorcarz-PakaĞ. Szczególnie w rodzinach Gąsieniców i Bachledów spotykane są piĊcioczłonowe nazwy osobowe, np. Stanisław Gąsienica-Roj-Chudy-Finda. Tak rozbudowany system
5

Szerzej o zróĪnicowanym podejĞciu do terminologii przezwisk i przydomków por.:
M. BIOLIK, Przezwiska i przydomki ludnoĞci wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj.
łomĪyĔskim), „Onomastica” 1983, s. 165-168; E. BREZA, Pochodzenie przydomków szlachty
pomorskiej, GdaĔsk 1986, s. 255-256.
6
BIOLIK, Przezwiska i przydomki, s. 172, 179; L. TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne
mieszkaĔców Sutkowa, [w:] Przezwiska i przydomki w jĊzykach słowiaĔskich, red. S. Warchoł,
cz. II, Lublin 1999, s. 204-205; BREZA, Przydomki szlachty, s. 265.
7
L. DACEWICZ, Nieoficjalne formy własnych nazw osobowych (na przykładzie miejscowoĞci Mielnik w woj. białostockim), „Białostocki Przegląd Kresowy” 2004, t. 2, s. 77; S. WAR CHOŁ, W sprawie genezy i sposobów funkcjonowania przezwisk i przydomków w mikrosystemie
gwarowym Frampola w województwie zamojskim, [w:] Przezwiska i przydomki, s. 270; BIOLIK,
Przezwiska i przydomki, s. 165, 172; BREZA, Przydomki szlachty, s. 256.
8
R. RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska. Studium z zakresu prawa administracyjnego, Warszawa 1955, s. 80; T. GIEDZ, Przezwiska mieszkaĔców wsi BrzeĨno w województwie chełmskim,
[w:] Studia z jĊzykoznawstwa słowiaĔskiego, red. M. Łesiów, M. Sajewicz, Lublin 1995,
s. 159; BIOLIK, Przezwiska i przydomki, s. 165; WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 270.
9
M. KLINKOSZ, Funkcjonowanie pomorskich przydomków szlacheckich we współczesnej
polszczyĨnie, „Rocznik GdaĔski” 1999, z. 2, s. 88; J. BUBAK, Nazwy osobowe mieszkaĔców
Zakopanego (nazwiska, przydomki, przezwiska i imiona), [w:] Zakopane. 400 lat dziejów, red.
R. Dutkowa, t. I, Kraków 1991, s. 516; A. GULCZYēSKI, Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych, PoznaĔ 2010, s. 68.
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indywidualizacji zawiera kilka przydomków (pierwszego, drugiego lub nawet
trzeciego stopnia). Jednak wszystkie te elementy nie są uĪywane jednoczeĞnie10.
JĊzykoznawcy podkreĞlają, Īe nieoficjalne nazwy własne osobowe (jak
przezwiska i przydomki) są wyrazem dąĪenia do maksymalnej indywidualizacji jednostki, gdy nie zapewniają tego naleĪycie oficjalne nazwiska11. Jako
zwyczajowe okreĞlenia przydomki wystĊpują w nieformalnym, pozaurzĊdowym obiegu, stanowiąc domenĊ jĊzyka mówionego, gwarowego12.
Przydomki w Ğrodowiskach wiejskich i małomiasteczkowych przesłaniają
prawnie przysługujące osobie fizycznej nazwisko. CzĊsto jest to tak daleko
idące, Īe mieszkaĔcy danego Ğrodowiska wiejskiego i małomiasteczkowego
znają okreĞloną osobĊ jedynie pod imieniem i przydomkiem13. Jednak w relacjach prawnych osoby je posiadające posługują siĊ nazwiskami prawnie im
przysługującymi. JĊzykoznawcy podkreĞlają, Īe te dodatkowe okreĞlenia, mimo Īe brakuje im aspektu oficjalnoĞci, są nie mniej waĪne, niĪ nazwiska figurujące w dokumentach urzĊdowych, poniewaĪ funkcjonują na co dzieĔ w okreĞlonych społecznoĞciach14.
Przydomki są spotykane na terenie całego kraju. Niestety, prowadzone
w tym aspekcie badania nie pozwalają okreĞliü zakresu ich rozpowszechnienia, ze wzglĊdu na obejmowanie nimi zazwyczaj jednej miejscowoĞci15.
Podstawową cechą przydomków jest ich dziedzicznoĞü16. OkreĞlenia te,
w przeciwieĔstwie do przezwisk, które mają charakter indywidualny, obejmu-

10

BUBAK, Nazwy osobowe, s. 517. W kilku przypadkach badacze odnotowali w rodzinie
Gąsieniców nawet szeĞü elementów w nazwie osobowej.
11
L. DACEWICZ, Lokalny antroponimiczny system nazewniczy, [w:] Przezwiska i przydomki, cz. II, s. 91, 96.
12
WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 270.
13
RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 80; WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 256.
14
DACEWICZ, Nieoficjalne formy, s. 78.
15
Przeprowadzone przez autora czĊĞciowe badania na terenie powiatu janowskiego (woj.
lubelskie) odnotowały wystĊpowanie 369 przydomków. Rzeczywistą ich liczbĊ w powiecie
naleĪy szacowaü na 500-600, co przy liczbie ok. 2563 uĪywanych na jego terenie nazwisk, jest
liczbą znaczną, por.: Z.Ł. BARANOWSKI, Przydomki ludnoĞci wiejskiej w powiecie janowskim,
„Janowskie Korzenie”. Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej 2009, nr 12, s. 26; TENĩE, Nazwiska w powiecie janowskim w 2002 r., „Janowskie Korzenie”. Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej 2008, nr 11, s. 37.
16
BIOLIK, Przezwiska i przydomki, s. 172; WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 271.
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ją wszystkich członków rodziny17. Charakterystyczną cechą przydomków jest
wystĊpowanie ich w liczbie mnogiej, np. Belduny, Damaziaki, Gidule18. Jednak wystĊpują one takĪe w formie pojedynczej, zwłaszcza jeĞli chodzi o przydomki drobnoszlacheckie.
Badacze obserwują nadal Īywą tendencjĊ do tworzenia przydomków
w Ğrodowiskach wiejskich i małomiasteczkowych oraz ĪywotnoĞü juĪ istniejących. Raczej nie obserwuje siĊ tworzenia tych dodatkowych okreĞleĔ w dawnych społecznoĞciach drobnoszlacheckich19. Proces tworzenia przydomków
ma charakter długotrwały, rozciągający siĊ na pokolenia. W jego trakcie mamy do czynienia z formami przejĞciowymi miĊdzy przezwiskiem – stanowiącym podstawĊ wyjĞciową – a przydomkiem. Są one jeszcze czĊsto nacechowane obraĨliwie i nie są akceptowane przez osoby nimi okreĞlane. Z tej racji
L. Tomczak opowiada siĊ za uĪywaniem odnoĞnie do przydomków okreĞlenia
„przezwiska dziedziczne” lub „rodowe” (rodzinne)20.
Na podstawie cech przydomków, zwłaszcza ich dziedzicznoĞci, jĊzykoznawcy formułują tezĊ, Īe mają one cechy nazwisk. Przydomki nie są jedynie
sankcjonowane przez system prawny, z czego wynikałby np. obowiązek ich
uĪywania w obiegu cywilnoprawnym czy w czynnoĞciach administracyjnoprawnych21. Biorąc pod uwagĊ czĊsto całkowite przesłoniĊcie nazwiska prawnie przysługującego, czĊĞü jĊzykoznawców stwierdza, Īe dziedziczne przydomki są faktycznie nazwiskami, ale funkcjonującymi niezaleĪnie od nazwisk
urzĊdowych w ramach lokalnego, gwarowego systemu, przez co moĪna je
okreĞliü jako „nieurzĊdowe, lokalne nazwiska” lub „nazwiska ludowe”22.

17

TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne, s. 205; BIOLIK, Przezwiska i przydomki, s. 172,
179; GIEDZ, Przezwiska mieszkaĔców, s. 159; R. ŁOBODZIēSKA, Antroponimy nieoficjalne we
wsi Brzezówka (gmina Szczucin), [w:] Przezwiska i przydomki, cz. I, s. 245.
18
WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 271-274. Autor ten stoi na stanowisku, Īe przydomki
wystĊpują wyłącznie w liczbie mnogiej.
19
TamĪe, s. 273; A. CIEĝLIKOWA, Przezwiska zbiorowe i przydomki, [w:] Polskie nazwy
własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998, s. 180. Autorka ta
stwierdza, Īe tworzenie przydomków ma miejsce „ze wzglĊdów tradycyjno-zwyczajowych”.
20
GIEDZ, Przezwiska mieszkaĔców, s. 160; TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne, s. 205.
21
TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne, s. 205; CIEĝLIKOWA, Przezwiska zbiorowe, s. 180.
Według M. Biolik granicą miĊdzy przydomkami a nazwiskami jest „legalizacja nazwy”, czyli
przejĞcie do prawnego systemu nazewniczego, por. Przezwiska i przydomki, s. 172, 179.
22
T. S KULINA, Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym, „Studia z Filologii Polskiej i SłowiaĔskiej” 1974, s. 225, 233-234; GIEDZ, Przezwiska mieszkaĔców, s. 150. Według
A. CieĞlikowej przydomki to przejaw tradycji nazewniczej bĊdącej formą sprzeciwu wobec
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Twierdzenia o znacznym upodobnieniu przydomków do nazwisk są jak
najbardziej zasadne, poniewaĪ spoĞród elementów, które składają siĊ na status
prawny nazwiska w polskim systemie prawnym23, przydomki mają nastĊpujące: identyfikują osobĊ, są dziedziczne, wyraĪają wiĊzi rodzinne, są stabilne,
przynajmniej w takim stopniu, na jaki pozwala sfera jĊzyka mówionego. NaleĪałoby je takĪe uznaü za dobro osobiste24 i element (nierejestrowanego) stanu
cywilnego25. Przydomki nie mają jedynie charakteru obowiązkowego. Nie są
teĪ powszechnie uĪywane, co wiąĪe siĊ z ich fakultatywnoĞcią. W Ğwietle tych
stwierdzeĔ przydomek naleĪałoby uznaü za drugie nazwisko, który tylko
z braku prawnego usankcjonowania okreĞlamy inną nazwą. Z przydomkiem
nie naleĪy utoĪsamiaü nazw herbów, stanowiących czĊsto czĊĞü składową nazwiska, np. ĩmuda-Trzebiatowski26.
Obecnie przydomki pozostają na marginesie porządku prawnego27. Podobne tendencje odnotowujemy analizując proces historycznego kształtowania
siĊ systemu rejestracji stanu cywilnego i administracyjnych regulacji, dotyczących indywidualizacji osoby fizycznej. Jednak były okresy sankcjonowania
istnienia przydomków i wpisywania ich do rejestrów stanu cywilnego czy dokumentów urzĊdowych. PrzeĞledĨmy pokrótce historyczno-prawne regulacje
w tym wzglĊdzie.
Przydomki są bardzo starym zjawiskiem, wystĊpującym juĪ od XVI
wieku, czyli od okresu wykształcenia siĊ dwunazwowego sposobu identyfikaoficjalnego sposobu nazywania, por. Przezwiska zbiorowe, s. 180. Trudno jednak zgodziü siĊ
z takim poglądem.
23
OkreĞlają je m.in.: P. KASPRZYK, Zmiana imienia i nazwiska w prawie polskim (wstĊp
do problematyki), „Studia Prawnoustrojowe” 2006, nr 6, s. 48-54; HRYNICKI, Nadawanie,
s. 56-58, 64; Z. BARANOWSKI, Zmiana nazwiska w prawie polskim, Lublin 2002 (mps pracy
mag. w Archiwum KUL), s. 10-13.
24
Artykuł 23 Kodeksu cywilnego jedynie przykładowo wymienia dobra osobiste, których
katalog nie jest zamkniĊty, por.: W. S ZPUNAR , Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979,
s. 106.
25
RozróĪnienie rejestrowanego i nierejestrowanego stanu cywilnego wprowadził Sąd NajwyĪszy w orzeczeniu z 22 czerwca 1989 r. (III CZP 37/89), „Orzecznictwo Sądów Polskich”
1991, nr 2, poz. 35, s. 64; por. HRYNICKI, Nadawanie, s. 44-47. W doktrynie trwa spór, czy
nazwisko zalicza siĊ do stanu cywilnego, por.: I. DYBUS-GROSICKA, PojĊcie stanu cywilnego,
[w:] Z zagadnieĔ prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk,
Lublin 2007, s. 109-110, 113-118.
26
M. OLEJNIK, P. ZŁOTKOWSKI, Współczesne dwuczłonowe nazwiska polskie motywowane
nazwami heraldycznymi, „Acta Onomastica” (Praha) 41-42 (2001), s. 184-192.
27
RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 81.
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cji osoby. Pojawiły siĊ, kiedy nazwisko danego rodu okazywało siĊ niewystarczające do identyfikacji. Tym samym przydomki słuĪyły odróĪnianiu licznie
rozrodzonych gałĊzi rodów drobnoszlacheckich na Mazowszu, Podlasiu czy
Rusi Czerwonej28. Przydomki stanowiły trzeci, dodatkowy element identyfikacji, o stałym charakterze, obejmującym całe rodziny, który był dziedziczony.
CzĊĞü badaczy uznaje je za element staropolskiego prawa zwyczajowego29, ale
moĪna tu raczej mówiü o zwyczaju. W okresie XVI-XVII wieku posługiwała
siĊ nimi tylko drobna szlachta30. Przydomki wĞród chłopów pojawiają siĊ od
drugiej połowy XVIII wieku31.
Realizowana od koĔca XVI wieku wyznaniowa rejestracja stanu cywilnego przewidywała wpisywanie do ksiąg metrykalnych danych osób, której
dotyczył akt. Opracowana przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego w 1601 r. formuła wpisów, przyjĊta póĨniej dla wszystkich diecezji,
posługiwała siĊ ogólnym oznaczeniem („N”) dla wpisania danych osobowych.
Szczegółowe regulacje prawnokanoniczne poszczególnych diecezji mówiły
o imionach i nazwiskach, wskazując tym samym na dwuelementowy system
indywidualizacji osób32. Jednak ksiĊgi metrykalne odnotowywały funkcjonujące w Ğrodowiskach drobnoszlacheckich, a póĨniej chłopskich przydomki,
niejako w formie danych uzupełniających. Trafiały one takĪe do dokumentów
urzĊdowych, jak ksiĊgi sądowe, rejestry skarbowe, akta elekcji itp.33
28

Ł. LUBICZ-ŁAPIēSKI, Łapy i ich mieszkaĔcy. ZaĞcianki ŁapiĔskich w XVIII w., Białystok
2004, s. 67-68; E. KOMER , Przezwiska i przydomki mieszkaĔców parafii suraskiej w XVI-XVIII
w., [w:] Przezwiska i przydomki, cz. I, s. 181, 187; BREZA, Przydomki szlachty, s. 267, 274;
J.S. BYSTROē, Nazwiska polskie, Warszawa 1993, s. 53-55.
29
BREZA, Przydomki szlachty, s. 256.
30
KOMER, Przezwiska i przydomki, s. 181. W warstwie drobnoszlacheckiej zdarzały siĊ
przypadki, kiedy posiadane nazwisko przechodziło do kategorii przydomków po zmianie nazwiska, na wywodzące siĊ od nazwy posiadanych dóbr i mające koĔcówkĊ -ski, por.: BREZA,
Przydomki szlachty, s. 267.
31
J. BUBAK, Nazwiska ludnoĞci dawnego starostwa nowotarskiego, cz. I, Wrocław 1970,
s. 514.
32
C. KUKLO, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 99-101;
R. KOTECKI, Rejestracja metrykalna wiernych w Ğwietle potrydenckiego ustawodawstwa KoĞcioła katolickiego (ze szczególnym uwzglĊdnieniem prawodawstwa diecezji chełmiĔskiej,
gnieĨnieĔskiej, płockiej i włocławskiej), „Nasza PrzeszłoĞü” 2009, s. 155-156.
33
LUBICZ-ŁAPIēSKI, Łapy, s. 65-67; BUBAK, Nazwiska ludnoĞci, s. 514; BYSTROē, Nazwiska polskie, s. 63, 75; BREZA, Przydomki szlachty, s. 264; J. KUû , Przydomki szlacheckie jako
jeden ze sposobów identyfikacji szlachty z parafii trzebieszowskiej w 2. poł. XVII w., „Białostockie Archiwum JĊzykowe” 2003, nr 3, s. 122. Na wzbogacanie obowiązujących w metry-
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Władze paĔstwowe od koĔca XVIII wieku na ziemiach polskich zaczĊły
ingerowaü w wyznaniową rejestracjĊ stanu cywilnego, co zaowocowało nowymi przepisami w tym wzglĊdzie. W 1784 r. Austria wprowadziła nowy formularz, w postaci rubryk, ksiąg metrykalnych. Obszerną opisową formułĊ
miały z kolei ksiĊgi stanu cywilnego zaprowadzone w 1808 r. w KsiĊstwie
Warszawskim. W zaborze pruskim, uznając moc dowodową metryk wyznaniowych (1794 r.), nowe formularze wprowadzono dopiero wraz ze Ğwieckimi
urzĊdami stanu cywilnego w 1874 r. Wszystkie one przewidywały wpisywanie
imienia i nazwiska osób w nich rejestrowanych, a przepisy je okreĞlające nie
poruszały problematyki przydomków34.
Ówczesna doktryna róĪnie interpretowała brak takich zapisów. Według
M. Allerhanda prawo austriackie nie zabraniało wpisywania do akt stanu cywilnego róĪnego rodzaju dodatkowych okreĞleĔ osoby, np. przezwisk (w rozumieniu przydomków) pod warunkiem, Īe nie zachodziła sytuacja „przybrania”
drugiego nazwiska. Aby uniknąü niejasnoĞci w tym wzglĊdzie, powinno byü
jedynie odnotowane, Īe mamy do czynienia z przydomkiem. Prawnik ten
stwierdził równieĪ, Īe pewne dodatkowe okreĞlenia akceptowało takĪe prawo
niemieckie35.
Przeciwne stanowisko zajmowali prawnicy z zaboru rosyjskiego. J. Ostroróg-Sadowski stwierdzał, Īe nie jest juĪ konieczne odróĪnianie poszczególnych gałĊzi rozrodzonych rodów, bowiem wystarczającą funkcjĊ identyfikującą pełni imiĊ i nazwisko, a w konsekwencji przydomki są zbyteczne. Sadowski podkreĞlał, Īe przydomki nie stanowią czĊĞci składowej nazwiska i nie
kach formuł o dodatkowe elementy wskazuje I. Gieysztorowa, WstĊp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 211-216.
34
W. JEMIELITY, Akta stanu cywilnego w KsiĊstwie Warszawskim i Królestwie Polskim,
„Prawo Kanoniczne” 1995, nr 1-2, s. 174-175; M. P AWIēSKI, Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w., „Archeion” 2002, s. 203, 204, 212, 214, 216;
Z. S ZULC , Przepisy prawne dotyczące prowadzenia ksiąg metrykalnych w Galicji, „Prace
Historyczno-Archiwalne” 1995, s. 30-31; B. KUMOR, Reforma metryk koĞcielnych w zaborze
austriackim 1773-1788, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1974, nr
70, s. 329-336; TENĩE, Przepisy paĔstwowe i koĞcielne dotyczące metryk koĞcielnych w zaborze
austriackim (1800-1914), „PrzeszłoĞü Demograficzna Polski” 1975, s. 93-95, 97; Ustawodawstwo w sprawach stanu cywilnego, opr. S. Kurowski, J. Jahnkówna, PoznaĔ 1930, s. 3-4;
K. KOĝCIēSKI, Imiona i nazwiska wobec prawa jako teĪ formalnoĞci w urzĊdach stanu cywilnego z wzorami podaĔ do władz. PodrĊcznik dla ludu polskiego, PoznaĔ 1907, s. 7, 12, 14, 19,
20; I. DYBUS-GROSICKA, Początki i rozwój rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich,
„Prawo – Administracja – KoĞciół” 2006, s. 76-84.
35
M. ALLERHAND, Prawo imion, „Przegląd Prawa i Administracji” 1899, nr 2, s. 106-107.
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powinny byü do niego dołączane. JeĪeli jednak by to nastąpiło, w formie
zmiany nazwiska, to przydomek taki stanowi jego czĊĞü, tworząc nazwisko
złoĪone, i w takiej formie powinno byü uĪywane36.
Korzystając z liberalnego podejĞcia w prawie austriackim i niemieckim,
przydomki były odnotowywane w aktach metrykalnych oraz urzĊdowych (jak
austriacka metryka szlachecka). Niekiedy, jak np. w przypadku szlachty podlaskiej, zdarzało siĊ to równieĪ w aktach stanu cywilnego Królestwa Polskiego. Niejednokrotnie efektem tej praktyki było powstawanie nazwisk złoĪonych. Działo siĊ to wbrew przepisom prawa, które kwalifikowało to jako
zmianĊ nazwiska zaleĪną od decyzji uprawnionego organu administracji paĔstwowej37.
W XIX wieku w wyniku rewolucji demograficznej nastąpił wzrost liczby
i znaczenia przydomków, szczególnie w Ğrodowiskach wiejskich i małomiasteczkowych38.
W okresie miĊdzywojennym problematyka przydomków równieĪ nie znalazła swojego miejsca w uregulowaniach prawnych. Kontrastuje to np. z ustawowym dopuszczeniem legalizacji pseudonimów z okresu I wojny Ğwiatowej39. Tylko w jednym przypadku odnotowano interwencjĊ o charakterze administracyjnym. Po 1918 r. starosta nowotarski polecił proboszczowi Zakopanego wpisywanie do akt metrykalnych przydomków funkcjonujących wĞród
górali podhalaĔskich, w celu ułatwienia identyfikacji i unikniĊcia pomyłek40.
Praktyka ta – jak widzimy – miała ograniczony zakres terytorialny i nie objĊła
innych podgórskich terenów, gdzie równieĪ szeroko funkcjonowały przydom36

J. OSTRORÓG-S ADOWSKI, O imieniu i nazwisku. Studium prawne, Warszawa 1902,
s. 123-125, 165.
37
R. M ARCINEK, K. ĝ LUSAREK, Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej, cz. I: A-K
(Szlachta w Galicji w XVIII-XIX wieku), Kraków 1996, s. 6; LUBICZ-ŁAPIēSKI, Łapy, s. 67-68;
BREZA, Przydomki szlachty, s. 107, 224, 235, 238, 291, 293. J. Ostroróg-Sadowski stwierdził,
Īe w drugiej połowie XIX wieku notowano dołączanie do nazwisk nazw herbów, por. O imieniu i nazwisku, s. 124.
38
LUBICZ-ŁAPIēSKI, Łapy, s. 67; WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 271; BARANOWSKI,
Przydomki ludnoĞci, s. 26-27.
39
J. LITWIN, Pseudonim wojskowy, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1945, nr 2, s. 88-91.
40
BUBAK, Nazwiska ludnoĞci, s. 514-515; TENĩE, Nazwy osobowe, s. 516, 518; J. LITWIN,
Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 1961, s. 71-72. Szczególnie rozrodzone były rodziny noszące nazwiska Bachleda, Gąsienica, Chyc, Gut, Król, Stopka, Walczak.
Przydomki zapisywano najczĊĞciej w cudzysłowie. Sporadycznie zdarzało siĊ to takĪe po
wprowadzeniu paĔstwowej rejestracji stanu cywilnego w 1946 r. (informacja udzielona autorowi przez p. Franciszka SzlachtĊ, kierownika UrzĊdu Stanu Cywilnego w Zakopanem).
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ki41. Sporadycznie przydomki odnotowywane były w róĪnych dokumentach
urzĊdowych. Stało siĊ tak w przypadku rodzin ŁapiĔskich na Podlasiu, podczas akcji scalania gruntów w latach dwudziestych42.
Wprowadzający jednolity w całym kraju Ğwiecki system rejestracji stanu
cywilnego dekret z dnia 25 wrzeĞnia 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego43
oraz zastĊpujący go dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. prawo o aktach stanu cywilnego44, nie przewidywały odnotowania przydomków np. w formie wzmianki
dodatkowej. W doktrynie twierdzono, Īe wpisanie do aktu stanu cywilnego
przydomku jest działaniem sprzecznym z prawem. Nie zmieniała tego argumentacja, Īe ułatwiają one indywidualizacjĊ osób45.
Jedynie dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk46 postanawiał w art. 14, Īe minister administracji publicznej moĪe wydaü rozporządzenie wprowadzające wymóg posługiwania siĊ w relacjach administracyjnych dodatkowym elementem identyfikującym w miejscowoĞciach,
w których zamieszkuje znaczna liczba osób mających identyczne imiĊ i nazwiska. Dekret podawał przykładowo imiĊ ojca, ale mogły to teĪ byü okreĞlenia „starszy – młodszy”, nazwiska rodowe w przypadku mĊĪatek, czy wrĊcz
kolejne numery47.
Przepis ten najbardziej wskazywał na kategoriĊ przydomków, które stanowiły właĞnie takie dodatkowe okreĞlenie identyfikacyjne. Wskazuje na to
ocena J. Litwina, który stwierdził, iĪ przepis ten stworzył podstawy „dla
usprawnienia administracji nazwisk w zaĞciankach szlacheckich, okolicach
podgórskich, itd.”48 Zresztą, projektowany przepis art. 18 ust. 1 tego dekretu
przewidywał moĪliwoĞü „unormowania uĪywania nazwiska tam, gdzie sposób
41

Jako przykład moĪna podaü rodziny Kuruców z Bukowiny TatrzaĔskiej, wĞród których
licznie wystĊpowały przydomki, por.: S. GALICA-GÓRKIEWICZ , Kuruce. Rody BukowiaĔskie,
Nowy Targ 2005, s. 17, 20. W ich przypadku Słownik nazwisk uĪywanych w Polsce na początku XXI wieku (oprac. K. Rymut, Kraków 2003, s. 5994) opracowany na podstawie rejestru
PESEL nie odnotowuje dwuczłonowych nazwisk.
42
LUBICZ-ŁAPIēSKI, Łapy, s. 68.
43
Dz. U. 1945, Nr 48, poz. 272.
44
Dz. U. 1955, Nr 25, poz. 151.
45
LITWIN, Prawo o aktach, s. 71.
46
Dz. U. 1945, Nr 56, poz. 310. Artykuł 14 stwierdzał, Īe: „Minister Administracji
Publicznej moĪe w drodze rozporządzenia postanowiü, Īe w miejscowoĞciach, w których zamieszkuje znaczna liczba osób tegoĪ imienia i nazwiska, winny one w stosunkach z władzami
publicznymi stale uĪywaü dodatków odróĪniających, np. imienia ojca”.
47
RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 79-80.
48
J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, ŁódĨ 1949, s. 374.
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oznaczania jednostek w Īyciu codziennym wykazuje cechy odrĊbne, zwłaszcza zaĞ tam, gdzie przezwisko osobiste odgrywa wybitną rolĊ w oznaczaniu
osób”49. Niewątpliwie zapis ten stanowił trafne ujĊcie w prawne ramy, mimo
uĪycia nie do koĔca adekwatnego terminu50, funkcjonowania przydomków,
wskazując na specyficzny system identyfikacji osób, odgrywający w okreĞlonych Ğrodowiskach istotną rolĊ.
Niestety, nie znalazł siĊ on w ostatecznej, obowiązującej wersji dekretu
o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. Zaniechano równieĪ wydania rozporządzenia wykonawczego do art. 14 tegoĪ dekretu. Zdaniem J. Rajkowskiego
praktyka administracyjna miała Ğwiadczyü, Īe nie było ono potrzebne. Trudno
zgodziü siĊ z tą opinią. Jest ona tym bardziej zaskakująca, Īe sam autor podaje
informacjĊ o wprowadzeniu w jednym z zakładów pracy w Łapach, który zatrudniał kilkaset osób o nazwisku ŁapiĔski, praktyki oznaczania pracowników
numerami w legitymacjach słuĪbowych51. Mimo braku rozporządzenia, zdarzały siĊ przypadki decyzji administracyjnych faktycznie korzystających z tego, przewidzianego fakultatywnie przez ustawodawcĊ, uprawnienia. W latach
czterdziestych XX wieku w Branwi (woj. lubelskie) na polecenie władz gminnych sołtys w praktyce administracyjnej pomocniczo wykorzystywał przydomki, w celu rozróĪnienia licznych w tej wsi rodzin Liwaków52.
Rozstrzygano natomiast, ale w drodze pism okólnych, problemy wynikające z uĪywania przydomków górali podhalaĔskich. Pismem Prezydium Rady
Ministrów – Biuro Społeczno-Administracyjne z dnia 8 grudnia 1952 r.,
II 2008/52, skierowanym do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, stwierdzono, iĪ naleĪy je traktowaü jako czĊĞü składową nazwiska, jeĪeli są wpisane w aktach urodzenia, a nie dopiero w akcie małĪeĔstwa53. Kolejne wytyczne w tym wzglĊdzie pochodzą z wrzeĞnia 1963 r. Postanowiono
wówczas, Īe jedyną dopuszczalną formą zapisywania przydomków góralskich,

49

RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 80.
PodkreĞliü jednak naleĪy, Īe terminy „przezwisko” – „przydomek” czĊsto były i są
utoĪsamiane.
51
RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 80. Ł. Lubicz-ŁapiĔski wskazuje, Īe w przypadku pracujących tam osób o nazwiskach ŁapiĔski, Perkowski, Roszkowski dyrekcja mogła wykorzystaü uĪywane przez nich przydomki, ale nie wybrano tego rozwiązania ze wzglĊdów ideologicznych, poniewaĪ były to rodziny dawnej drobnej szlachty, por. Łapy, s. 68.
52
BARANOWSKI, Przydomki ludnoĞci, s. 28. Przydomki te wpisywano do nakazów
podatkowych.
53
LITWIN, Prawo o aktach, (Warszawa 1961), s. 32-33.
50
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stanowiących wszak czĊĞü składową nazwiska, jest połączenie obu członków
łącznikiem w postaci kreski, np. Bachleda-CuruĞ54.
Problematyka przydomków jest równieĪ pominiĊta w obecnie obowiązujących ustawach: Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r.55, o zmianie imienia
i nazwiska z 2008 r.56, o ewidencji ludnoĞci z 2010 r.57 i o dowodach osobistych z 2010 r.58 W ocenie J. Szreniawskiego stanowi to mankament i słaboĞü
tych regulacji, poniewaĪ przydomki powinny uzyskaü rangĊ tzw. danych uzupełniających wpisywanych do akt stanu cywilnego59. Niewątpliwe w tym zakresie naleĪy sformułowaü wnioski de lege ferendae.
Obecnie jedyną moĪliwoĞcią prawnego sankcjonowania przydomka jest
wystąpienie z wnioskiem o zmianĊ nazwiska w drodze administracyjnej.
Zmiana nazwiska moĪe polegaü na dodaniu do dotychczasowego nazwiska
drugiego członu (uĪywanego przydomka) lub na przybraniu zupełnie innego
nazwiska, które bĊdzie toĪsame z przydomkiem60. Obie praktyki są od dawna
stosowane.

54

Informacja udzielona przez p. Franciszka SzlachtĊ, kierownika UrzĊdu Stanu Cywilnego
w Zakopanem. Niestety, nie zachował siĊ Īaden dokument dotyczący tej decyzji.
55
Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.:
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.
56
Ustawa z dnia 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, Dz. U. 2008,
Nr 220, poz. 1414.
57
Ustawa z dnia 24 wrzeĞnia 2010 r. o ewidencji ludnoĞci, Dz. U. 2010, Nr 217; poz.
1427.
58
Ustawa z dnia 10 wrzeĞnia 2010 r. o dowodach osobstych, Dz. U. 2010, Nr 167 poz.
1131.
59
J. S ZRENIAWSKI, Obywatelstwo i nazwisko jako element wzajemnej wiĊzi miĊdzy osobą
fizyczną a administracją publiczną, [w:] Jednostka wobec działaĔ administracji publicznej,
red. E. Ura, Rzeszów 2001, s. 444; TENĩE, Nazwisko w Ğwietle uregulowaĔ administracyjnoprawnych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. KsiĊga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-NiĪnik, Kraków 2001, s. 719.
60
Zgodnie z wyrokiem NSA z 21 czerwca 1982 r., II SA 699/82, organ administracji
w przypadku zaistnienia waĪnych wzglĊdów powinien wydaü decyzjĊ o zmianie nazwiska takĪe na nazwisko dwuczłonowe. Sąd uznał argumentacjĊ o kłopotliwoĞci takich nazwisk dla administracji za przykład praktyki arbitralnego decydowania o zmianie nazwiska, por. Orzecznictwo NSA 1982, nr 2, s. 229, 237. Według stanowiska doktryny moĪna swobodnie dokonywaü
zmian na nazwisko dwuczłonowe, por.: J. BLICHARZ, Komentarze do ustaw: O zmianie imion
i nazwisk. Prawo o stowarzyszeniach, Wrocław 1997, s. 33-34; P. RUCZKOWSKI, Ustawa
o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, Warszawa 2010, s. 58-59; RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 70-73.
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, zmiana nazwiska nastĊpuje po zaistnieniu waĪnych powodów. Ustawodawca jako jeden
z przykładów takich powodów podaje uĪywanie okreĞlonego nazwiska (art. 4
ust. 1 pkt 2). Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy dana osoba posługuje siĊ
w kontaktach miĊdzyludzkich innym nazwiskiem niĪ to, które figuruje w dokumentach urzĊdowych61. Osoba fizyczna ma obowiązek uĪywania ustalonego
nazwiska w okreĞlonych sytuacjach. Obowiązek ten jednak nie rozciąga siĊ na
wszystkie sytuacje wystĊpujące w obrocie cywilnym. TakĪe poza tym obrotem
zachodzą sytuacje, w których np. zniekształcenie nazwiska lub pominiĊcie
jednego z członów nie mają wiĊkszego znaczenia62. NaleĪy rozróĪniü dwie sytuacje, kiedy to osoby fizyczne nie uĪywają ustalonego nazwiska. Pierwszy
przypadek zachodzi wówczas, gdy dana osoba uĪywa nazwiska fałszywego
w celu ukrycia swojej prawdziwej toĪsamoĞci. Jest to czyn sprzeczny z prawem. W drugim przypadku okreĞlenie inne, niĪ ustalone nazwisko, ma charakter przesłaniający. Takie zachowanie, w odróĪnieniu od pierwszego, nie ma na
celu ukrycia toĪsamoĞci i tym samym wprowadzenia w błąd co do ustalonego
nazwiska63.
W doktrynie wymienia siĊ jako jeden z waĪnych powodów zmiany nazwiska, posiadanie nazwiska rozpowszechnionego. WaĪne powody zachodzą tylko w przypadku duĪego rozpowszechnienia lokalnego64. Sytuacje takie wystĊpują najczĊĞciej na wsiach i w małych miasteczkach, gdzie mieszka wiele rodzin mających takie samo nazwisko. Stwarza to istotne problemy przy indywidualizacji danej osoby fizycznej, dodatkowo utrudnionej przy licznym wystĊpowaniu tych samych imion. JeĪeli w takiej sytuacji doszło do wykształcenia
przydomków, wnioskodawca moĪe je wskazaü jako nazwisko, na które chce
zmieniü dotychczasowe, aby w ten sposób wyeliminowaü problemy z indywidualizacją.
Do wniosku dołącza siĊ dokumenty, które uzasadniają jego zmianĊ (art. 11
ust. 1, pkt 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska). W przypadku przydomków,
które funkcjonują w sferze jĊzyka mówionego, i nie zostały w Īaden sposób
odnotowane w dokumentach, konieczne bĊdzie przedstawienie Ğwiadków.

61

UĪywanie w codziennych kontaktach danego nazwiska zaleĪy wyłącznie od woli jego
posiadacza i nie podlega jakiejkolwiek reglamentacji administracyjnej.
62
GRZYBOWSKI, System prawa, s. 328.
63
TamĪe, s. 330; R AJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 56.
64
RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 77-79.
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W aspekcie problematyki przydomków naleĪy zwróciü uwagĊ na istotny
wyłom w obowiązującym w polskim systemie prawnym ograniczeniu do najwyĪej dwóch członów w nazwisku, wprowadzonym przez art. 4 ust. 1 pkt 4
ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Przepis ten przewiduje moĪliwoĞü nabycia nazwiska wieloczłonowego, przez osobĊ mającą obok obywatelstwa polskiego takĪe obywatelstwo innego kraju, jeĪeli zgodnie z przepisami tego paĔstwa nabyła takie nazwisko. Jak wskazuje P. Wypych, w przypadku zawarcia
związku małĪeĔskiego przez osobĊ, która skorzystała z tego zapisu, z osobą
mającą wyłącznie obywatelstwo polskie, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego bĊdzie ona mogła przyjąü nazwisko wieloczłonowe,
podobnie jak dzieci zrodzone z tego związku. Dlatego wydaje siĊ, Īe traci sens
dalsze utrzymywanie zasady ograniczającej nazwisko do najwyĪej dwóch
członów65.
PodkreĞlmy, Īe zasada ta ma przełoĪenie dla instytucji przydomków, mających charakter dodatkowego, trzeciego członu indywidualizującego osobĊ.
W przypadku ustawowego zniesienia tego ograniczenia, naleĪałoby takĪe
stworzyü moĪliwoĞü wejĞcia do systemu prawnego przydomków nie w formie
dwuczłonowego nazwiska, lecz jako odrĊbnego trzeciego członu.
RozwaĪmy takĪe kwestiĊ formy zapisu przydomków w połączeniu z nazwiskami. W przypadku prawnego usankcjonowania przydomka, stanowi on
jeden z równorzĊdnych członów nazwiska. Według zgodnej opinii doktryny,
orzecznictwa i jĊzykoznawców, dwuczłonowe nazwisko jest zapisywane
z łącznikiem w postaci kreski66. W przypadku przydomków podhalaĔskich,
które były odnotowywane zazwyczaj w cudzysłowie, aktualne sporządzane
akty stanu cywilnego oraz wydawane odpisy zawierają formĊ z łącznikiem67.
W nazwiskach dwuczłonowych dawny przydomek znajduje siĊ na drugim
miejscu, np. Gąsienica-Makowski68. Takie usytuowanie jest zgodne z zasa-

65

P. WYPYCH, Uwagi do projektu ustawy o zmianie imienia i nazwiska, „Technika i USC”
2008, nr ... s. ...; CZAJKOWSKA, Zmiana imienia, s. 54-55, 59-60.
66
K. GŁADYCH, Administracyjna zmiana imion i nazwisk, Gliwice 2001, s. 27; CZAJKOW SKA, Zmiana imienia, s. 58, 139, 263; R UCZKOWSKI, Ustawa o zmianie, s. 60. Takie stanowisko
zajmuje NSA w wyroku z 1 kwietnia 2003 r., V SA 3647/02, Lex Polonica nr 360611. Rada JĊzyka Polskiego stwierdza, Īe: „(N)azwiska dwuczłonowe piszemy zawsze z łącznikiem”, por.
Komunikaty Rady JĊzyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 2001, nr 2, s. 19.
67
PraktykĊ taką realizuje Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem.
68
W przypadku zmiany nazwiska na drodze administracyjnej kolejnoĞü, jeĞli chodzi o dodanie drugiego członu do nazwiska dotychczasowego, podaje wnioskodawca. MoĪliwe jest tak-
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dami jĊzykowymi, mówiącymi, Īe przydomek nastĊpuje po nazwisku. Wyjątkiem jest sytuacja w przypadku nazwisk mĊskich, kiedy zachodzi róĪnica sylab miĊdzy nazwiskiem a przydomkiem, a ten ostatni jest jednosylabowy, to
wówczas zawsze poprzedza on nazwisko, np. SĊp-SarzyĔski. Przydomki mogą
byü zapisywane w cudzysłowie69.
Słowa kluczowe: przydomek, indywidualizacja człowieka, nazwiska dwuczłonowe.

Legal treatment of nicknames
Summary
In Polish legislation a physical person is individualised and identified by a given name and
surname. Other designations identifying physical persons, such as nicknames, are not legally significant. A nickname refers to an additional (third in Polish tradition) apellation besides the official
surname, often replacing it, being of hereditary character and concerning all family members.
Nicknames function in small close-knit village and small town communities, or clusters of former minor gentry. The origin of nicknames lies in the growing number of identical surnames in
a given area, hence the necessity of additional means of identification as the official two-element
name (first name and surname) is not sufficient for accurate identification of physical persons.
Nicknames have properties of surnames, yet there is no legal sanction for them, therefore they
should be regarded as additional surnames. In the current state of affairs the only way to legalise
a nickname is to apply for a change of one’s surname by way of an administrative decision. The
change of a surname may consist in adding another element (the nickname) to the existing surname
or assuming another surname which is identical with the nickname.
Key words: nickname, individualization of a person, two-element surnames.
Translated by Tomasz Pałkowski

Īe wystąpienie z podaniem o zmianĊ kolejnoĞci członów w nazwisku dwuczłonowym, por.:
RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 70-73.
69
Opinie jĊzykoznawców – dr Dagmary Maryn-Stachurskiej z Uniwersytetu GdaĔskiego
i dr Jana Grzeni z Redakcji Słowników JĊzyka Polskiego PWN, por. W. P IOTROWSKI, Słów
kilka o strachockich (i nie tylko) przydomkach i ich pisowni, „Sztafeta PokoleĔ” 2010, nr 2.
JeĞli chodzi o nazwĊ herbową, to wystĊpuje ona przed nazwiskiem.
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Die Beinamen in Lichte des Rechts
Zusammenfassung
Im polnischen Rechtssystem wird die natürliche Person durch Vor- und Nachnamen individualisiert und identifiziert. Außerhalb dieses rechtlichen Regelungssystems gibt es aber noch andere
Bezeichnungen zur Individualisierung natürlicher Personen wie z.B. Beinamen. Hierbei handelt es
sich um eine zusätzliche, dritte Bezeichnung der natürlichen Person, die neben dem offiziellen,
rechtlichen Namen in Erscheinung tritt und diesen meistens ersetzt, mit erblichem Charakter, der
alle Familienmitglieder umfasst.
Beinamen funktionieren in kleinen, alteingesessenen Dorfgemeinschaften, Kleinstädten und
Nestern des früheren Kleinadels. Ursache ihrer Entstehung ist eine starke lokale Verbreitung des
Nachnamens und demzufolge das Streben nach zusätzlicher Identifizierung, weil das zweiteilige
(Vorname und Familienname) rechtliche Namenssystem nicht in ausreichendem Maße seiner Funktion gerecht wird, natürliche Personen voneinander zu unterscheiden.
Beinamen besitzen Merkmale von Nachnamen, mit Ausnahme ihrer fehlenden Sanktionierung
durch das Rechtssystem. Deshalb müssten die Beinamen eigentlich als zweiter Name anerkannt werden. Gegenwärtig besteht die einzige Möglichkeit einer rechtlichen Sanktionierung des Beinamens
im Stellen eines Antrages auf Namensänderung auf administrativem Wege. Diese Namensänderung
kann darin bestehen, dass dem bisherigen Nachnamen ein zusätzliches Glied (der benutze Beiname)
hinzugefügt oder ein völlig anderer Name gewählt wird, der mit dem Beinamen identisch ist.
Schlüsselworte: Beiname, Individualisierung des Menschen, zweiteiliger Nachname.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

ɉɪɿɡɜɢɫɶɤɚ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
Pɟɡɸɦɟ
ɍ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɦɟɧɿ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɭ. Ɂɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɿɧɲɿ
ɮɨɪɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɚ. ɐɟ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ, ɬɪɟɬɹ ɮɨɪɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɨɪɹɞ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ, ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɩɪɿɡɜɢɳɟɦ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ
ɣɨɝɨ ɡɚɦɿɧɹɽ, ɦɚɽ ɫɩɚɞɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ.
ɉɪɿɡɜɢɫɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ, ɨɫɿɥɢɯ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ, ɦɚɥɢɯ ɦɿɫɬɟɱɤɚɯ
ɬɚ ɫɤɭɩɱɟɧɧɹɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɪɿɛɧɨʀ ɲɥɹɯɬɢ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ʀɯ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽ ɦɿɫɰɟɜɟ ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ, ɩɨɲɭɤɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ
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ɩɪɚɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡ ɞɜɨɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ) ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɽ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɜɨɽʀ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.
ɉɪɿɡɜɢɫɶɤɚ ɦɚɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɿɡɜɢɳ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ. ɇɢɧɿ ɽɞɢɧɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɚ ɽ ɡɚɹɜɚ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. Ɂɦɿɧɚ
ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɦɨɠɟ ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɧɚ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɥɟɧɭ (ɜɠɢɜɚɧɨɝɨ
ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɚ) ɚɛɨ ɧɚ ɧɚɛɭɜɚɧɧɿ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɛɭɞɟ ɿɞɟɧɬɢɱɧɢɦ ɡ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨɦ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɡ ɞɜɨɯ ɱɥɟɧɿɜ.
Ɂ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɤɥɚɥɚ ɇɚɞɿɹ Ƚɟɪɝɚɥɨ
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Orzecznictwo Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka*
KWESTIA POTRZEBY INSTYTUCJONALIZACJI
ZWIĄZKÓW OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI
W PAēSTWACH CZŁONKOWSKICH RADY EUROPY
wyroki w sprawach ze skarg Schalk i Kopf z 24 czerwca 2010 r.
oraz Gas i Dubois z 15 marca 2012 r.

WstĊp
Europejski Trybunał Prawo Człowieka1, powołany na mocy art. 19 Konwencji „
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych WolnoĞci2, rozpatrując skargi indywidualne osób zarzucających naruszenie przez jedno z paĔstw-stron praw zawartych
w Konwencji lub jej Protokołach3, miał kilkukrotnie okazjĊ wypowiedzieü siĊ na
temat sytuacji prawnej osób pozostających w związkach jednopłciowych w Ğwietle
konwencyjnych standardów ochrony praw człowieka i podstawowych wolnoĞci. Istotne z perspektywy rejestracji stanu cywilnego jest przybliĪenie tych orzeczeĔ, które
nie odnoszą siĊ tylko do dyskryminacji w szczegółowych sytuacjach faktycznych
stosowania prawa wewnĊtrznego, ale do zasadniczej kwestii – tj. pytania, czy paĔstwa-sygnatariusze konwencji mają obowiązek wprowadzenia moĪliwoĞci małĪeĔskiej lub quasi-małĪeĔskiej instytucjonalizacji związków osób tej samej płci.
WĞród orzeczeĔ wydanych przez Trybunał fundamentalne dla tej kwestii znaczenie ma wyrok z 24 czerwca 2010 r. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii4,
w której skarĪący, którym uniemoĪliwiono zawarcie homoseksualnego związku małĪeĔskiego, zarzucili Austrii naruszenie art. 12 oraz art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji.

* Opracował Piotr Mostowik
1
2

Dalej cyt.: Trybunał.
Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 oraz Dz. U. 1998, Nr 147, poz. 962 [dalej cyt.: Konwen-

cja].
3

Artykuł 34 i n. Konwencji.
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
Schalk and Kopf v. Austria, skarga nr 30141/04 [dalej cyt.: Schalk i Kopf].
4
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Ostatnio w dniu 15 marca 2012 r. zapadło orzeczenie w sprawie Gas i Dubois przeciwko Francji5, w której dwie obywatelki Francji – Valérie Gas i Nathalie Dubois
zarzuciły dyskryminujące traktowanie ze wzglĊdu na ich orientacjĊ seksualną w kontekĞcie prawa do poszanowania Īycia prywatnego i rodzinnego (art. 14 w zw. z art. 8
Konwencji) z uwagi na niewyraĪenie przez sąd krajowy zgody na dokonanie adopcji
prostej (adoption simple) dziecka przez partnerkĊ jego biologicznej matki, co uniemoĪliwiło utworzenie jakichkolwiek wiĊzów rodzinnych miĊdzy dzieckiem a partnerką jego matki.

II. Wyrok w sprawie Schalk i Kopf
przeciwko Austrii z 24 czerwca 2010 r.
1. Stan faktyczny
Obywatele Austrii pozostający w związku homoseksualnym, w 2002 r. wystąpili
do właĞciwego organu administracyjnego w Wiedniu o zawarcie małĪeĔstwa. Urząd
Miasta Wiednia (Magistrat) w dniu 20 grudnia 2002 r. wydał decyzjĊ odmowną, powołując siĊ na art. 44 Kodeksu cywilnego (ABGB), w myĞl którego małĪeĔstwo moĪe
byü zawarte przez osoby róĪnej płci. Od tego rozstrzygniĊcia skarĪący wnieĞli odwołanie do Premiera Kraju Związkowego w Wiedniu (Landeshauptmann), który dnia
11 kwietnia 2003 r. podtrzymał stanowisko wyraĪone przez organ I instancji, jednoczeĞnie dodając, Īe art. 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ogranicza prawo
do zawarcia małĪeĔstwa tylko do osób róĪnej płci. NastĊpnie skarĪący wnieĞli skargĊ
konstytucyjną, w której zarzucali, Īe brak prawnej moĪliwoĞci zawarcia przez nich
małĪeĔstwa stanowi naruszenie prawa do poszanowania Īycia prywatnego i rodzinnego oraz zakazu dyskryminacji. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2003 r. Trybunał Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof) oddalił skargĊ, stwierdzając m.in., Īe ani konstytucyjna zasada równoĞci, ani art. 12 Konwencji, który w austriackim porządku
prawnym ma rangĊ normy konstytucyjnej, nie wymagają, aby koncepcja małĪeĔstwa,
jako związku ukierunkowanego na moĪliwoĞü posiadania dzieci, została rozciągniĊta
na związki innego rodzaju. Odnosząc siĊ do zarzutu dyskryminacji, Trybunał zauwaĪył, Īe choü związki osób tej samej płci mieszczą siĊ w zakresie prawa do poszanowania Īycia prywatnego w rozumieniu art. 8 Konwencji, a jej art. 14 zakazuje dyskryminacji w korzystaniu z konwencyjnych praw i wolnoĞci nieopartej na obiektywnym kryterium, to nie moĪna z tych postanowieĔ wyinterpretowaü obowiązku ustawodawcy krajowego zmiany prawa rodzinnego.
Wyczerpawszy w ten sposób wszystkie Ğrodki odwoławcze przewidziane prawem
wewnĊtrznym, skarĪący wnieĞli dnia 5 sierpnia 2004 r. skargĊ do Europejskiego Try5

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie
Gas et Dubois c. France, skarga nr 25951/07 [dalej cyt.: Gas i Dubois].

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

123

bunału Praw Człowieka przeciwko Austrii, formułując dwa zarzuty: naruszenia art. 14
w zw. z art. 8 Konwencji (zakaz dyskryminacji w związku z prawem do poszanowania Īycia prywatnego i rodzinnego) oraz naruszenia art. 12 (prawo do zawarcia małĪeĔstwa i załoĪenia rodziny)6.

2. Zarzut naruszenia art. 12 Konwencji
W pierwszej kolejnoĞci skarĪący podnieĞli zarzut naruszenia art. 12 Konwencji
przez uniemoĪliwienie im zawarcia związku małĪeĔskiego. Swoje rozwaĪania Trybunał rozpoczął od przypomnienia ustalonej linii orzeczniczej, zgodnie z którą art. 12
Konwencji chroni podstawowe prawo kobiety i mĊĪczyzny do zawarcia małĪeĔstwa
i załoĪenia rodziny, a ponadto – co istotne dla kwestii potrzeby instytucjonalizacji –
Īe regulowanie zasad korzystania z tego prawa naleĪy do kompetencji ustawodawcy
krajowego. Trybunał dodał, Īe ograniczenia przewidziane w przepisach wewnĊtrznych nie mogą prowadziü do sytuacji, w której jego istota zostałaby naruszona
(p. 49).
Dalej Trybunał zauwaĪył, Īe choü art. 12 Konwencji analizowany w oderwaniu
od pozostałych przepisów niekoniecznie musi byü interpretowany w ten sposób, Īe
wyłącza małĪeĔstwa osób tej samej płci, to naleĪy zwróciü uwagĊ na okolicznoĞü, Īe
Konwencja przyznaje prawo do zawarcia małĪeĔstwa „mĊĪczyznom i kobietom”7,
a nie – jak ma to miejsce w innych przypadkach – „kaĪdemu” (lub gdy Konwencja
zakazuje okreĞlonego traktowania – „nikomu”). SłusznoĞü tej interpretacji wzmacnia
fakt, Īe w czasie gdy przyjmowano KonwencjĊ, małĪeĔstwo rozumiano w sposób
tradycyjny, jako związek kobiety i mĊĪczyzny (p. 55). Zdaniem Trybunału stanowisko, zgodnie z którym załoĪenie rodziny nie moĪe byü traktowane jako warunek korzystania z prawa do małĪeĔstwa, a niemoĪnoĞü posiadania dzieci nie odbiera per se
prawa do zawarcia związku małĪeĔskiego, nie uprawnia do wyciągania jakiegokolwiek wniosku na temat kwestii małĪeĔstw homoseksualnych (p. 56).
Trybunał nie podzielił zapatrywania skarĪących, Īe art. 12 naleĪy interpretowaü
w Ğwietle współczesnych uwarunkowaĔ w ten sposób, Īe nakłada on na paĔstwa obo6

Na marginesie moĪna dodaü, Īe skarĪący nie wycofali skargi, gdy po wszczĊciu
postĊpowania Austria przyjĊła ustawĊ o zarejestrowanych związkach partnerskich (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz), która weszła w Īycie 1 stycznia 2010 r. Przewiduje ona, Īe zarejestrowany związek partnerski moĪe zostaü zawarty tylko przez dwie osoby tej samej płci, które
angaĪują siĊ w trwałą relacjĊ z wzajemnymi prawami i obowiązkami. Pomimo zbliĪonego do
małĪeĔstwa kształtu prawnego takich związków, istnieją pewne odrĊbnoĞci, wĞród których
najistotniejszy jest zakaz adopcji dzieci (równieĪ dziecka drugiego partnera) oraz zakaz
sztucznej inseminacji.
7
„Men and women” („mĊĪczyĨni i kobiety” – tłum. wł.) w wersji angielskiej oraz
„l’homme et la femme” („mĊĪczyzna i kobieta” – tłum. wł.) w wersji francuskiej tekstu.

124

Piotr Mostowik

wiązek otwarcia dla par homoseksualnych dostĊpu do instytucji małĪeĔstwa. I stwierdził, Īe chociaĪ dokonały siĊ istotne przemiany instytucji małĪeĔstwa, to brak jest
europejskiego konsensu co do dopuszczalnoĞci małĪeĔstw homoseksualnych (p. 57-58).
W kolejnym kroku Trybunał przywołał art. 9 Karty Praw Podstawowych8 –
obowiązujący tylko w paĔstwach Unii Europejskiej, a nie całej Rady Europy – podkreĞlając, Īe instrument ten, prawnie wiąĪący od dnia 1 grudnia 2009 r.9, nie ogranicza prawa do zawarcia małĪeĔstwa wyłącznie do kobiet i mĊĪczyzn pozostających
w związkach heteroseksualnych, to decyzjĊ o ewentualnym dopuszczeniu małĪeĔstw
homoseksualnych pozostawia władzom krajowym (p. 60). NastĊpnie Trybunał dokonał reinterpretacji art. 12 Konwencji w Ğwietle brzmienia art. 9 Karty, przyjmując, Īe
prawo do zawarcia małĪeĔstwa chronione przez art. 12 Konwencji nie jest zasadniczo
ograniczone wyłącznie do osób płci przeciwnej. JednakĪe, w obecnym stanie rzeczy,
kwestia dopuszczalnoĞci małĪeĔstw osób tej samej płci pozostaje w gestii paĔstwstron (p. 61). Trybunał podkreĞlił wreszcie, Īe małĪeĔstwo ma silne społeczne i kulturowe konotacje, które mogą siĊ istotnie miĊdzy społeczeĔstwami róĪniü. Przypomniał
równieĪ, Īe nie jest rolą Trybunału zastĊpowanie ustawodawcy krajowego, który jest
najlepiej umiejscowiony do dokonania oceny potrzeb społeczeĔstwa i odpowiedzi na
nie w drodze odpowiednich działaĔ legislacyjnych (p. 62).
Z tych wzglĊdów, podsumowując, stwierdził, Īe art. 12 Konwencji nie nakłada na
paĔstwa strony obowiązku przyznania parom homoseksualnym dostĊpu do małĪeĔstwa (p. 63).

3. Zarzut naruszenia art. 14
w zw. z art. 8 Konwencji
SkarĪący podnieĞli teĪ zarzut naruszenia przez AustriĊ art. 14 w zw. z art. 8
Konwencji. Dyskryminacja ze wzglĊdu na orientacjĊ seksualną polegaü miała na pozbawieniu skarĪących moĪliwoĞci zawarcia małĪeĔstwa i braku innej formy prawnego
uznania ich związku przed wejĞciem w Īycie ustawy o zarejestrowanych związkach
partnerskich (p. 65). W pierwszej kolejnoĞci Trybunał zauwaĪył, Īe nie budzi najmniejszych wątpliwoĞci, iĪ związek dwojga osób tej samej płci mieĞci siĊ w zakresie
pojĊcia „Īycia prywatnego” i dziĊki temu korzysta z ochrony przewidzianej w art. 8
Konwencji (p. 90).
W ocenie Trybunału dodatkowego rozwaĪenia wymagała kwestia, czy taki związek mieĞci siĊ teĪ w konwencyjnej kategorii „Īycia rodzinnego”. Zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą, związki osób tej samej płci oparte na wiĊzi emocjonalnej
i poĪyciu seksualnym, nawet jeĞli miały charakter długotrwały, to stanowiły jedynie
8
9

Dz. Urz. UE C 83 z 30.3.2010, s. 389.
Data wejĞcia w Īycie traktatu lizboĔskiego (Dz. U. 2009, Nr 203, poz. 1569).
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przejawy „Īycia prywatnego” (p. 92). Trybunał zauwaĪył jednak, Īe w wielu krajach
w ostatnim czasie dokonała siĊ zasadnicza ewolucja postaw społecznych wobec par
osób tej samej płci i znacząca liczba paĔstw dokonała ich prawnego uznania. W tym
samym kierunku zmierzają niektóre szczegółowe postanowienia aktów prawa unijnego, obejmujące zakresem pojĊcia „rodzina” równieĪ związki homoseksualne (p. 93).
Zdaniem Trybunału w Ğwietle tych okolicznoĞci sztuczne byłoby podtrzymywanie
poglądu, Īe w przeciwieĔstwie do osób heteroseksualnych homoseksualiĞci nie mogą
korzystaü z prawa do poszanowania Īycia rodzinnego na potrzeby art. 8 Konwencji.
Osoby homoseksualne pozostające we wspólnym poĪyciu i tworzące stabilny związek
o charakterze faktycznym, korzystają wiĊc z ochrony „Īycia rodzinnego” tak samo,
jak osoby tworzące związki heteroseksualne (p. 94).
W nastĊpnej kolejnoĞci Trybunał zajął siĊ oceną, czy zróĪnicowanie sytuacji osób
bĊdących w związkach homoseksualnych w stosunku do osób heteroseksualnych,
które mają moĪliwoĞü zawarcia małĪeĔstwa, stanowi niedopuszczalną w rozumieniu
Konwencji dyskryminacjĊ. W tym celu przypomniał, Īe zgodnie z ugruntowanym
orzecznictwem, kwestia naruszenia art. 14 Konwencji moĪe zostaü podniesiona tylko
wtedy, gdy istnieje róĪnica w traktowaniu osób znajdujących siĊ w podobnych sytuacjach. Takie zróĪnicowanie ma dyskryminujący charakter, jeĞli nie stoi za nim Īadne obiektywne i rozsądne uzasadnienie. Innymi słowy, jeĞli nie słuĪy ono realizacji
uprawnionego celu lub brak jest rozsądnego stosunku proporcjonalnoĞci pomiĊdzy
stosowanymi Ğrodkami a zamierzonym celem. W gestii paĔstw pozostaje ocena, czy
i do jakiego stopnia róĪnice pomiĊdzy sytuacjami pod innymi wzglĊdami podobnymi
uzasadniają róĪne traktowanie (p. 96). RóĪnice w traktowaniu oparte na orientacji
seksualnej (podobnie jak te wystĊpujące ze wzglĊdu na płeü) wymagają dla swojego
uzasadnienia szczególnie waĪnych powodów. Z drugiej jednak strony, Konwencja
zwykle przyznaje paĔstwom szeroki margines swobody, gdy w grĊ wchodzą ogólne
Ğrodki odnoszące siĊ do strategii gospodarczej lub społecznej (p. 97). Zakres tej swobody róĪni siĊ m.in. w zaleĪnoĞci od okolicznoĞci i przedmiotu sprawy. Jednym
z czynników relewantnych dla jego ustalenia moĪe byü istnienie lub brak wspólnego
stanowiska ustawodawców krajowych do danej kwestii (p. 98). Zdaniem Trybunału
pary osób tej samej płci są tak samo zdolne do utworzenia trwałego związku, jak
osoby heteroseksualne i w swojej potrzebie uznania prawnego oraz ochrony ich relacji znajdują siĊ w podobnej do nich sytuacji (p. 99).
Trybunał uznał, Īe nie do przyjĊcia jest jednak stanowisko, zgodnie z którym
prawo do zawarcia małĪeĔstwa przez osoby homoseksualne mogłoby byü wyinterpretowane z art. 14 w zw. 8 Konwencji, a to dlatego, Īe KonwencjĊ naleĪy traktowaü
jako całoĞü. Skoro art. 12 nie nakłada na paĔstwa-strony obowiązku przyznania osobom homoseksualnym prawa do zawarcia małĪeĔstwa, to tym bardziej regulacja
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o ogólniejszym charakterze – art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji – nie moĪe byü interpretowana w ten sposób, Īe kreuje takie zobowiązanie (p. 101).
W tej sytuacji do rozwaĪenia została kwestia, czy brak alternatywnej do małĪeĔstwa formy uznania związków osób homoseksualnych stanowi naruszenie konwencyjnego zakazu dyskryminacji. Jako Īe prawo austriackie w momencie orzekania
przewidywało juĪ instytucjĊ związków partnerskich, Trybunał stwierdził, Īe nie ma
potrzeby badania, czy sytuacja, w której ustawodawstwo krajowe aktualnie nie przewidywałoby jakiejkolwiek formy uznania związków osób tej samej płci, stanowiłaby
naruszenie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji (p. 103). Natomiast analizując kwestiĊ
tego, czy w momencie wniesienia skargi brak prawnego uznania związków homoseksualnych stanowił niedopuszczalną dyskryminacjĊ, Trybunał podkreĞlił, Īe dostrzega
zarysowujący siĊ konsens wĞród czĊĞci paĔstw-stron co do prawnego uznania związków jednopłciowych, niemniej nie moĪna jeszcze mówiü o stanie, w którym wiĊkszoĞü paĔstw prawnie regulowałaby partnerstwo homoseksualne. Z tego wzglĊdu
sfera ta ciągle musi byü traktowana jako podlegająca przemianom, w której nie wypracowano jeszcze powszechnie aprobowanego standardu ochrony prawa do Īycia
rodzinnego osób homoseksualnych. Ustawodawcy krajowi winni wiĊc dysponowaü
wyznaczonym zakresem swobody w okreĞlaniu chwili wprowadzania zmian w prawie
krajowym (p. 105). W związku z tym brak instytucji związków partnerskich w prawie
austriackim przed 2010 r. nie stanowi naruszenia Konwencji (p. 106).
W ostatniej kolejnoĞci Trybunał poddał analizie kwestiĊ tego, czy zróĪnicowanie
statusu osób pozostających w związku partnerskim i małĪonków nie ma charakteru
dyskryminującego. W jego ocenie paĔstwa nie mają obowiązku, o ile w ogóle decydują siĊ na uznanie partnerstwa, kształtowania obu instytucji w identyczny do małĪeĔstwa sposób, bowiem dysponują w tym zakresie pewnym „marginesem uznania”,
czyli mają w tym zakresie swobodĊ (p. 109).

4. Dwa kierunki zdaĔ odrĊbnych
Do wyroku złoĪone zostały dwa zdania odrĊbne. W pierwszym z nich trzech sĊdziów nie zgodziło siĊ z rozstrzygniĊciem w takim zakresie, w jakim Trybunał nie
stwierdził naruszenia przez AustriĊ art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Uzasadniając
swoje stanowisko, podnieĞli oni, Īe Trybunał był w swoich wywodach niekonsekwentny, poniewaĪ z jednej strony przyznał, Īe stosunek łączący skarĪących mieĞci
siĊ w pojĊciu „Īycie rodzinne”, a z drugiej dopuĞcił istnienie swoistej próĪni prawnej,
polegającej na tym, Īe nie nałoĪono na AustriĊ Īadnego pozytywnego obowiązku
zapewnienia satysfakcjonujących ram prawnych (instytucjonalizacji), chroniących co
najmniej rodzinĊ, którą tworzą (p. 2-4). Ich zdaniem, skoro zidentyfikowane zostało
podobieĔstwo sytuacji osób pozostających w związku homoseksualnym do małĪonków, a róĪnice w traktowaniu oparte na kryterium orientacji seksualnej wymagają dla
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swojego uzasadnienia istnienia szczególnie waĪnych powodów, to w razie uchybienia
przez paĔstwo obowiązkowi podania przyczyn zróĪnicowania, naleĪało stwierdziü
naruszenie postanowieĔ Konwencji (p. 8).
Dwóch innych sĊdziów, zgadzając siĊ z rozstrzygniĊciem Trybunału, Īe nie miało
miejsca naruszenie art. 12 Konwencji, zakwestionowało we wspólnym zdaniu odrĊbnym uzasadnienie. W swojej argumentacji odwołali siĊ głównie do reguł interpretacji
traktatów przewidzianych w Konwencji WiedeĔskiej o Prawie Traktatów sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.10 W szczególnoĞci nie zgodzili siĊ oni z tezą, Īe
art. 12 Konwencji analizowany w oderwaniu od pozostałych przepisów, moĪe byü
rozumiany w ten sposób, Īe nie wyłącza małĪeĔstw osób tej samej płci. Powoławszy
siĊ na art. 31 ust. 1 Konwencji wiedeĔskiej, doszli do wniosku, Īe art. 12 Konwencji,
interpretowany zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie naleĪy przypisywaü uĪytym
w nim wyrazom, przyznaje prawo do zawarcia małĪeĔstwa wyłącznie kobietom
i mĊĪczyznom. W ich ocenie fakt, Īe pewna liczba paĔstw dopuszcza małĪeĔstwa
homoseksualne, nie moĪe byü traktowany jako póĨniejsza praktyka stosowania
traktatu, ustanawiająca porozumienie stron co do jego interpretacji (art. 31 ust. 3 lit. b
Konwencji wiedeĔskiej). Zgadzając siĊ z tezą, Īe Konwencja powinna byü interpretowana w Ğwietle aktualnych uwarunkowaĔ, sĊdziowie kwestionujący motywy wyroku podnieĞli, Īe nie znaczy to, iĪ moĪna z niej wyinterpretowywaü prawa, które nie
były przez nią chronione w momencie jej sporządzania (p. 1).
Ponadto podkreĞlili, Īe skoro art. 9 Karty Praw Podstawowych odsyła w zakresie
kształtowania zasad korzystania z prawa do zawarcia małĪeĔstwa do władz krajowych, to nie nakłada on na paĔstwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązku dopuszczania małĪeĔstw homoseksualnych w prawie wewnĊtrznym. W związku z tym
norma wysłowiona w art. 9 Karty nie moĪe wywieraü Īadnego wpływu na wykładniĊ
art. 12 Konwencji, jako chroniącego prawo osób heteroseksualnych do zawarcia małĪeĔstwa (p. 2).

III. Wyrok w sprawie
Gas i Dubois przeciwko Francji z 15 marca 2012 r.
1. Stan faktyczny
Nathalie Dubois, pozostająca w faktycznym związku z Valérie Gas, w wyniku
sztucznej inseminacji w dniu 21 wrzeĞnia 2000 r. urodziła córkĊ. Dnia 15 kwietnia
2002 r. obie skarĪące zawarły związek partnerski (pacte civil de solidarité). W 2006
r. Valérie Gas wystąpiła do sądu I instancji (tribunal de grande instance) z wnioskiem
o adopcjĊ prostą dziecka Nathalie Dubois. Ten typ przysposobienia nie prowadzi do
zerwania wiĊzi miĊdzy dzieckiem a jego biologiczną rodziną, ale tworzy dodatkowy
10

Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439 [dalej cyt.: Konwencja wiedeĔska].
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wĊzeł pokrewieĔstwa. MoĪe ono zostaü dokonane niezaleĪnie od wieku adoptowanego, nawet po osiągniĊciu przez niego pełnoletnioĞci. JeĞli przysposabiany jest małoletni, w wyniku adopcji prostej powierzona zostaje przysposabiającemu pełnia praw
wynikających z władzy rodzicielskiej, której pozbawieni zostają rodzice. Ustawodawca przewidział jeden wyjątek w przypadku, gdy adopcja prosta dokonywana jest
przez małĪonka rodzica adoptowanego dziecka. W takim przypadku władza rodzicielska zostaje podzielona miĊdzy oboje małĪonków.
W wyroku z dnia 4 lipca 2006 r. sąd stwierdził, Īe warunki prawne adopcji zostały spełnione, a wnioskodawczynie razem zajmowały siĊ dzieckiem, zapewniając
mu opiekĊ i troszcząc siĊ o nie. JednakĪe Īądanie zostało oddalone, poniewaĪ wnioskowana adopcja pociągałaby za sobą powaĪne konsekwencje natury prawnej
sprzeczne z intencjami wnioskodawczyĔ i dobrem dziecka. Doszłoby bowiem do
transferu władzy rodzicielskiej na adoptującą i tym samym do pozbawienia biologicznej matki praw do dziecka. Apelacja Valérie Gas została wyrokiem z 21 grudnia 2006
r. oddalona, a skarga kasacyjna odrzucona postanowieniem z 20 wrzeĞnia 2007 r. ze
wzglĊdu na uchybienie terminu. Po wyczerpaniu krajowej ĞcieĪki odwoławczej, Valérie Gas i Nathalie Dubois wniosły dnia 15 czerwca 2007 r. skargĊ przeciwko Francji,
zarzucając naruszenie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Nierówne traktowanie miało
polegaü na tym, Īe w przeciwieĔstwie do par heteroseksualnych, nie mogą one skorzystaü z instytucji adopcji dziecka przez partnerkĊ jego biologicznej matki.

2. RozstrzygniĊcie zarzutów naruszenia art. 14
w zw. z art. 8 Konwencji
Rozpatrując skargĊ, Trybunał w pierwszej kolejnoĞci zauwaĪył, Īe art. 14 Konwencji moĪe wchodziü w grĊ, gdy wystĊpują róĪnice w traktowaniu osób znajdujących siĊ w podobnych sytuacjach. Takie zróĪnicowanie jest dyskryminujące, gdy nie
znajduje obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia, tzn. jeĞli nie słuĪy do osiągniĊcia uprawnionego celu lub gdy brakuje rozsądnego stosunku proporcjonalnoĞci
pomiĊdzy stosowanymi Ğrodkami a zamierzonym celem (p. 58).
Co istotniejsze z omawianej perspektywy, Trybunał nastĊpnie powtórzył i potwierdził w jednoznaczny sposób najwaĪniejsze tezy orzeczenia w sprawie Schalk.
PodkreĞlił, Īe Konwencja nie nakłada na rządy paĔstw-stron obowiązku otwarcia
instytucji małĪeĔstwa dla par homoseksualnych. Prawa do małĪeĔstwa homoseksualnego nie moĪna równieĪ wyinterpretowaü z art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Co wiĊcej, nawet jeĞli ustawodawca krajowy zdecyduje siĊ zinstytucjonalizowaü związki
homoseksualne, to korzysta on z pewnego marginesu swobody w kształtowaniu ram
prawnych takich konstrukcji prawnych (p. 66).
Trybunał nie podzielił argumentacji skarĪących, Īe znajdując siĊ w sytuacji podobnej do małĪonków, traktowane są w dyskryminujący je sposób. MałĪeĔstwo przy-
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znaje szczególny status osobom je zawierającym i pociąga za sobą konsekwencje
społeczne, osobiste i prawne, dlatego nie moĪna uznaü, Īe skarĪące znajdują siĊ
w sytuacji podobnej do małĪonków (p. 68). Trybunał zauwaĪył, Īe identyczne ograniczenia dotyczą równieĪ osób heteroseksualnych pozostających w związkach partnerskich, co wyklucza stwierdzenie w rozpatrywanej sprawie istnienia dyskryminacji
bezpoĞredniej ze wzglĊdu na orientacjĊ seksualną. Natomiast zarzut dyskryminacji
poĞredniej (polegającej na tym, Īe osoby homoseksualne nie mogą uniknąü kodeksowych ograniczeĔ prawa do adopcji prostej przez zawarcie związku małĪeĔskiego)
Trybunał odrzucił, odwołując siĊ do swoich wczeĞniejszych ustaleĔ na temat swobody
paĔstw w kształtowaniu instytucji małĪeĔstwa (p. 69-71). Z tych wzglĊdów wbrew
twierdzeniom skarĪących nie doszło do naruszenia art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji
(p. 73).

IV. Wnioski koĔcowe
Kwestia instytucjonalizacji związków osób tej samej płci budzi medialne i polityczne dyskusje we współczesnych społeczeĔstwach. O kontrowersyjnoĞci tego zagadnienia moĪe Ğwiadczyü to, Īe piĊciu sĊdziów spoĞród siedmioosobowego składu
orzekającego w precedensowej sprawie Schalk i Kopf złoĪyło zdania odrĊbne, wyraĪając w nich poglądy idące w dwóch przeciwnych kierunkach. Dokonując jednak
łącznej analizy dwóch powyĪszych wyroków, daje siĊ zrekonstruowaü wzglĊdnie
spójny obraz sytuacji prawnej i standardu ochrony, jaki w kontekĞcie prawa do tworzenia związków przysługuje osobom homoseksualnym na gruncie Konwencji.
W pierwszej kolejnoĞci naleĪy stwierdziü, Īe na paĔstwach nie ciąĪy obowiązek
instytucjonalizacji faktycznego wspólnego poĪycia osób homoseksualnych. Ustawodawcy krajowi nie muszą ani otwieraü dostĊpu do małĪeĔstwa dla par osób homoseksualnych, ani teĪ tworzyü w zamian instytucji związku partnerskiego. Natomiast jeĞli
juĪ zdecydują siĊ na to drugie rozwiązanie, to dysponują swobodą w determinowaniu
kształtu takiego partnerstwa, a w szczególnoĞci nie są zobowiązani do przyznawania
partnerom praw analogicznych do uprawnieĔ małĪonków.
Nie moĪna jednakĪe nie zauwaĪyü, Īe Trybunał analizując zarzuty naruszenia art.
12 i art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji, dokonał bardzo istotnego przewartoĞciowania
dotychczasowej linii orzeczniczej i powaĪnej zmiany aksjologicznej. Przede wszystkim uznał, Īe instytucja małĪeĔstwa nie jest ograniczona tylko do związków mĊĪczyzn i kobiet, a osoby tej samej płci mają na gruncie konwencji prawo do poszanowania Īycia rodzinnego. Ponadto, co ma zdecydowanie wiĊksze praktyczne znaczenie, pomimo braku obowiązku instytucjonalizacji faktycznego poĪycia o charakterze
homoseksualnym, paĔstwa nie mogą dyskryminowaü osób pozostających w związkach jednopłciowych. Nie znaczy to jednak, Īe niedopuszczalne jest róĪne traktowanie małĪonków i partnerów homoseksualnych (czy szerzej: konkubentów), poniewaĪ
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ustawodawcy krajowi mają prawo chroniü tradycyjnie rozumianą rodzinĊ i w tym
celu, dysponując pewnym marginesem swobody, mogą podejmowaü stosowne Ğrodki.
Muszą jednak pamiĊtaü, Īe zróĪnicowanie sytuacji ma słuĪyü do osiągniĊcia uprawnionego celu i powinno pozostawaü do niego w stosunku proporcjonalnoĞci. Na przykład usprawiedliwione zdaniem Trybunału moĪe byü wyłączenie adopcji dziecka
przez partnera jego biologicznego rodzica, poniewaĪ prawo do załoĪenia rodziny immanentnie łączy siĊ z kształtem instytucji małĪeĔstwa, którą paĔstwa mogą w pewnym stopniu samodzielnie kształtowaü. Z kolei przykładem nieuzasadnionego nierównego traktowania jest wyłączenie moĪliwoĞci wstąpienia w stosunek najmu przez
partnera zmarłego najemcy, jeĪeli przepis posługuje siĊ ogólną kategorią „osoba
bliska”11.

11

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
Kozak przeciwko Polsce, skarga nr 13102/02.

Orzecznictwo
Naczelnego Sądu Administracyjnego*
OBOWIĄZEK WYDANIA ODPISU DOKUMENTU Z AKT SPRAWY
OSOBIE NIEBĉDĄCEJ STRONĄ POSTĉPOWANIA
Wyrok NSA z 9 lutego 2011 r., II OSK 334/10

Tezy
1. W sprawie dotyczącej zmiany nazwiska, prawa strony nie przysługują osobom trzecim, poza zainteresowanym dokonaniem zmiany.
2. Osoba trzecia moĪe mieü interes faktyczny w sprawie dotyczącej zmiany
nazwiska, co nie jest wystarczającą przesłanką dla przyjĊcia, iĪ ma ona status strony
w rozumieniu art. 28 Kodeksu postĊpowania administracyjnego.
3. Przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska, regulując samodzielnie i wyczerpująco przesłanki zmiany imienia i nazwiska, zachowują w tym zakresie znaczną
autonomiĊ.

Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:
Przewodniczący: SĊdzia NSA Małgorzata JaĞkowska (sprawozdawca)
SĊdziowie: sĊdzia NSA Anna Łuczaj, sĊdzia del. NSA Zdzisław Kostka
Protokolant: Michał Zawadzki
po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 paĨdziernika 2009 r., III SA/Łd 383/09,
w sprawie ze skargi J.K. na postanowienie Wojewody Łódzkiego z [...] czerwca 2009
r., nr [...], w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów – oddala skargĊ
kasacyjną.

Uzasadnienie
Wyrokiem z 21 paĨdziernika 2009 r., III SA/Łd 383/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił postanowienie Wojewody Łódzkiego z [...] czerwca 2009
* Opracował Paweł Sobotko
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r., nr [...] oraz poprzedzające je postanowienie Kierownika UrzĊdu Stanu Cywilnego
ŁódĨ - [...] z [...] kwietnia 2009 r., nr [...] wydane w przedmiocie odmowy wydania
kserokopii podania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oparł swoje rozstrzygniĊcie na nastĊpujących ustaleniach faktycznych.
Postanowieniem z [...] kwietnia 2009 r., nr [...], Kierownik UrzĊdu Stanu Cywilnego ŁódĨ - [...], działając na podstawie art. 73 i art. 74 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz.
1071 ze zm. – dalej: k.p.a.), odmówił J.K. wydania kserokopii podania złoĪonego
przez K.K. w dniu [...] lipca 1995 r. w sprawie zmiany nazwiska jej małoletniego
dziecka. Uzasadniając, organ I instancji wskazał, iĪ wnioskodawca nie posiada przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a.
W zaĪaleniu do Wojewody Łódzkiego J.K. wskazał, iĪ dokonana w 1995 r.
zmiana nazwiska małoletniego syna Krystyny K. z B. na K. nastąpiła bez jego zgody.
W jego ocenie „nadanie” jego nazwiska dziecku jego byłej Īony dokonane zostało
z naruszeniem obowiązującego prawa i stanowiło naruszenie jego dóbr osobistych.
Postanowieniem z [...] czerwca 2009 r., nr [...], wydanym na podstawie art. 138 §
1 pkt 1 w związku z art. 144 k.p.a., Wojewoda Łódzki utrzymał w mocy zaskarĪone
postanowienie. Organ odwoławczy ustalił, iĪ J.K. pismem z [...] stycznia 2009 r.
zwrócił siĊ do Kierownika UrzĊdu Stanu Cywilnego ŁódĨ - [...] z proĞbą o wyjaĞnienie okolicznoĞci dokonanej w r. 1995 zmiany nazwiska małoletniego syna jego byłej
Īony Krystyny K. z B. na K. NastĊpnie pismem z [...] lutego 2009 r. J.K. wniósł
o przesłanie mu kserokopii wniosku K.K. z [...] lipca 1995 r. dotyczącego zmiany nazwiska jej małoletniego syna. Pismem z [...] marca 2009 r. organ I instancji wezwał
J.K. do usuniĊcia braków formalnych wniosku z [...] lutego 2009 r. poprzez wskazanie interesu prawnego w uzyskaniu Īądanej kserokopii. Wezwanie to miało na celu
okreĞlenie, czy zgodnie z art. 73 k.p.a. wnioskodawca moĪe byü uznany za stronĊ
postĊpowania.
W odpowiedzi na to wezwanie, pismem z [...] marca 2009 r. J.K. wskazał, iĪ jego
uprawnienie wynika z art. 51 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z którym kaĪdy ma prawo dostĊpu do dotyczących go urzĊdowych dokumentów
i zbiorów danych. Ponadto strona wskazała, Īe zgodnie z art. 47 Konstytucji kaĪdy
ma prawo do ochrony prawnej Īycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
oraz do decydowania o swoim Īyciu osobistym. W ocenie J.K. nadanie jego nazwiska
pasierbowi spowodowało, Īe jest on wszĊdzie kojarzony jako syn wnioskodawcy.
Organ odwoławczy wskazał, iĪ podniesione w zaĪaleniu zarzuty odnosiły siĊ
niemal w zupełnoĞci do postĊpowania administracyjnego i wydanej w jego wyniku
decyzji w sprawie zmiany nazwiska syna jego byłej Īony. Z tych wzglĊdów zarzuty te
nie mogły byü wziĊte pod uwagĊ w postĊpowaniu dotyczącym odmowy wydania
wnioskowanej kserokopii dokumentu. PojĊcie strony postĊpowania zostało zdefinio-
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wane w art. 28 k.p.a. Z treĞci powołanego przepisu wynika, iĪ przymiot strony wiąĪe
siĊ wyraĨnie z interesem prawnym lub obowiązkiem wyprowadzonym z konkretnie
oznaczonego przepisu administracyjnego prawa materialnego, który moĪe stanowiü
podstawĊ do sformułowania interesu lub obowiązku danego podmiotu. W ocenie organu skarĪący nie legitymuje siĊ przymiotem strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Nie
wskazał on bowiem przepisu prawa materialnego powszechnie obowiązującego, na
podstawie którego mógłby skutecznie Īądaü wydania kserokopii dokumentów z akt
sprawy zakoĔczonej decyzją ostateczną z [...] lipca 1995 r. Dane, dostĊpu do których
Īąda wnioskodawca, dotyczą wyłącznie M.K. – syna byłej Īony J.K. Powołana powyĪej decyzja z [...] lipca 1995 r. w sprawie zmiany nazwiska B. na K. wydana została
na podstawie ustawy z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.:
Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1992 ze zm.), w związku z wnioskiem K.K. za zgodą jej
małoletniego wówczas syna M.B. Jedynym przedstawicielem ustawowym małoletniego M.B. była K.K. i tylko ona miała prawo wystąpiü o zmianĊ nazwiska swojego
syna. J.K. nie jest ojcem biologicznym M.K., nie została mu powierzona władza rodzicielska ani opieka nad małoletnim. W związku z powyĪszym nie przysługiwało mu
prawo do wyraĪania zgody na zmianĊ nazwiska pasierba. Ponadto organ odwoławczy
wskazał, iĪ wnioskodawca wystĊpujący o zmianĊ nazwiska nie musi uzyskaü zgody
wszystkich osób noszących juĪ dane nazwisko.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi J.K. podniósł, iĪ
powołana przez organ administracji ustawa o zmianie imion i nazwisk dotyczy osób
pełnoletnich. Natomiast M.B. w dniu [...] lipca 1995 r. był osobą małoletnią. Stąd
zmiana jego nazwiska mogła byü jedynie dokonana w trybie art. 90 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego. SkarĪący wskazał ponadto, iĪ nazwisko K. jest nazwiskiem
mało popularnym, a w Łodzi nosi je zaledwie kilka osób. Stąd moĪe on byü kojarzony
z synem swojej byłej Īony. W ocenie skarĪącego stanowi to naruszenie jego dóbr
osobistych i uzasadnia prawo do uzyskania kserokopii wnioskowanego dokumentu,
który bĊdzie mu potrzebny w celu wystąpienia z powództwem na drogĊ sądową.
Podczas rozprawy przed Sądem I instancji pełnomocnik skarĪącego wskazywał
na naruszenie przepisów procedury administracyjnej, a w szczególnoĞci art. 7, art. 8,
art. 28 i art. 73 k.p.a. W jego ocenie skarĪący powinien byü stroną w postĊpowaniu o
zmianĊ nazwiska M.B. na nazwisko K., a jego interes prawny wynika z art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego. Natomiast waĪny interes prawny wynikający z art.
73 k.p.a. uzasadnia prawo skarĪącego do domagania siĊ anulowania decyzji z [...]
lipca 1995 r.
Obecny na rozprawie pełnomocnik organu administracji oĞwiadczył, iĪ skarĪący
nie wystąpił o wzruszenie decyzji dotyczącej zmiany nazwiska w trybach okreĞlonych
w przepisach k.p.a. W przypadku złoĪenia takiego wniosku miałby moĪliwoĞü zapoznania siĊ z materiałem dowodowym na podstawie art. 77 k.p.a.
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Sąd I instancji uchylając postanowienia organów obu instancji, wskazał, Īe organy administracji niezasadnie uznały, iĪ wniosek J.K. nie zasługuje na uwzglĊdnienie.
W ocenie Sądu, z treĞci art. 73 § 1 k.p.a. wyraĨnie wynika, iĪ prawo domagania
siĊ spełnienia przez właĞciwy organ administracji obowiązków okreĞlonych w art. 73
§ 1 i § 2 k.p.a. przysługuje wyłącznie podmiotowi, który ma przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Stąd organ rozpatrujący wniosek, mający oparcie w powołanym
przepisie, musi w pierwszej kolejnoĞci dokonaü ustalenia, czy wnioskodawca legitymuje siĊ przymiotem strony. Załatwiając Īądanie wydania z akt sprawy odpisu dokumentów, organ administracji ma obowiązek wydania takiego odpisu lub podjĊcia
postanowienia o odmowie wydania odpisu.
Zdaniem Sądu, byü stroną postĊpowania w rozumieniu art. 28 k.p.a., oznacza
mieü interes prawny w uczestniczeniu w danym postĊpowaniu administracyjnym.
Interes prawny to osadzone w konkretnym przepisie prawa materialnego (niekoniecznie administracyjnego) prawo danej osoby do domagania siĊ od organu administracji
publicznej okreĞlonego działania (w przypadku wszczĊcia postĊpowania na wniosek –
legitymacja procesowa czynna) lub wynikające z konkretnego przepisu prawo lub
obowiązek organu takiego działania wobec danej osoby, które wpływa wprost – realnie i bezpoĞrednio na jej sytuacjĊ prawną (w przypadku wszczĊcia postĊpowania
z urzĊdu – legitymacja procesowa bierna). Innymi słowy, ze stroną postĊpowania administracyjnego mamy do czynienia w sytuacji, gdy konkretna norma prawna pozwala ustaliü wobec tej osoby uprawnienie bądĨ obowiązek. Przyjmuje siĊ przy tym,
Īe podmiot ma interes prawny w konkretnym postĊpowaniu, jeĪeli pomiĊdzy jego
sytuacją prawną a przedmiotem tego właĞnie postĊpowania istnieje – uzasadnione
treĞcią normy prawa materialnego – realne, rzeczywiste powiązanie, czyniące go
bezpoĞrednio „zainteresowanym” w tym postĊpowaniu i w konsekwencji uprawnionym do udziału w nim w charakterze strony. Ta realnoĞü (aktualnoĞü) jest istotną cechą interesu prawnego, eksponowaną zarówno w piĞmiennictwie, jak i w orzecznictwie sądowym. To, Īe strona nie brała udziału w toczącym siĊ postĊpowaniu administracyjnym nie oznacza, iĪ automatycznie nie jest ona stroną tego postĊpowania.
Zdaniem Sądu, J.K. ma interes prawny w Īądaniu wydania dokumentu z akt
sprawy dotyczącej zmiany nazwiska M.B., tj. odpisu podania K.K. z [...] lipca 1995 r.
Z przedmiotowego podania wynika bowiem, Īe K.K. Īądała zmiany nazwiska syna na
nazwisko jej mĊĪa J.K., a nie na jakiekolwiek nazwisko.
W dalszej czĊĞci uzasadnienia Sąd podkreĞlił, Īe nazwisko jest dobrem osobistym
w rozumieniu art. 23 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 ze zm. – dalej: k.c.) oraz naleĪy do sfery Īycia prywatnego i rodzinnego (art.
8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych WolnoĞci sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmienionej nastĊpnie Protokołami nr 3, 5 i 8
oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 – Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.).
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Zgodnie z art. 8 Konwencji kaĪdy ma prawo do poszanowania swojego Īycia rodzinnego. Nie jest dopuszczalna ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego
prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawĊ i koniecznych w demokratycznym społeczeĔstwie z uwagi na bezpieczeĔstwo paĔstwowe, bezpieczeĔstwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronĊ porządku i zapobieganie
przestĊpstwom, ochronĊ zdrowia i moralnoĞci lub ochronĊ praw i wolnoĞci innych
osób.
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi imiĊ i nazwisko są
elementami okreĞlenia toĪsamoĞci człowieka, naleĪą do sfery dóbr osobistych i praw
podmiotowych obywatela, których dysponentem jest on w pierwszej kolejnoĞci. W niniejszej sprawie zmiana nazwiska małoletniego M.B. nastąpiła na konkretne nazwisko, a mianowicie na nazwisko mĊĪa matki – J.K. Zgodnie z art. 61 7 § 1 ustawy
z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm. –
dalej: k.r.o.), krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.
Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są
krewnymi w linii prostej. W myĞl art. 61 8 § 1 k.r.o. z małĪeĔstwa wynika powinowactwo miĊdzy małĪonkiem a krewnymi drugiego małĪonka. Trwa ono, mimo ustania
małĪeĔstwa. LiniĊ i stopieĔ powinowactwa okreĞla siĊ według linii i stopnia pokrewieĔstwa (art. 618 § 2 k.r.o.). ħródłem powinowactwa w znaczeniu prawnym jest
wiĊc stosunek rodzinny powstały w nastĊpstwie zawarcia małĪeĔstwa. Chwilą zaĞ
powstania powinowactwa jest moment zawarcia małĪeĔstwa. Oznacza to przynaleĪnoĞü do rodziny poprzez współmałĪonka, ale brak jest powiązaĔ z daną osobą wiĊzami krwi. J.K. w nastĊpstwie zawarcia małĪeĔstwa z K.B. obecnie K. (odpis zupełny
aktu małĪeĔstwa w aktach administracyjnych – k. 11) stał siĊ zatem powinowatym
w stosunku do pasierba M.B.
Sąd I instancji podkreĞlił, Īe zmiana nazwiska małoletniego jest waĪną sprawą,
uregulowaną przepisami prawa, m.in. w art. 90 § 1 k.r.o. Zgodnie z tym przepisem,
jeĪeli matka małoletniego dziecka zawarła małĪeĔstwo z mĊĪczyzną, który nie jest
ojcem tego dziecka, małĪonkowie mogą złoĪyü przed kierownikiem urzĊdu stanu
cywilnego zgodne oĞwiadczenia, Īe dziecko bĊdzie nosiü takie samo nazwisko, jakie
zgodnie z art. 88 k.r.o. nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska
dziecka, które ukoĔczyło trzynaĞcie lat, jest potrzebna jego zgoda. Powołując siĊ na
poglądy doktryny wskazano, Īe powołany art. 90 § 1 k.r.o., wprowadzając moĪliwoĞü
nadania dziecku nazwiska mĊĪa, stwarza Ğrodek asymilacji dziecka w rodzinie, którą
jego matka załoĪyła przez zawarcie małĪeĔstwa, oraz zaciera oznakĊ jego pozamałĪeĔskiego pochodzenia, nie powoduje zaĞ ustalenia ojcostwa.
W ocenie Sądu z przepisów art. 23 k.c., art. 618 § 1 oraz art. 90 § 1 k.r.o. wynika
interes prawny skarĪącego w sprawie dotyczącej zmiany nazwiska jego pasierba.
PowyĪsze przepisy wpływają bowiem na konkretyzacjĊ praw podmiotowych skarĪą-
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cego. Interes prawny w postĊpowaniu administracyjnym moĪe zaĞ wynikaü nie tylko
z przepisów prawa materialnego administracyjnego. Nie ma znaczenia, Īe zmiana nazwiska M.B. nastąpiła decyzją wydaną na podstawie ustawy z 15 listopada 1956 r.
o zmianie imion i nazwisk. J.K. ma wiĊc status strony i jako strona moĪe Īądaü na
podstawie art. 73 § 2 k.p.a. wydania odpisu dokumentu z akt administracyjnych
sprawy dotyczącej zmiany nazwiska jego pasierba.
W konkluzji Sąd dodał, Īe wspomniane Īądanie musi byü uzasadnione „waĪnym
interesem strony”. Powołując siĊ na orzecznictwo oraz poglądy doktryny wskazano,
Īe za waĪny interes strony moĪe byü uznana juĪ sama potrzeba posiadania przez
stronĊ uwierzytelnionych dokumentów, które mogą byü wykorzystane przez nią w danej sprawie administracyjnej lub poza jej zakresem. Dodano, Īe skarĪący uzasadniał
potrzebĊ posiadania kserokopii podania z [...] lipca 1995 r. wykorzystaniem jej
w postĊpowaniu o anulowanie decyzji o nadaniu pasierbowi jego nazwiska oraz wystąpienia do sądu z okreĞlonym powództwem.
Skargą kasacyjną z 11 grudnia 2009 r. Wojewoda Łódzki zaskarĪył w całoĞci wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 paĨdziernika 2009 r.,
zarzucając mu:
1. Naruszenie przepisów prawa materialnego przez błĊdną wykładniĊ i niewłaĞciwe zastosowanie, tj. art. 4 i art. 9 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska poprzez niewłaĞciwe okreĞlenie krĊgu stron, których dotyczy postĊpowanie o zmianĊ imienia i nazwiska i zakres tych norm prawa materialnego.
2. Naruszenie przepisów prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik
sprawy, polegające na zastosowaniu art. 145 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. –
dalej: p.p.s.a.) w sytuacji, gdy powinien mieü zastosowanie art. 151 tej ustawy, co
z kolei wynikało z nieprawidłowej oceny zastosowania przez organ art. 28, art. 73
i art. 74 k.p.a. w postĊpowaniu administracyjnym.
Z uwagi na powyĪsze wniesiono o uchylenie zaskarĪonego wyroku i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz ewentualnie o uchylenie
zaskarĪonego wyroku i merytoryczne rozpoznanie skargi. Ze wzglĊdu na trudną sytuacjĊ materialną skarĪącego zrezygnowano z wniosku o zasądzenie kosztów zastĊpstwa procesowego.
Uzasadniając zarzuty skargi kasacyjnej, zwrócono uwagĊ na kwestiĊ krĊgu podmiotów posiadających status strony w postĊpowaniu o zmianĊ imienia i nazwiska.
Wskazano, Īe wyraĪone w zaskarĪonym wyroku stanowisko w tym zakresie przeczy
poglądom orzecznictwa oraz doktryny. Powołując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 marca 2006 r., IV SA/Wa 2420/05 (LEX nr
227799), podniesiono, Īe „w sprawie dotyczącej zmiany nazwiska na zasadzie art. 2
ustawy z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk – prawa strony nie przysłu-
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gują osobom trzecim, poza zainteresowanym dokonaniem zmiany [...] ewentualna
zmiana nazwiska przez sprawcĊ deliktu moĪe łączyü siĊ dla osoby dochodzącej okreĞlonych roszczeĔ z pewnymi faktycznymi uciąĪliwoĞciami w postĊpowaniach sądowych. Jednak okolicznoĞü ta moĪe przemawiaü wyłącznie za przyjĊciem, iĪ osoba
trzecia moĪe mieü interes faktyczny w sprawie dotyczącej zmiany nazwiska, co nie
jest wystarczającą przesłanką dla przyjĊcia, iĪ ma ona status strony w rozumieniu
28 k.p.a.”.
Powołując dalsze orzecznictwo sądów administracyjnych, zasygnalizowano autonomiĊ spraw przewidzianych na gruncie ustawy o zmianie imion i nazwisk od Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego oraz autonomiĊ postĊpowania o zmianĊ imienia
i nazwiska wzglĊdem ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
Podniesiono równieĪ, Īe powoływane orzeczenia nie utraciły swojej aktualnoĞci.
Dodano przy tym, Īe wszystkie podmioty posiadające interes prawny wywiedziony
w podobny sposób, jak uczynił to Sąd I instancji, musiałyby byü powiadamiane
o toczącym siĊ postĊpowaniu i miałyby prawo składania odwołania, gdyby np.
zmienione nazwisko wnioskodawcy im siĊ nie podobało.
W piĞmie z [...] lutego 2011 r. adwokat J.K. wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej
jako bezzasadnej. Uzasadniając zawarte w tym piĞmie stanowisko, podniesiono, Īe
wskazana przez organ podstawa jest nieuzasadniona, poniewaĪ przepisy art. 4 i 9
ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska nie znajdowały w
niniejszej sprawie zastosowania.
Zgodnie z art. 18 tej ustawy, weszła ona w Īycie po upływie 6 miesiĊcy od dnia
jej ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona w dniu 12 grudnia 2008 r., a zatem weszła
w Īycie w dniu 13 czerwca 2009 r. SkarĪący J.K. domagał siĊ tymczasem wydania, na
podstawie art. 73 § 2 k.p.a., kserokopii dokumentu z akt sprawy zakoĔczonej ostateczną decyzją z [...] lipca 1995 r. W czasie wydania tej decyzji nie obowiązywała
zatem ustawa, której przepisy zostały przywołane w podstawie skargi kasacyjnej, ale
ustawa z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.: Dz. U. 2005, Nr
233, poz. 1992 ze zm.). W związku z tym, na podstawie tej ostatniej ustawy, naleĪało
– zdaniem pełnomocnika J.K. – badaü, czy był on stroną postĊpowania i czy był
uprawniony do uzyskania kserokopii dokumentu znajdującego siĊ w aktach sprawy.
Dodatkowo wskazano, Īe przepisy art. 4 i art. 9 ustawy o zmianie imienia i nazwiska nie okreĞlają krĊgu podmiotów bĊdącymi stroną tego postĊpowania, natomiast
kwestiĊ tĊ naleĪy oceniaü poprzez pryzmat art. 28 k.p.a.
W konkluzji wyraĪono pogląd, Īe rzeczywistą wolą K.K. nie była zmiana nazwiska jej małoletniego syna w trybie ówczeĞnie obowiązującej ustawy o zmianie imion
i nazwisk (a wiĊc w trybie administracyjnym), ale nadanie jej synowi nazwiska jej
mĊĪa w trybie art. 90 § 1 k.r.o., a wiĊc w związku z zawarciem przez nią związku
małĪeĔskiego ze skarĪącym J.K. W takim przypadku nadanie nazwiska wymagało
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złoĪenia przez skarĪącego J.K. i K.K. oĞwiadczeĔ przed kierownikiem stanu cywilnego co do nazwiska małoletniego dziecka K.K., zaĞ podanie K.K. było niewystarczające. Obowiązek złoĪenia oĞwiadczenia odpowiedniej treĞci przez J.K. w celu
nadania (a w aspekcie praktycznym – zmiany nazwiska małoletniego dziecka K.K.)
równieĪ przesądzał o statusie strony, jaki przysługiwał skarĪącemu J.K. w tymĪe
postĊpowaniu.
Naczelny Sąd Administracyjny zwaĪył, co nastĊpuje.
Zarzuty podnoszone w skardze kasacyjnej nie zawierają usprawiedliwionej
podstawy.
PostĊpowanie kasacyjne oparte jest na zasadzie związania Naczelnego Sądu Administracyjnego granicami skargi kasacyjnej i podstawami zaskarĪenia wskazanymi
w tej skardze. Sąd ten, w odróĪnieniu od Sądu I instancji, nie bada całokształtu sprawy z punktu widzenia stanu prawnego, który legł u podstaw zaskarĪonego orzeczenia.
Bada natomiast zasadnoĞü przedstawionych w skardze kasacyjnej zarzutów. Zakres
kontroli jest zatem okreĞlony i ograniczony wskazanymi w skardze kasacyjnej przyczynami wadliwoĞci prawnej zaskarĪonego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jedynie w przypadku, gdyby zachodziły przesłanki, powodujące niewaĪnoĞü
postĊpowania sądowoadministracyjnego okreĞlone w art. 183 § 2 p.p.s.a., Naczelny
Sąd Administracyjny mógłby podjąü działania z urzĊdu, niezaleĪnie od zarzutów wskazanych w skardze. W niniejszej sprawie nie stwierdzono jednak takich przesłanek.
Zarzuty skargi kasacyjnej dotyczą przede wszystkim naruszenia przez Sąd I
instancji art. 4 i 9 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. 2008, Nr 220, poz. 1414 ze zm.).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy (w brzmieniu powołanym w skardze kasacyjnej)
zmiany imienia lub nazwiska moĪna dokonaü wyłącznie z waĪnych powodów,
w szczególnoĞci gdy dotyczą zmiany imienia i nazwiska oĞmieszającego albo nielicującego z godnoĞcią człowieka na imiĊ lub nazwisko uĪywane, a takĪe takie, które zostało bezprawnie zmienione lub noszone zgodnie z przepisami prawa paĔstwa, którego obywatelstwo równieĪ siĊ posiada. Z kolei, zgodnie z art. 9 tej ustawy, zmiana
imienia lub nazwiska nastĊpuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej siĊ o zmianĊ.
Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka nastĊpuje na pisemny wniosek
przedstawiciela ustawowego dziecka (art. 9 ust. 2 ustawy).
NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe powołane w skardze kasacyjnej przepisy ustawy
o zmianie imienia i nazwiska nie miały zastosowania przy wydawaniu zaskarĪonego
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 paĨdziernika 2009 r.
Rozpatrywana przez Sąd I instancji sprawa dotyczyła ustalenia interesu prawnego
skarĪącego J.K. w zakresie uzyskania kopii wniosku o wydanie kserokopii podania
K.K. z [...] lutego 1995 r. Wniosek K.K. dotyczył zmiany nazwiska jej małoletniego
syna M.B. na nazwisko K.Przedstawiając uzasadnienie prawne zaskarĪonego wyroku
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Sąd I instancji wskazywał natomiast na przepisy k.p.a., w szczególnoĞci art. 28 oraz
73 tej ustawy oraz przepisy k.r.o. (m.in. art. 90 ustawy).
Naczelny Sąd Administracyjny podkreĞla, Īe w skardze kasacyjnej zarzucono naruszenie przepisów, których nie stosował ani Sąd I instancji wydając zaskarĪony wyrok, ani teĪ organy administracji wydające zaskarĪone przez J.K. postanowienia.
Jak zasadnie wskazał pełnomocnik skarĪącego w piĞmie z [...] lutego 2011 r.,
z art. 18 powołanej w skardze kasacyjnej ustawy o zmianie imienia i nazwiska wynika, Īe jej tekst wszedł w Īycie po upływie 6 miesiĊcy od dnia ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona w dniu 12 grudnia 2008 r., a zatem weszła w Īycie w dniu
13 czerwca 2009 r. Jak wspomniano, powołany przez autora skargi kasacyjnej tekst
ustawy nie stanowił zatem przedmiotu orzekania w zaskarĪonym wyroku.
NaleĪy jednoczeĞnie dodaü, Īe skarĪący J.K. domagał siĊ wydania kserokopii dokumentu z akt sprawy zakoĔczonej ostateczną decyzją z [...] lipca 1995 r. Jak wspomniano, w tym czasie nie obowiązywała ustawa, której przepisy zostały przywołane
w podstawie skargi kasacyjnej, ale w momencie rozpatrywania podania o kserokopiĊ
obowiązywała ustawa z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.:
Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1992 ze zm.), na której tekst organy powoływały siĊ
w podstawie prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny zauwaĪa, Īe w tekĞcie ustawy
ówczeĞnie obowiązującej, powołany w skardze kasacyjnej art. 4 ustawy o zmianie
imion i nazwisk nie wystĊpuje (został uchylony), z kolei art. 9 ustawy szczegółowo
okreĞla właĞciwoĞü organów, do których naleĪy składaü podania, o jakich mowa
w ustawie. Przepisy te nie dotyczą zatem kwestii związanych z okreĞleniem krĊgu
podmiotów posiadających interes prawny w postĊpowaniu dotyczącym zmiany imion
i nazwisk. A ta właĞnie kwestia prawna stanowi zasadnicze zagadnienie wymagające
rozstrzygniĊcia w tej sprawie.
Naczelny Sąd Administracyjny podkreĞla jednoczeĞnie, Īe wspomniane błĊdy
wystĊpujące w konstrukcji zarzutów kasacyjnych uniemoĪliwiły merytoryczne odniesienie siĊ w tej sprawie do zagadnienia krĊgu podmiotów bĊdących stronami w postĊpowaniu administracyjnym, dotyczącym zmiany imienia i nazwiska. Nie oznacza to
jednak zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w tej kwestii. Innymi słowy, oddalenie skargi kasacyjnej w tej sprawie nie pozostaje w sprzecznoĞci z poglądem, iĪ w sprawie dotyczącej zmiany nazwiska na zasadzie art. 1 i 2
ustawy z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.: Dz. U. 2005,
Nr 233, poz. 1992 ze zm.) prawa strony nie przysługują osobom trzecim, poza zainteresowanym dokonaniem zmiany. Naczelny Sąd Administracyjny podziela jednoczeĞnie stanowisko, zgodnie z którym osoba trzecia moĪe mieü interes faktyczny w sprawie dotyczącej zmiany nazwiska, co nie jest wystarczającą przesłanką dla przyjĊcia,
iĪ ma ona status strony w rozumieniu art. 28 k.p.a.
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W ocenie Sądu kasacyjnego zachował swoją aktualnoĞü pogląd przywołany przez
autora skargi kasacyjnej, zgodnie z którym przepisy ustawy o zmianie imion i nazwisk regulując samodzielnie i wyczerpująco przesłanki zmiany imienia i nazwiska,
zachowują w tym zakresie znaczną autonomiĊ.
Z uwagi na to, co zostało wczeĞniej powiedziane, za całkowicie chybione naleĪało uznaü zarzuty naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przepisów art. 4 i 9 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
(Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.). W konsekwencji powyĪszego nie moĪe byü mowy
o błĊdnym zastosowaniu art. 145 § 1 p.p.s.a. zamiast art. 151 p.p.s.a., a takĪe art. 28,
art. 73 i art. 74 k.p.a., w związku z ich powiązaniem z art. 4 i 9 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
W tej sytuacji orzeczono na podstawie art. 184 p.p.s.a., jak w sentencji wyroku.
Naczelny Sąd Administracyjny nie orzekł o przyznaniu pełnomocnikowi z urzĊdu
wynagrodzenia na zasadzie prawa pomocy, gdyĪ przepisy art. 209 i 210 p.p.s.a. mają
zastosowanie tylko do kosztów postĊpowania miĊdzy stronami. Natomiast wynagrodzenie dla pełnomocnika ustanowionego z urzĊdu za wykonaną pomoc prawną, naleĪne od Skarbu PaĔstwa (art. 250 p.p.s.a.), przyznawane jest przez wojewódzki sąd
administracyjny w postĊpowaniu okreĞlonym w przepisach art. 258-261 p.p.s.a.
Stosownie do § 20 rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci z 28 wrzeĞnia 2002
r. w sprawie opłat za czynnoĞci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb PaĔstwa
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzĊdu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348
ze zm.), pełnomocnik skarĪącego powinien złoĪyü wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu stosowne oĞwiadczenie, o jakim mowa w tym przepisie.
Słowa kluczowe: zmiana nazwiska, strona postĊpowania w przedmiocie zmiany nazwiska,
interes prawny, interes faktyczny.
Powołane przepisy
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.
483 ze zm.) – art. 47, art. 51 ust. 3;
2. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych WolnoĞci sporządzona
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona nastĊpnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz
uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.) – art. 8 ust. 1;
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.: Dz. U. 2005,
Nr 233, poz. 1992 ze zm.) – art. 1, art. 2, art. 4, art. 9;
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 7, art. 8, art. 28, art. 73, art. 74, art.
77, art. 138 § 1 pkt 1, art. 144;
5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
ze zm.) – art. 617 § 1, art. 618, art. 88, art. 90;
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) –
art. 23;
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7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 145 § 1, art. 151, art. 183 § 2, art. 184,
art. 209, art. 210, art. 250, art. 258-261;
8. Ustawa z dnia 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220,
poz. 1414) – art. 4; art. 9, art. 18;
9. Rozporządzenie Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 28 wrzeĞnia 2002 r. w sprawie opłat
za czynnoĞci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb PaĔstwa kosztów pomocy
prawnej udzielonej przez radcĊ prawnego ustanowionego z urzĊdu (Dz. U. Nr 163, poz.
1349 ze zm.) – § 20.

Orzecznictwo
wojewódzkich sądów administracyjnych*
ZMIANA NAZWISKA MAŁOLETNIEGO
A ZGODA RODZICA Z ZAWIESZONYM WYKONYWANIEM
WŁADZY RODZICIELSKIEJ
Wyrok WSA w Gliwicach z 24 czerwca 2009 r.,
II SA/Gl 355/09

Tezy
1. Fakt zawieszenia władzy rodzicielskiej nie pozbawia rodzica prawa do
współdecydowania o nazwisku małoletniego dziecka.
2. Zezwolenie sądu opiekuĔczego w przedmiocie zmiany nazwiska małoletniego stanowi zagadnienie wstĊpne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., do czasu
rozstrzygniĊcia którego organ zawiesza postĊpowanie administracyjne. Brak jest podstaw do zawieszenia postĊpowania jedynie wówczas, gdy drugi rodzic nie Īyje lub nie
jest znany, nie posiada pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych albo jest pozbawiony
władzy rodzicielskiej.

Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie nastĊpującym:
Przewodniczący: sĊdzia NSA Łucja Franiczek
SĊdziowie: sĊdzia WSA Włodzimierz Kubik, sĊdzia WSA Maria Taniewska-Banacka (sprawozdawca)
Protokolant: sekr. sąd. Elwira Massel
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi A.P.
na postanowienie Wojewody [...] z [...] r., nr [...], w przedmiocie zmiany nazwiska
oddala skargĊ.

* Opracował Paweł Sobotko
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Uzasadnienie
Pismem z [...] r. A.P. zwróciła siĊ do Kierownika UrzĊdu Stanu Cywilnego w C.
o zmianĊ nazwiska małoletniej córki M. z G. na P. W uzasadnieniu podała, iĪ od [...]
r. ojciec dziecka D.G. nie ma z dzieckiem Īadnego kontaktu, nie poczuwa siĊ teĪ do
obowiązku alimentacji. Dziecko natomiast w Īyciu codziennym uĪywa nazwiska
matki i wolą strony jest, by nazwisko jej zostało formalnie zmienione. DziĊki temu
dziecko uniknie w szkole szykan z powodu wychowania bez ojca. Do wniosku A.P.
dołączyła odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, z którego wynika, iĪ córka została po
urodzeniu uznana przez ojca, a takĪe postanowienie Sądu Rejonowego w D. z [...] r.,
sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia D.G. wykonywania władzy rodzicielskiej
nad córką M.G.
Postanowieniem z [...] r., nr [...], Kierownik UrzĊdu Stanu Cywilnego w C.,
działając na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i art. 101 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze
zm. – dalej: k.p.a.) zawiesił z urzĊdu prowadzone z wniosku A.P. postĊpowanie, albowiem rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zaleĪy od uprzedniego rozstrzygniĊcia
zagadnienia wstĊpnego przez sąd opiekuĔczy. W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iĪ zgodnie z art. 5 ustawy z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk do
zmiany nazwiska małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców.
O nazwisku dziecka decyduje jedno z rodziców wyłącznie wtedy, gdy drugie z rodziców nie ma pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, nie Īyje lub nie jest znane,
albo gdy jest pozbawione władzy rodzicielskiej. Natomiast prawomocne postanowienie władzy opiekuĔczej zastąpi zgodĊ rodzica, którego władza rodzicielska została
zawieszona. Zgoda nie jest wymagana tylko w takim wypadku, gdy rodzic jest całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej. JednoczeĞnie organ I instancji na podstawie art. 100 § 1 k.p.a. wezwał A.P. do wystąpienia w terminie 30 dni od dnia
dorĊczenia niniejszego postanowienia do Sądu Rejonowego – Sąd Rodzinny i Nieletnich w B. o rozstrzygniĊcie zagadnienia wstĊpnego – wydanie zezwolenia na zmianĊ nazwiska małoletniej M.G.
A.P. wniosła zaĪalenie na otrzymane postanowienie, domagając siĊ jego uchylenia z uwagi na naruszenie przez organ I instancji art. 98 § 1 k.p.a. oraz art. 5 ustawy
o zmianie imion i nazwisk. Zdaniem strony art. 94 § 1 k.r.o. jasno wskazuje, iĪ jeĪeli
jeden z rodziców nie Īyje, nie ma pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych – władza
rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno
z rodziców pozbawione jest władzy rodzicielskiej, albo gdy jego władza rodzicielska
uległa zawieszeniu. Skoro zatem władza rodzicielska D.G. uległa zawieszeniu, przeto
jedynym rodzicem, który władzĊ tĊ ma prawo wykonywaü, jest matka małoletniej
M.G.
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Postanowieniem z [...] r., nr [...], Wojewoda [...] utrzymał w mocy zaskarĪone
postanowienie Kierownika USC w C., uznając je za zgodne z prawem. W uzasadnieniu Wojewoda [...] przedstawił faktyczny i prawny stan sprawy, podkreĞlając, iĪ ojcu
dziecka władza rodzicielska została jedynie zawieszona, nie został jej jednak pozbawiony. Natomiast przepisy ustawy o zmianie imion i nazwisk wyraĨnie stanowią, Īe
zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana m.in., gdy rodzic jest pozbawiony władzy
rodzicielskiej. Wobec tego, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zmianie imion i nazwisk
w przypadku, gdy władza rodzicielska została zawieszona jednemu z rodziców, jego
zgoda jest wymagana do zmiany nazwiska małoletniemu dziecku. Organ II instancji
wskazał, iĪ zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postĊpowanie zawiesza siĊ, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej zaleĪy od uprzedniego rozstrzygniĊcia zagadnienia wstĊpnego przez inny organ. W konsekwencji organ I instancji
prawidłowo zawiesił postĊpowanie w sprawie zmiany nazwiska małoletniej M.G.,
gdyĪ rozpatrzenie tej sprawy i wydanie decyzji zaleĪy od uprzedniego rozstrzygniĊcia
przez władzĊ opiekuĔczą.
Pismem z [...] r. A.P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach skargĊ na ww. postanowienie, zarzucając mu naruszenie:
1)
prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, a to art. 5 ust. 2 ustawy
z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk w związku z art. 94 § 1 k.r.o. poprzez ich błĊdną interpretacjĊ i przyjĊcie, Īe do zmiany nazwiska małoletniego
dziecka nie jest wymagana zgoda drugiego z rodziców tylko wtedy, gdy jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, podczas gdy z treĞci art. 94 § 1 k.r.o. wprost wynika,
Īe władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców
takĪe wtedy, gdy władza rodzicielska drugiego z nich jest zawieszona, co oznacza, Īe
w takiej sytuacji jedno z rodziców samodzielnie rozstrzyga o istotnych sprawach
dziecka;
2)
naruszenie przepisów postĊpowania, a to art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez
przyjĊcie, Īe rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej zaleĪy od
uprzedniego rozstrzygniĊcia zagadnienia wstĊpnego przez inny organ lub sąd, podczas gdy zezwolenie sądu opiekuĔczego jest wymagane tylko wtedy, gdy istnieje brak
porozumienia miĊdzy rodzicami, którym przysługuje władza rodzicielska, a w obecnym stanie faktycznym władza rodzicielska ojca małoletniej M.G. została zawieszona, co skutkowało ustaniem tej władzy.
W uzasadnieniu skarĪąca podkreĞliła, iĪ jej zdaniem zgodnie z treĞcią art. 94 § 1
k.r.o., jeĞli jedno z rodziców nie Īyje albo nie ma pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci
prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z nich. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub gdy uległa
ona zawieszeniu. Powołany przepis stanowi wyjątek od zasady wyraĪonej w art. 93
§ 1 k.r.o., Īe władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. KaĪda ze wskazanych
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powyĪej przesłanek, w tym takĪe zawieszenie władzy rodzicielskiej, wyłącza władzĊ
rodzicielską i skutkuje tym, Īe drugi rodzic samodzielnie rozstrzyga o istotnych sprawach dziecka. Do istotnych spraw dziecka niewątpliwie zalicza siĊ natomiast zmianĊ
nazwiska małoletniego. Skoro zawieszenie władzy rodzicielskiej w myĞl przepisów
kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego powoduje jej ustanie i uprawnia drugiego rodzica
do wyłącznego sprawowania władzy rodzicielskiej i podejmowania wszelkich decyzji
dotyczących dziecka, w takim wypadku do zmiany nazwiska małoletniego nie jest
wymagana zgoda rodzica, któremu władzĊ rodzicielską prawomocnie zawieszono.
Władza rodzicielska ojca małoletniej M.G. została prawomocnie zawieszona, co
oznacza, Īe od dnia prawomocnoĞci postanowienia nie moĪe on decydowaü w Īadnej
sprawie dotyczącej małoletniej.
Skarga została wniesiona w terminie.
W odpowiedzi na skargĊ organ II instancji wniósł o jej oddalenie, podtrzymując
stanowisko zawarte w zaskarĪonym postanowieniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaĪył, co nastĊpuje:
W myĞl art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar
sprawiedliwoĞci przez kontrolĊ działalnoĞci administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właĞciwoĞü miĊdzy organami jednostek samorządu
terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i miĊdzy tymi organami
a organami administracji rządowej, przy czym zgodnie z § 2 tegoĪ artykułu kontrola,
o której mowa, jest sprawowana pod wzglĊdem zgodnoĞci z prawem, jeĪeli ustawy
nie stanowią inaczej. Sąd rozpoznaje sprawĊ rozstrzygniĊtą w zaskarĪonej decyzji
ostatecznej, bądĨ w postanowieniu, z punktu widzenia legalnoĞci, tj. zgodnoĞci z prawem całego toku postĊpowania administracyjnego i prawidłowoĞci zastosowania przepisów prawa materialnego. Zgodnie natomiast z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm. – dalej: p.p.s.a.) uwzglĊdnienie przez sąd administracyjny skargi
i uchylenie zaskarĪonej decyzji bądĨ postanowienia w całoĞci lub w czĊĞci nastĊpuje
wtedy, gdy sąd stwierdzi:
a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,
b) naruszenie prawa dające podstawĊ do wznowienia postĊpowania
administracyjnego,
c) inne naruszenie przepisów postĊpowania, jeĪeli mogło ono mieü istotny
wpływ na wynik sprawy.
Przeprowadzone w okreĞlonych wyĪej ramach badanie zgodnoĞci z prawem zaskarĪonego postanowienia wykazało, Īe nie jest ono dotkniĊte uchybieniami uzasadniającymi jego wzruszenie, a tym samym przedmiotowa skarga, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie zasługuje na uwzglĊdnienie.
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ZwaĪyü bowiem w tym miejscu naleĪy, Īe w myĞl art. 5 ust. 2, 3 i 4 obowiązującej w dacie orzekania przez organy I i II instancji ustawy z 15 listopada 1956 r.
o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. 2005, Nr 233, poz. 1992 ze zm.), zmiana nazwiska
małoletniego dziecka na wniosek przedstawiciela ustawowego wymagała zgody drugiego z rodziców, chyba Īe nie ma on pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, nie
Īyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. W razie braku
porozumienia miĊdzy rodzicami – kaĪde z nich mogło zwróciü siĊ o rozstrzygniĊcie
do sądu opiekuĔczego (analogiczną co do zasady konstrukcjĊ przyjĊto takĪe w obecnie obowiązującej ustawie z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
Dz. U. Nr 220, poz. 1414 – art. 8 ust. 2 i 3). Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapadała po uprawomocnieniu siĊ postanowienia sądu opiekuĔczego.
PodkreĞlenia wymaga nadto, iĪ zgodnie z utrwalonym w tej mierze orzecznictwem
Naczelnego Sądu Administracyjnego, zezwolenie sądu opiekuĔczego stanowi zagadnienie wstĊpne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. – por. wyrok NSA w Warszawie
z 7 lutego 2001 r., V SA 2083/00, ONSA 2002, nr 2, poz. 73. Brak zgody drugiego
rodzica na wnioskowaną zmianĊ nazwiska dziecka obligował zatem organ administracji publicznej do zawieszenia postĊpowania do czasu rozstrzygniĊcia zagadnienia
wstĊpnego przez sąd opiekuĔczy, zgodnie bowiem z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postĊpowanie zawiesza siĊ, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej zaleĪy od uprzedniego rozstrzygniĊcia zagadnienia wstĊpnego przez inny organ lub sąd.
Brak byłoby podstaw do zawieszenia postĊpowania jedynie wówczas, gdyby drugi
rodzic nie Īył lub nie był znany, nie posiadał pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych
albo był pozbawiony władzy rodzicielskiej, jednak okolicznoĞci takie w przedmiotowej sprawie nie wystĊpują. Ojciec dziecka, który uznał je po urodzeniu, jest znany,
wedle oĞwiadczenia wnioskodawczyni Īyje, akta sprawy nie Ğwiadczą o tym, by nie
miał pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, nie został teĪ pozbawiony praw rodzicielskich. Wbrew twierdzeniom skarĪącej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, a taki
właĞnie stan faktyczny wynika z przedłoĪonego w sprawie postanowienia Sądu Rejonowego w D. z [...] r., sygn. akt [...], nie jest toĪsame z pozbawieniem praw rodzicielskich, a przywoływany przez skarĪącą fakt wykonywania przez nią obecnie pełni
władzy wobec małoletniej córki, pozostaje bez związku z moĪliwoĞcią zmiany noszonego przez dziecko nazwiska. Kwestia zmiany nazwiska dziecka uregulowana została
bowiem w obowiązującej w dacie wydania zaskarĪonego postanowienia ustawie
w sposób w stosunku do kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego szczególny, a tym samym fakt zawieszenia władzy rodzicielskiej nie pozbawiał rodzica prawa do współdecydowania o nazwisku małoletniego dziecka. PominiĊcie zatem zgody ojca moĪliwe
byłoby wyłącznie w wyniku stosownego postanowienia sądu opiekuĔczego.
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Wydane przez organ I instancji postanowienie oceniü naleĪy zatem jako zgodne
z prawem, a tym samym poprawnie organ drugoinstancyjny postanowienie to utrzymał w mocy zaskarĪonym przez A.P. postanowieniem z [...] r.
W konsekwencji przedstawionych wyĪej wywodów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie uwzglĊdnił skargi i na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł, jak
w sentencji.
Słowa kluczowe: zmiana nazwiska małoletniego, zawieszenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zagadnienie wstĊpne (kwestia prejudycjalna) w postĊpowaniu administracyjnym.
Powołane przepisy
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn.: Dz. U. 2005,
Nr 233, poz. 1992 ze zm.) – art. 5 ust. 2, 3 i 4;
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 97 § 1 pkt 4, art. 98 § 1, art. 100 § 1,
art. 101;
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
ze zm.) – art. 93 § 1, art. 94 § 1;
4. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1 i § 2;
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 145 § 1 pkt 1, art. 151;
6. Ustawa z dnia 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220,
poz. 1414) – art. 8 ust. 2 i 3.
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UNIEWAĩNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
NA DRODZE SĄDOWEJ A UNIEWAĩNIENIE
NA DRODZE ADMINISTRACYJNOPRAWNEJ
Wyrok WSA w Warszawie z 18 lutego 2010 r.,
IV SA/Wa 2088/09

Tezy
1. Zagadnienie uniewaĪnienia aktów stanu cywilnego regulują art. 29 i art. 30
p.a.s.c., przy czym na podstawie pierwszego przepisu do uniewaĪnienia dochodzi
z przyczyn formalnych, zaĞ na podstawie drugiego – z przyczyn materialnych, czyli
z powodu niezgodnoĞci z prawdą.
2. Zastosowanie art. 29 p.a.s.c. moĪliwe jest tylko w przypadku istnienia dwóch
aktów stwierdzających to samo zdarzenie. JeĞli treĞü dwóch aktów w zakresie podstawowych danych całkowicie siĊ róĪni, to nie moĪna uznaü, iĪ dotyczą one tego
samego zdarzenia. Oba akty muszą konkretyzowaü to zdarzenie w taki sposób, iĪ nie
moĪe byü wątpliwoĞci, Īe przedmiotem rejestracji w kaĪdym z aktów jest ten sam
fakt, przy czym nie jest konieczne, aby treĞü obu aktów była identyczna, gdyĪ wystarczy, Īeby ewentualne róĪnice treĞci aktu nie uzasadniały, iĪ moĪe chodziü o róĪne
zdarzenia.

Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie nastĊpującym:
Przewodniczący: sĊdzia WSA Łukasz Krzycki
SĊdziowie: sĊdzia WSA Alina Balicka, sĊdzia WSA Wanda ZieliĔska-Baran
(sprawozdawca)
Protokolant: Izabela Urbaniak
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. sprawy ze skargi L.G. na
decyzjĊ Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z [...] czerwca 2009 r. nr [...]
w przedmiocie uniewaĪnienia jednego z dwóch aktów zgonu: 1) oddala skargĊ; 2)
przyznaje ze Ğrodków budĪetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A.C. kwotĊ 240 (dwieĞcie czterdzieĞci) złotych oraz kwotĊ
52,80 (piĊüdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów
i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzĊdu oraz kwotĊ 17
(siedemnaĞcie) złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
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Uzasadnienie
Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji decyzją z [...] czerwca 2009 r., nr
[...], po rozpatrzeniu odwołania L.G., utrzymał w mocy decyzjĊ Wojewody [...] z [...]
kwietnia 2009 r., nr [...], odmawiającą uniewaĪnienia jednego z aktów zgonu, tj. aktu
zgonu nr [...] sporządzonego w UrzĊdzie Stanu Cywilnego w B. w dniu [...] maja
1958 r. na nazwisko G.W. lub aktu zgonu nr [...] sporządzonego w UrzĊdzie Stanu
Cywilnego w W. w dniu [...] grudnia 1990 r. na nazwisko O.P.
W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iĪ z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, Īe L.G. wnioskiem z [...] grudnia 2008 r. wystąpiła o uniewaĪnienie jednego z wyĪej wymienionych aktów zgonu. Akt zgonu nr [...] w UrzĊdzie
Stanu Cywilnego w B. został sporządzony na podstawie postanowienia Sądu Powiatowego w B. z [...] marca 1958 r., sygn. akt [...], w sprawie uznania W.G. za zmarłego. Wskazany akt zgonu zawiera nastĊpujące dane: W.G. (nazwisko rodowe G.),
urodzony dnia [...] lipca 1900 r. w F., syn A. G. i L. z domu D., zmarły dnia [...] maja
1946 r., w pozycji „małĪonek” wpisano: E.G.
Natomiast akt zgonu nr [...] w UrzĊdzie Stanu Cywilnego w W. został sporządzony w trybie zwykłym, na podstawie karty zgonu wystawionej przez szpital w W.,
który zawiera nastĊpujące dane: P.O. (nazwisko rodowe O.) urodzony dnia [...] stycznia 1901 r., w miejscowoĞci K., syn A.O. i L. z domu N., zmarły dnia [...] grudnia
1990 r. w W., w pozycji „małĪonek” wpisano: I.O. z domu J.
SkarĪąca w odwołaniu twierdzi, Īe oba akty zgonu dotyczą jej ojca, podnosząc,
Īe W.G. posługiwał siĊ nazwiskiem O.P. od 1949 r. aĪ do Ğmierci, czyli do 1990 r.
Wymieniła nadto nazwiska, jakich uĪywał jej ojciec w poszczególnych latach. Kwestionuje postanowienie Sądu Powiatowego w B. z [...] marca 1958 r., sygn. akt Ns
[...], o uznaniu za zmarłego W.G. oraz sporządzony na tej podstawie akt zgonu nr [...]
z [...] maja 1958 r. na nazwisko G.W., w którym jako datĊ zgonu wpisano [...] maja
1946 r. Akt ten, zdaniem skarĪącej, stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą, poniewaĪ osoba uznana za zmarłą, w rzeczywistoĞci zmarła kilkadziesiąt lat póĨniej pod
innym nazwiskiem i imieniem.
Organ odwoławczy wskazał, iĪ zgodnie z art. 29 ustawy z 29 wrzeĞnia 1986 r. –
Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. –
dalej: p.a.s.c.), „jeĪeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo zdarzenie,
uniewaĪnia siĊ jeden z nich”. UniewaĪnienie moĪe dotyczyü zarówno aktu sporządzonego na podstawie zgłoszenia, jak i aktu sporządzonego na podstawie orzeczenia
sądowego.
Organ odwoławczy podniósł, iĪ Sąd NajwyĪszy w postanowieniu z 9 sierpnia
1962 r., II CR 273/62, wskazał, iĪ o toĪsamoĞci zdarzenia moĪna mówiü w sytuacji,
gdy okolicznoĞci istotne, wskazane w kaĪdym z badanych aktów stanu cywilnego,
konkretyzują to samo zdarzenie w taki sposób, Īe nie moĪe byü wątpliwoĞci co do
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tego, iĪ przedmiotem rejestracji w kaĪdym z badanych aktów jest ten sam fakt. Nie
jest przy tym konieczne, by treĞü aktów badanych była identyczna.
Zdaniem Ministra w niniejszej sprawie nie wystĊpuje zasadnicza przesłanka do
uniewaĪnienia jednego z dwóch aktów stanu cywilnego w trybie administracyjnym,
jaką jest toĪsamoĞü zarejestrowanego zdarzenia. W przedmiotowej sprawie akty
zgonu zawierają w całoĞci róĪne dane, tj. imiĊ i nazwisko osoby zmarłej, jej nazwisko
rodowe, datĊ i miejsce urodzenia, datĊ zgonu, imiona i nazwiska rodowe rodziców
osoby zmarłej, imiĊ i nazwisko małĪonka osoby zmarłej. Wpisanie w obu aktach tak
rozbieĪnych danych wyklucza stwierdzenie, Īe akty te dotyczą tego samego zdarzenia. Organ wskazał, Īe w pozostałych aktach stanu cywilnego dotyczących aktu urodzenia skarĪącej, w pozycji ojciec figuruje W.G., w akcie małĪeĔstwa jej rodziców
równieĪ widnieje nazwisko W.G., jako mĊĪa jej matki E. z domu K., a takĪe w akcie
zgonu jej matki, jako małĪonek osoby zmarłej wpisany jest W.G.
W odniesieniu do twierdzenia skarĪącej, Īe osoba uznana za zmarłą Īyła do r.
1990 i posługiwała siĊ innym nazwiskiem, Minister podniósł, Īe brak jest dokumentów potwierdzających zmianĊ imienia i nazwiska przez W.G. Natomiast podawane
przez skarĪącą inne hipotetyczne dane osobowe jej ojca nie znajdują potwierdzenia
ani w aktach stanu cywilnego, ani teĪ w innych dokumentach zgromadzonych w toku
prowadzonego postĊpowania.
Minister podkreĞlił, iĪ zgodnie z art. 4 p.a.s.c., akty stanu cywilnego stanowią
wyłączny dowód zdarzeĔ w nich stwierdzonych, zaĞ ich niezgodnoĞü z prawdą moĪe
byü udowodniona jedynie w postĊpowaniu sądowym. Zasada ta dotyczy wszystkich
aktów stanu cywilnego.
Z kolei art. 30 pkt 1 w zw. z art. 33 p.a.s.c. stanowi, Īe akt stanu cywilnego uniewaĪnia siĊ, jeĪeli stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą. W sprawie tej orzeka sąd
powszechny w postĊpowaniu nieprocesowym, co oznacza, Īe do chwili wydania orzeczenia przez sąd o uniewaĪnieniu aktu stwierdzającego zdarzenie niezgodne z prawdą, akt stanu cywilnego posiada pełną moc dowodową.
W konstatacji Minister stwierdził, iĪ podziela stanowisko Wojewody [...], Īe sporządzono dwa całkowicie w swojej treĞci róĪne akty stanu cywilnego, czyli rejestrujące w istocie rzeczy dwa róĪne zgony dwóch róĪnych osób, i dlatego naleĪało zaskarĪoną decyzjĊ utrzymaü w mocy.
SkargĊ na powyĪszą decyzjĊ wniosła L.G., podnosząc, iĪ oba akty zgonu dotyczą
jej ojca, który pomiĊdzy r. 1939 a r. 1949 posługiwał siĊ nazwiskiem P.O., ale teĪ
róĪnymi innymi nazwiskami ze wzglĊdu na koniecznoĞü ukrywania siĊ. SkarĪąca
podkreĞliła, Īe jej matka wystąpiła o uznanie jej ojca za zmarłego i sąd oznaczył datĊ
jego Ğmierci na r. 1946 i na tej podstawie Urząd Stanu Cywilnego w B. sporządził akt
zgonu, mimo Īe nikt nigdy nie widział go zmarłego, Ğmierü ojca była bowiem fikcyjna. Nazwiskiem P.O. posługiwał siĊ do swojej faktycznej Ğmierci w dniu [...]

Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych

151

grudnia 1990 r. w szpitalu w W. Zdaniem skarĪącej akt zgonu nr [...] stwierdza
zdarzenie niezgodne z prawdą, bowiem osoba uznana za zmarłą faktycznie zmarła
w 1990 r. pod innym nazwiskiem i imieniem, zaĞ akt zgonu nr [...] sporządzono na
nazwisko, którym jej ojciec posługiwał siĊ od sierpnia 1949 r.
W odpowiedzi na skargĊ Minister Spraw WewnĊtrznych i Administracji wniósł
o jej oddalenie, podnosząc te same argumenty, co w uzasadnieniu zaskarĪonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwaĪył, co nastĊpuje:
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar
sprawiedliwoĞci przez kontrolĊ działalnoĞci administracji publicznej. Kontrola ta
sprawowana jest pod wzglĊdem zgodnoĞci z prawem (§ 2). Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie bĊdąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz
powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej: p.p.s.a.).
Skarga nie zasługuje na uwzglĊdnienie, poniewaĪ zaskarĪona decyzja nie narusza
prawa.
SkarĪącą wystąpiła do Wojewody [...] z wnioskiem o stwierdzenie niewaĪnoĞci
jednego z dwóch aktów zgonu, z których jeden o nr. [...] został sporządzony w dniu
[...] maja 1958 r. w UrzĊdzie Stanu Cywilnego B. na podstawie postanowienia Sądu
Powiatowego w B. z [...] marca 1958 r. o uznaniu W.G. za zmarłego w dniu [...] maja
1946 r., a drugi akt zgonu o nr. [...] został sporządzony w dniu [...] grudnia 1990 r.
w UrzĊdzie Stanu Cywilnego w W. na podstawie karty zgonu P.O. wystawionej przez
szpital w W.
Zgodnie z art. 29 p.a.s.c., jeĪeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo
zdarzenie, uniewaĪnia siĊ jeden z nich. UniewaĪnienia dokonuje organ administracji
paĔstwowej wyĪszego stopnia, właĞciwy dla kierownika urzĊdu stanu cywilnego,
który sporządził akt póĨniejszy. Przepis ten znajduje zastosowanie, gdy dwa akty stanu cywilnego stwierdzające to samo zdarzenie zostały zarejestrowane w polskich
ksiĊgach stanu cywilnego.
Według powołanego przepisu moĪliwoĞü uniewaĪnienia aktu w drodze postĊpowania administracyjnego wymaga spełnienia łącznie dwóch przesłanek, a mianowicie:
– istnienia dwóch aktów stanu cywilnego,
– stwierdzenia przez te dwa akty tego samego zdarzenia.
W ocenie Sądu powyĪsze przesłanki nie zachodzą w niniejszym przypadku, gdyĪ
z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, Īe skarĪąca domaga siĊ
uniewaĪnienia jednego z dwóch aktów zgonu, których treĞü jest całkowicie ze sobą
niezgodna. Z porównania obu tych aktów zgonu wynika, Īe ujawnione w nich informacje dotyczące osoby zmarłej, wymagane art. 67 ust. 1 p.a.s.c., zawierają dane dia-
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metralnie róĪne. Innymi słowy, w obu aktach zgonu brak jest chociaĪby jednej informacji o tej samej treĞci, która pozwalałaby przyjąü, Īe akty te mogą dotyczyü tego
samego zdarzenia.
W orzecznictwie wyraĨnie podkreĞla siĊ, Īe zastosowanie art. 29 p.a.s.c. moĪliwe
jest tylko w przypadku istnienia dwóch aktów stwierdzających to samo zdarzenie.
Oba akty muszą konkretyzowaü to zdarzenie w taki sposób, iĪ nie moĪe byü wątpliwoĞci, Īe przedmiotem rejestracji w kaĪdym z aktów jest ten sam fakt, przy czym nie
jest konieczne, aby treĞü obu aktów była identyczna, gdyĪ wystarczy, Īe ewentualne
róĪnice treĞci aktu nie uzasadniają, iĪ moĪe chodziü o róĪne zdarzenia (por. postanowienie SN z 9 sierpnia 1962 r., II CR 273/62, OSNC 1963, nr 11, poz. 241).
W niniejszej sprawie nie moĪna przyjąü, Īe oba akty zgonu dotyczą tego samego
zdarzenia, skoro zawarte w nich wszystkie dane co do osoby zmarłej są róĪne, kaĪdy
z nich zawiera bowiem inne dane co do nazwiska i imienia zmarłego, nazwiska rodowego, miejsca i daty urodzenia, nazwiska i imienia oraz nazwiska rodowego małĪonka oraz nazwisk rodowych i imion rodziców. W toku postĊpowania ustalono
nadto, Īe w akcie urodzenia skarĪącej sporządzonym w UrzĊdzie Stanu Cywilnego
w B. w dniu [...] listopada 1936 r. (nr [...]) w pozycji rodzice wpisani są: W.G.
(nazwisko rodowe G.) i G.E. (nazwisko rodowe K.). Te same dane ujawnione są zarówno w akcie małĪeĔstwa rodziców skarĪącej sporządzonym w dniu [...] lutego
1936 r. w USC w B. ([...]), jak teĪ w akcie zgonu jej matki E.G. z d. K. sporządzonym
przez Urząd Stanu Cywilnego w B. w dniu [...] maja 1959 r. (nr [...]).
JeĞli zatem treĞü dwóch aktów w zakresie podstawowych danych całkowicie siĊ
róĪni, jak to niewątpliwie ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, to nie moĪna uznaü,
iĪ dotyczą one tego samego zdarzenia.
Wymaga podkreĞlenia, iĪ zagadnienie uniewaĪnienia aktów stanu cywilnego regulują art. 29 i art. 30 p.a.s.c., przy czym na podstawie pierwszego przepisu do uniewaĪnienia dochodzi z przyczyn formalnych, zaĞ na podstawie drugiego – z przyczyn
materialnych, czyli z powodu niezgodnoĞci z prawdą.
W myĞl art. 4 p.a.s.c. – akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeĔ
w nich stwierdzonych, ich niezgodnoĞü moĪe byü udowodniona jedynie w postĊpowaniu sądowym. Oznacza to, Īe do chwili wydania orzeczenia przez sąd o uniewaĪnieniu aktu stwierdzającego zdarzenie niezgodne z prawdą, nikt nie moĪe podwaĪyü
jego waĪnoĞci. Nie jest to moĪliwe nawet wtedy, gdy ta niezgodnoĞü z prawdą jest
oczywista dla kierownika urzĊdu stanu cywilnego, innych organów paĔstwowych oraz
dla stron. JeĪeli został sporządzony akt zgonu osoby, która zmarła w innym czasie, to
taki akt podlega uniewaĪnieniu na podstawie art. 30 pkt 1 p.a.s.c. przez sąd w postĊpowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzĊdu stanu cywilnego (art. 33 p.a.s.c.).
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W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151
p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.
Słowa kluczowe: uniewaĪnienie aktu stanu cywilnego, uniewaĪnienie jednego z aktów stwierdzających to samo zdarzenie, zakres właĞciwoĞci sądu powszechnego i organu administracyjnego (wojewody) w przedmiocie uniewaĪnienia aktu stanu cywilnego.
Powołane przepisy
1. Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.:
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 4, art. 29, art. 30, art. 33, art. 67 ust. 1;
2. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1 i § 2;
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 134 § 1, art. 151.

WAĩNE POWODY
UZASADNIAJĄCE ZMIANĉ NAZWISKA
Wyrok WSA w Łodzi z 20 paĨdziernika 2010 r.,
III SA/Łd 457/10

Tezy

1. Obowiązuje zasada wzglĊdnej stabilizacji imion i nazwisk, która oznacza,
iĪ imiĊ i nazwisko są trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisywanymi
poprzez zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego. Sama wola zmiany nazwiska,
nawet uzasadniona subiektywnym przekonaniem zainteresowanej osoby, nie jest
wystarczająca.
2. PojĊcie „waĪne powody” naleĪy do tzw. pojĊü nieokreĞlonych, nieostrych,
których wykładnia nie moĪe nosiü cech dowolnoĞci i nie moĪe przekraczaü dopuszczalnej granicy swobody interpretacji tych okreĞleĔ na tle konkretnego stanu faktycznego. Ocena, czy istnieją „waĪne powody”, nie moĪe wynikaü jedynie z subiektywnego przekonania osoby Īądającej zmiany, ale musi równieĪ sprostaü zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom oceny. „WaĪne powody” zostały wymienione
w art. 4 ust. 1 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska przykładowo, co oznacza, Īe katalog ten nie ma charakteru zamkniĊtego.
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3. ChĊü zerwania wszelkich wiĊzi z rodzicami oraz zamiar całkowitego „odciĊcia siĊ” od rodziców nie są wystarczające do zmiany nazwiska rodowego. Za waĪny
powód nie moĪna uznaü chĊci posiadania nazwiska rodowego osoby, która okazała
osobie wnioskującej sympatiĊ i wdziĊcznoĞü.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie
nastĊpującym:
Przewodniczący: sĊdzia WSA Krzysztof Szczygielski
SĊdziowie: sĊdzia NSA Janusz Nowacki (sprawozdawca), sĊdzia WSA Ewa
Alberciak
Protokolant: Tomasz PorczyĔski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 paĨdziernika 2010 r. sprawy ze skargi
K.A. na decyzjĊ Wojewody [...] z [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska: 1) oddala skargĊ; 2) przyznaje adwokat M.K. prowadzącej KancelariĊ Adwokacką w Ł. przy [...] lok. [...], kwotĊ 292,80 (dwieĞcie dziewiĊüdziesiąt dwa i 80/100)
złotych obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzĊdu skarĪącej K.A. i nakazuje wypłaciü powyĪszą
kwotĊ adwokat M.K. z funduszu Skarbu PaĔstwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie
W dniu [...] K.A. wystąpiła do Kierownika UrzĊdu Stanu Cywilnego Ł.-C.
z wnioskiem o dokonanie zmiany nazwiska rodowego S. na nazwisko K. ProĞbĊ o dokonanie powyĪszej zmiany wnioskodawczyni uzasadniła krzywdą i nikczemnoĞcią,
jakiej doznała wraz z dzieümi ze strony swoich rodziców. Wskazała równieĪ, iĪ
chciałaby, aby kolejne dziecko, które siĊ urodzi, nie było w jakikolwiek sposób wiązane z nazwiskiem jej rodziców. Wskazując natomiast nazwisko, na jakie miałoby
zostaü zmienione jej nazwisko rodowe, tj. z S. na K., podkreĞliła, iĪ nazwisko to nosiła babcia jej obecnego mĊĪa, którą darzyła duĪą sympatią.
Decyzją z [...], [...] Kierownik UrzĊdu Stanu Cywilnego Ł.-C., na podstawie art. 4
ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), odmówił K.A. zmiany nazwiska rodowego S. na
nazwisko rodowe K. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, odwołując siĊ do treĞci art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, iĪ przemawiające za zmianą nazwiska „waĪne wzglĊdy” nie mogą wynikaü z subiektywnego przekonania wnioskodawcy. Muszą sprostaü pewnym zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom oceny. Powody natomiast, jakimi K.A. umotywowała wniosek
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o zmianĊ swojego nazwiska rodowego, nie moĪna uznaü za waĪne, w rozumieniu powołanego przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Od powyĪszej decyzji K.A. złoĪyła odwołanie. W motywach odwołania skarĪąca,
szczegółowo opisując swoją sytuacjĊ Īyciową, podkreĞliła, iĪ „waĪnym powodem”
przemawiającym za zmianą nazwiska rodowego jest chĊü zerwania jakichkolwiek
wiĊzi ze swoimi rodzicami, z którymi pozostaje w konflikcie. SkarĪąca podkreĞliła
równieĪ, iĪ w celu dokonania zmiany nazwiska, jest gotowa wybraü „kaĪde inne nazwisko”.
Decyzją z [...], nr [...] Wojewoda [...] utrzymał w mocy zaskarĪoną decyzjĊ.
W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, iĪ zgodnie z art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, wniosek o zmianĊ nazwiska podlega uwzglĊdnieniu wyłącznie z waĪnych powodów. Katalog waĪnych powodów jest katalogiem otwartym i ogranicza siĊ
jedynie do wymienienia kilku przykładowych okolicznoĞci uzasadniających taką
zmianĊ, w szczególnoĞci zaĞ, gdy zmiana dotyczy nazwiska oĞmieszającego albo nielicującego z godnoĞcią człowieka, zmiany na nazwisko uĪywane, na nazwisko, które
zostało bezprawnie zmienione, lub na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa
paĔstwa, którego obywatelstwo równieĪ siĊ posiada. Przepis ten formułuje dwie podstawowe zasady rozpatrywania wniosków o zmianĊ nazwiska. Pierwsza zasada sprowadza siĊ do stwierdzenia, Īe chociaĪ nazwisko jest dobrem osobistym kaĪdego
człowieka, którym moĪe on swobodnie dysponowaü, to jednak swoboda ta nie ma
charakteru zupełnego. Do zmiany nazwiska nie jest bowiem wystarczająca sama wola
zainteresowanego. Musi byü ona uzasadniona waĪnymi powodami. Takie ograniczenie dowolnoĞci jest konsekwencją zasady stabilizacji nazwisk, które słuĪyü mają
przede wszystkim identyfikacji konkretnej osoby. CzĊste bowiem i całkowicie dowolne zmiany nazwisk mogłyby prowadziü do wielu utrudnieĔ w tym zakresie. Skoro
natomiast organom orzekającym w sprawach zmiany nazwiska przyznano uprawnienie do badania waĪkoĞci oraz zasadnoĞci przyczyn zmiany nazwiska, a jednoczeĞnie
obarczono je obowiązkiem niedopuszczenia do naruszenia dobra osobistego wnioskodawcy, to nie mogą one bezkrytycznie uwzglĊdniaü wszystkich wniosków o zmianĊ
nazwiska. Prowadziłoby to do zagroĪenia lub naruszenia czci i godnoĞci danej osoby.
Reasumując Wojewoda wskazał, iĪ sama wola wnioskodawcy co do zmiany nazwiska
nie stanowi przesłanki samej w sobie, jeĞli nie jest ona poparta waĪnymi powodami.
Ustawodawca wymieniając przykładowo przesłanki oznaczające waĪne powody,
umoĪliwił organom administracji potraktowanie jako waĪnych powodów równieĪ
innych, niewymienionych w ustawie przesłanek. Granicą natomiast rozwaĪaĔ organu
dokonującego indywidualnej oceny wniosku, winno byü ustalenie istnienia (lub braku) elementów oczywistej bezzasadnoĞci w motywach strony, np. kaprysu lub przekory (wyrok NSA z 21 czerwca 1982 r., II SA 699/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 57).
Organ II instancji podkreĞlił równieĪ, Īe w myĞl art. 7 ust. 1 ustawy zmiana nazwiska
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moĪe dotyczyü nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. JednakĪe pamiĊtaü naleĪy, iĪ nazwisko rodowe wpisane dziecku do aktu urodzenia przysługuje
mu w związku z pochodzeniem od okreĞlonych osób. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a w szczególnoĞci przedstawione przez skarĪącą argumenty, przemawiające, jej zdaniem, za wnioskowaną zmianą nazwiska rodowego, tj. silnie zarysowany konflikt z rodzicami, wskazujący na brak miĊdzy stronami jakichkolwiek
kontaktów, czy teĪ sama chĊü zmiany na nazwisko noszone przez osobĊ, którą odwołująca darzyła duĪą sympatią, zdaniem organu odwoławczego, nie dają podstaw do
stwierdzenia, iĪ w przedmiotowej sprawie zachodzą waĪne powody uzasadniające
zmianĊ nazwiska.
W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
K.A. podtrzymała dotychczasową argumentacjĊ. PodkreĞliła, iĪ wnioskowana zmiana
nazwiska podyktowana jest bardzo waĪnymi wzglĊdami, które wcale nie muszą byü
waĪne dla rozstrzygających wniosek organów paĔstwowych. Wskazała, iĪ nazwisko
jest dobrem osobistym kaĪdego człowieka i kaĪdy powinien posiadaü prawo do dysponowania swym dobrem. Podniosła, iĪ jej obecne nazwisko rodowe narusza jej godnoĞü i czeĞü. KaĪdy człowiek ma prawo dysponowania swoim dobrem, jakim jest imiĊ
i nazwisko.
W odpowiedzi na skargĊ Wojewoda [...] podtrzymał stanowisko zaprezentowane
w uzasadnieniu zaskarĪonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaĪył, co nastĊpuje:
Skarga K.A. nie jest zasadna.
Zgodnie z treĞcią art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują
wymiar sprawiedliwoĞci przez kontrolĊ działalnoĞci administracji publicznej.
W myĞl zaĞ art. 1 § 2 wymienionej ustawy, kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod wzglĊdem zgodnoĞci z prawem, jeĪeli ustawy nie stanowią inaczej.
Zgodnie z treĞcią art. 3 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postĊpowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej – p.p.s.a.)
sądy administracyjne sprawują kontrolĊ działalnoĞci administracji publicznej i stosują
Ğrodki okreĞlone w ustawie.
W myĞl zaĞ art. 145 § 1 p.p.s.a., sąd uwzglĊdniając skargĊ na decyzjĊ lub postanowienie:
1) uchyla decyzje lub postanowienie w całoĞci lub w czĊĞci, jeĪeli stwierdzi:
a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,
b) naruszenie prawa dające podstawĊ do wznowienia postĊpowania
administracyjnego,
c) inne naruszenie przepisów postĊpowania, jeĪeli mogło ono mieü istotny
wpływ na wynik sprawy;
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2) stwierdza niewaĪnoĞü decyzji lub postanowienia w całoĞci lub w czĊĞci, jeĪeli
zachodzą przyczyny okreĞlone w art. 156 Kodeksu postĊpowania administracyjnego
lub innych przepisach;
3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeĪeli zachodzą przyczyny okreĞlone w kodeksie postĊpowania administracyjnego lub innych
przepisach.
Badając legalnoĞü zaskarĪonej decyzji, sąd nie stwierdził naruszenia przez organy
administracji przepisów prawa materialnego ani procesowego w stopniu uzasadniającym jej uchylenie.
PodstawĊ rozstrzygniĊcia stanowiły przepisy ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r.
o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). Zgodnie z treĞcią art. 4 ust.
1 wymienionej ustawy, zmiany imienia i nazwiska moĪna dokonaü wyłącznie z waĪnych powodów, w szczególnoĞci gdy dotyczą zmiany:
1) imienia lub nazwiska oĞmieszającego albo nielicującego z godnoĞcią
człowieka,
2) na imiĊ lub nazwisko uĪywane,
3) na imiĊ lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
4) na imiĊ lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa paĔstwa, którego
obywatelstwo równieĪ siĊ posiada.
W orzecznictwie sądów administracyjnych jest powszechnie przyjĊty pogląd, iĪ
obowiązuje zasada wzglĊdnej stabilizacji imion i nazwisk. Oznacza ona, iĪ imiĊ
i nazwisko są trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisywanymi poprzez
zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego. Są to dwa elementy identyfikujące osobĊ
oraz składające siĊ na jej stan cywilny. W związku z czym powinny one byü stabilne,
a ich zmiana jest dopuszczalna tylko z waĪnych powodów. Pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach: z 9 lipca 1993 r., SA/Wr 605/96 (ONSA
1994, nr 3, poz. 10), z 18 stycznia 1994 r., SA/Gd 1114/93 (ONSA z 1995, nr 2, poz.
56), z 15 marca 2007 r., II OSK 452/06 (Legalis) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 paĨdziernika 2009 r., III SA/Wr 83/09 (Lex
nr 574063).
PojĊcie „waĪne powody” naleĪy do tzw. pojĊü nieokreĞlonych, nieostrych, których wykładnia nie moĪe nosiü cech dowolnoĞci i nie moĪe przekraczaü dopuszczalnej granicy swobody interpretacji tych okreĞleĔ na tle konkretnego stanu faktycznego.
Ocena, czy istnieją „waĪne powody”, nie moĪe wynikaü jedynie z subiektywnego
przekonania osoby Īądającej zmiany, ale musi równieĪ sprostaü zobiektywizowanym
i zracjonalizowanym kryteriom oceny. „WaĪne powody” zostały wymienione w art. 4
ust. 1 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska przykładowo, co
oznacza, Īe katalog ten nie ma charakteru zamkniĊtego. Pogląd taki wyraził: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 maja 1981 r., SA 974/81 (ONSA 1981,
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nr 1, poz. 49) i z 24 listopada 1983 r., SA/Ka 534/83 (niepublikowany), Wojewódzki
Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 paĨdziernika 2009 r., III SA/Wr
83/09 (Lex nr 574063) i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku
z 24 wrzeĞnia 2009 r., III SA/Łd 147/08 (Lex nr 524014).
W rozpoznawanej sprawie organy administracji trafnie uznały, iĪ nie istniały
„waĪne powody” uzasadniające zmianĊ nazwiska rodowego K.A.
Z zebranego materiału dowodowego wynika, iĪ skarĪąca jako przyczynĊ zmiany
nazwiska rodowego podała „krzywdy i nikczemnoĞci, jakich doznała od rodziców”,
„doprowadzenie przez rodziców do ograniczenia jej praw rodzicielskich nad dwójką
małoletnich dzieci”, „utrudnianie przez rodziców jej kontaktów z dzieümi” i „przedstawianie dzieciom złego wizerunku matki”. W związku z czym K.A. chce zerwaü
wszelkie wiĊzi z rodzicami i ostatecznie „odciąü siĊ” od nich.
W przekonaniu sądu nie są to waĪne powody uzasadniające zmianĊ nazwiska
rodowego.
Przeprowadzone postĊpowanie dowodowe wykazało, iĪ pomiĊdzy skarĪącą a jej
rodzicami istnieje głĊboki konflikt. Organy administracji odebrały od T. i K.S.
oĞwiadczenie dotyczące zarzutów stawianych im przez córkĊ. Z pisma z [...] wynika
odmienna ocena przebiegu wypadków niĪ ta, jaką przedstawiła skarĪąca. TreĞü wymienionego pisma wskazuje, iĪ ograniczenie władzy rodzicielskiej nie nastąpiło z inicjatywy T. i K.S., lecz z urzĊdu – po interwencji policji, zaĞ rodzice skarĪącej jedynie
zgodzili siĊ zostaü rodziną zastĊpczą dla małoletnich dzieci. TreĞü pisma wskazuje
nadto, iĪ rodzice K.A. nie utrudniają córce kontaktów z dzieümi ani nie przedstawiają
dzieciom złego wizerunku matki, lecz jest wprost przeciwnie. To skarĪąca wykazuje
nikłe zainteresowanie dzieümi z pierwszego małĪeĔstwa, rzadko siĊ z nimi widuje
i nastawia dzieci negatywnie do dziadków, co utrudnia wychowanie wnuków. W ocenie T. i K.S. zarzuty córki są fałszywymi oskarĪeniami, zaĞ K.A. była juĪ wczeĞniej
skazana za fałszywe oskarĪenia prawomocnym wyrokiem sądu karnego.
Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wskazuje, iĪ istnieją dwie wersje
konfliktu, jaki istnieje pomiĊdzy skarĪącą a jej rodzicami. Konflikt ten związany jest
z faktem ustanowienia T. i K.S. rodziną zastĊpczą małoletnich dzieci oraz z przebiegiem widzeĔ K.A. z jej dzieümi. W przekonaniu sądu istnienie tego konfliktu nie jest
waĪnym powodem uzasadniającym zmianĊ nazwiska rodowego skarĪącej. ChĊü zerwania wszelkich wiĊzi z rodzicami oraz zamiar całkowitego „odciĊcia siĊ” od rodziców, nie są wystarczające do zmiany nazwiska rodowego przez K.A. Z zebranego
materiału dowodowego wynika, iĪ skarĪąca ma poczucie krzywdy, jakiej doznała od
rodziców. NaleĪy jednak podnieĞü, iĪ to nie rodzice spowodowali ograniczenie jej
władzy rodzicielskiej, lecz nastąpiło to z urzĊdu po interwencji policji. Skoro sąd
rodzinny ograniczył władzĊ rodzicielską K.A., to oznacza, iĪ istniały do tego pod-
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stawy i istniała koniecznoĞü ustanowienia dla dzieci rodziny zastĊpczej w osobie T.
i K.S.
OkolicznoĞü, czy istnieją waĪne powody uzasadniające zmianĊ nazwiska, winna
byü ustalona z obiektywnego punktu widzenia, a nie wynikaü z subiektywnego przekonania osoby Īądającej takiej zmiany. Oceniając obiektywnie przyczyny zmiany
nazwiska rodowego, podniesione przez skarĪącą, sąd uznał, iĪ konflikt z rodzicami
dotyczący przebiegu widzeĔ z dzieümi i sposobu wychowania dzieci przez T. i K.S.
nie stanowi waĪnego powodu uzasadniającego uwzglĊdnienie wniosku K.A. W przekonaniu sądu organy administracji nie były zobowiązane dokładnie wyjaĞniaü, w jaki
sposób doszło do powstania konfliktu, jakie były tego przyczyny, jak układały siĊ
stosunki pomiĊdzy T. i K.S. a ich córką na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, dlaczego doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej, jakie były powody interwencji
policji, jak faktycznie wyglądały widzenia skarĪącej z dzieümi, czy teĪ dlaczego doszło do skazania K.A. wyrokiem sądu karnego. Wiązałoby siĊ to z koniecznoĞcią
przesłuchania samych zainteresowanych, kilku lub kilkunastu Ğwiadków, w tym byü
moĪe i małoletnich dzieci, gromadzeniem dokumentów w postaci notatek z interwencji policji, orzeczeĔ sądu rodzinnego i karnego, a byü moĪe jeszcze innych czynnoĞci.
W ocenie sądu, bez wzglĊdu na to, która ze stron była bardziej lub mniej winna powstałego konfliktu, to istnienie konfliktu pomiĊdzy skarĪącą a jej rodzicami nie stanowi waĪnego powodu uzasadniającego zmianĊ nazwiska rodowego. W sytuacji,
gdyby przyjąü pogląd strony skarĪącej, to oznaczałoby, iĪ w kaĪdym przypadku powstania konfliktu miĊdzy rodzicami a ich córką uzasadniona byłaby zmiana nazwiska
rodowego przez córkĊ. Stanowiłoby to naruszenie obowiązującej zasady wzglĊdnej
stabilizacji imion i nazwisk.
Sąd nie podzielił poglądu strony skarĪącej podniesionego w piĞmie procesowym
z [...], iĪ o zmianie nazwiska decyduje istnienie po stronie K.A. uzasadnionego przekonania o potrzebie takiej zmiany. Sama wola zmiany nazwiska, nawet uzasadniona
subiektywnym przekonaniem zainteresowanej osoby, nie jest wystarczająca. Konieczne jest istnienie waĪnych powodów w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska – ocenianych z obiektywnego punktu
widzenia, a nie według subiektywnych przekonaĔ osoby Īądającej zmiany. Konflikt
z rodzicami, oceniany według kryteriów obiektywnych, nie stanowi waĪnego powodu
uzasadniającego zmianĊ nazwiska rodowego.
Za waĪny powód nie moĪna równieĪ uznaü chĊci posiadania przez skarĪącą nazwiska rodowego osoby, która okazała jej sympatiĊ i wdziĊcznoĞü. Nazwisko K.
miała babcia obecnego mĊĪa K.A., która okazała jej duĪo sympatii i obie bardzo siĊ
polubiły. W ocenie sądu chĊü posiadania nazwiska osoby, którą skarĪąca darzyła
sympatią, nie jest uzasadnioną przyczyną zmiany nazwiska rodowego.
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Sąd nie podzielił poglądu strony skarĪącej, iĪ skoro w 2008 r. organ administracji
z podobnych przyczyn dokonał zmiany nazwiska, to obecna odmowa uwzglĊdnienia
wniosku Ğwiadczy o pewnej niekonsekwencji organu administracji. NaleĪy zaznaczyü,
iĪ decyzją z [...] Kierownik UrzĊdu Stanu Cywilnego w Ł. zmienił nazwisko skarĪącej
z „H.” na „W.”. W aktach administracyjnych znajduje siĊ odpis tej decyzji, lecz brak
jest akt dotyczących tego postĊpowania. Sprawa ta dotyczyła zmiany nazwiska, jakie
posiadała skarĪąca z pierwszego małĪeĔstwa. Z materiału dowodowego zebranego
w niniejszej sprawie wynika, iĪ pierwszy mąĪ skarĪącej był recydywistą, wielokrotnie
karanym i wyraĪał groĨby w stosunku do byłej Īony. W niniejszej sprawie jest jednak
inny stan faktyczny niĪ w poprzedniej sprawie. Nie moĪna zatem uznaü, iĪ skoro
w poprzedniej sprawie zmienione zostało nazwisko skarĪącej, to równieĪ i obecnie jej
wniosek winien zostaü uwzglĊdniony. OkolicznoĞü, iĪ Kierownik USC w Ł. w 2008 r.
zmienił nazwisko skarĪącej, w innym stanie faktycznym, nie moĪe przesądzaü, iĪ
równieĪ w rozpoznawanej sprawie organ administracji winien dokonaü zmiany nazwiska rodowego K.A.
W toku postĊpowania administracyjnego skarĪąca kilkakrotnie podnosiła, iĪ rodzice utrudniają jej kontakt z dzieümi z pierwszego małĪeĔstwa. T. i K.S. temu zaprzeczyli. Przyjmując hipotetycznie, iĪ kontakty K.A. z dzieümi były rzeczywiĞcie
utrudniane, to skarĪącej przysługuje moĪliwoĞü Īądania uregulowania sposobu tych
kontaktów w postĊpowaniu przed sądem powszechnym. TrudnoĞci w kontaktach
z dzieümi nie uzasadniają natomiast zmiany rodowego nazwiska.
K.A. kilkakrotnie powoływała siĊ na „krzywdy i nikczemnoĞci” oraz „cierpienia
i niegodziwoĞci”, jakich doznała od swoich rodziców, lecz nie wyjaĞniła dokładnie,
na czym one polegały. JeĪeli chodziło skarĪącej o kwestiĊ ograniczenia jej władzy
rodzicielskiej, to decydował o tym sąd rodzinny, a nie rodzice. W sytuacji, gdy nie
zgadzała siĊ ona z tym orzeczeniem, to miała moĪliwoĞü jego zaskarĪenia, lecz tego
nie uczyniła. „ObciąĪanie” obecnie rodziców odpowiedzialnoĞcią za treĞü orzeczenia
sądu rodzinnego jest w istocie kwestionowaniem prawomocnego orzeczenia sądu
i ustaleĔ, jakich sąd dokonał w tej sprawie.
Reasumując – sąd uznał, iĪ skarga nie jest zasadna. Przeprowadzone postĊpowanie dowodowe wykazało, iĪ K.A. pozostaje w głĊbokim konflikcie ze swoimi rodzicami związanym z tym, Īe ma ograniczoną władzĊ rodzicielską, zaĞ jej rodzice są
ustanowieni rodziną zastĊpczą. Bez wzglĊdu na to, która ze stron jest mniej lub bardziej winna powstania tego konfliktu, z obiektywnego punktu widzenia, nie jest to
waĪny powód uzasadniający zmianĊ nazwiska rodowego przez skarĪącą. Organy administracji trafnie odmówiły uwzglĊdnienia wniosku K.A. Rozpoznając sprawĊ, sąd
nie stwierdził naruszenia przepisów prawa materialnego, bądĨ przepisów postĊpowania administracyjnego, mogących mieü wpływ na wynik sprawy. Mając to na uwadze,
na podstawie art. 151 p.p.s.a. sąd oddalił skargĊ K.A.
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Na podstawie art. 250 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra SprawiedliwoĞci z 28 wrzeĞnia 2002 r. w sprawie opłat za czynnoĞci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb PaĔstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcĊ prawnego ustanowionego z urzĊdu (Dz. U. Nr 163, poz.
1349 ze zm.), sąd przyznał radcy prawnemu M.K. kwotĊ 292,80 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzĊdu. Na kwotĊ tĊ złoĪyło siĊ: 240 zł – wynagrodzenie radcy prawnego oraz 52,80 zł – podatek od towarów i usług.
Słowa kluczowe: zmiana nazwiska, zasada wzglĊdnej stabilizacji imion i nazwisk, waĪne
powody uzasadniające zmianĊ nazwiska.
Powołane przepisy
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 156;
2. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1 i § 2;
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postĊpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 3 § 1, art. 145 § 1, art. 250;
4. Ustawa z dnia 17 paĨdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220,
poz. 1414) – art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1;
5. Rozporządzenie Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 28 wrzeĞnia 2002 r. w sprawie opłat
za czynnoĞci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb PaĔstwa kosztów pomocy
prawnej udzielonej przez radcĊ prawnego ustanowionego z urzĊdu (Dz. U. Nr 163, poz.
1349 ze zm.) – § 2 ust. 3, § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c.
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Regulacje z zakresu prawa osobowego
w projekcie ksiĊgi pierwszej
Kodeksu cywilnego
Wprowadzenie
Reforma prawa cywilnego to zagadnienie, które od wielu lat nie traci na
aktualnoĞci. Zwłaszcza odpowiedĨ na pytanie, czy dokonywaü kolejnych nowelizacji kodeksu cywilnego z 1964 r.1, czy teĪ projektowaü nowy kodeks
cywilny. Działająca przy ministrze sprawiedliwoĞci Komisja Kodyfikacyjna
Prawa Cywilnego2, która prowadzi prace nad nowelizacją polskiego systemu
prawa prywatnego, podjĊła ostatecznie działania zmierzające do przygotowania nowego kodeksu cywilnego3. Pogląd ten znalazł równieĪ poparcie Rady
Legislacyjnej, działającej przy prezesie Rady Ministrów4. Po opublikowaniu

M GR KATARZYNA DĉBIēSKA-DOMAGAŁA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. [dalej
cyt.: k.c.].
2
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z dnia 22 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 55, poz. 476.
3
Zob. sprawozdanie z działalnoĞci Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za rok 2008
oraz sprawozdanie z działalnoĞci Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w kadencji 20062010, dostĊpne na stronach internetowych Ministerstwa SprawiedliwoĞci – http://bip.ms.gov.
pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/
4
Zgodnie z zaleceniami tej Rady, decyzje legislacyjne o waĪnych aktach ustawodawczych
powinno siĊ podejmowaü dopiero po publicznym przedstawieniu ich załoĪeĔ – najlepiej w po-
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przez KomisjĊ Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego Zielonej ksiĊgi5, w której
znalazły siĊ ogólne załoĪenia prac nad nowym kodeksem cywilnym6, kolejnym efektem prac Komisji było przedstawienie projektu ksiĊgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego7. Problematyka przedstawiona w Zielonej ksiĊdze
stała siĊ przedmiotem oĪywionej dyskusji, o czym Ğwiadczą liczne publikacje
poĞwiĊcone poszczególnym działom lub instytucjom projektowanego kodeksu
cywilnego8. Polemika co do potrzeby uchwalania nowego kodeksu cywilnego
wraz z opublikowaniem projektu nie ustała, lecz przybrała na sile9. OpiniĊ
podwaĪającą potrzebĊ uchwalania nowego kodeksu cywilnego wyrazili sĊdziowie Izby Cywilnej Sądu NajwyĪszego10.
We wstĊpie do projektu wĞród argumentów uzasadniających potrzebĊ
wprowadzenia nowego kodeksu cywilnego, najpierw wskazano pochodzenie
tego kodeksu z 1964 r. oraz jego oparcie na załoĪeniach systemu socjalistycznego, których nie udało siĊ usunąü mimo licznych nowelizacji kodeksu cywilnego. Jako powód uzasadniający potrzebĊ opracowania nowego kodeksu cywilnego, podano takĪe brak jego spójnoĞci, wywołany właĞnie licznymi zmianami, oraz uregulowanie wielu istotnych zagadnieĔ poza kodeksem cywilnym.
Argumentem przemawiającym za, ma byü równieĪ fakt, Īe taką liniĊ obrały
staci tzw. Zielonej ksiĊgi, a nie na podstawie artykułowanego juĪ projektu, zob. J. JACYSZYN,
Prace nad optymalną wizją kodeksu cywilnego – „Zielona KsiĊga”, „Rejent” 2007, nr 2, s. 27.
5
Zielona KsiĊga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej, red.
Z. RadwaĔski, Warszawa 2006.
6
Struktura Zielonej ksiĊgi przybrała kształt obowiązującego obecnie kodeksu cywilnego,
stąd teĪ wyróĪniono nastĊpujące czĊĞci: I. CzĊĞü ogólna, II. Prawo rzeczowe, III. Prawo zobowiązaĔ, IV. Prawo rodzinne i opiekuĔcze, V. Prawo spadkowe.
7
KsiĊga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem. DostĊpny na stronach
internetowych Ministerstwa SprawiedliwoĞci – http://www.ms.gov.pl/kkpc/kkpc.php.
8
Zob. JACYSZYN, Prace nad optymalną wizja kodeksu cywilnego, s. 25-30; Z. RADWAēSKI, ZałoĪenia nowego kodeksu cywilnego, „Rejent” 2008, nr 2, s. 11-22; TENĩE, Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, „Rodzina i Prawo” 2008, nr 9-10, s. 5-16; G. BIENIEK,
W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent” 2008, nr 2,
s. 23-53; E. GNIEWEK, O prawie własnoĞci – w kontekĞcie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego, „Rejent” 2008, nr 2, s. 54-67; J. GOŁACZYēSKI, Propozycja zmian formy czynnoĞci
prawnych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent” 2008, nr 2, s. 68-86; E. HOLEWIēSKA-ŁAPIēSKA, Opinia sĊdziów na temat przedstawionego w „Zielonej KsiĊdze” usytuowania prawa rodzinnego w przyszłej kodyfikacji, „Rodzina i Prawo” 2008, nr 9-10, s. 17-33.
9
M. DOMAGALSKI, Nowy kodeks cywilny trudniejszy niĪ sądzono, „Rzeczpospolita”, 22
marca 2010.
10
Zob. J. F RĄCKOWIAK, A. GÓRSKI, I. GROMSKA-S ZUSTER , Osoby w projekcie Kodeksu
cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 3, s. 5.
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inne kraje byłego obozu socjalistycznego11. Zwolennicy zatem podkreĞlają, Īe
bez stworzenia nowego kodeksu cywilnego nie da siĊ w pełni zrealizowaü
postulatu przywrócenia kodeksowi cywilnemu właĞciwej mu roli podstawowego aktu prawnego dla prawa prywatnego i zapobiec dalszemu procesowi
dekodyfikacji tej dziedziny prawa. Bez stworzenia nowego kodeksu cywilnego
nie da siĊ takĪe doprowadziü do wewnĊtrznej spójnoĞci systemu prawnego12.
Z kolei przeciwnicy nowej kodyfikacji podkreĞlają znaczenie takiej wartoĞci, jak stabilnoĞü prawa, zwłaszcza w dziedzinie prawa cywilnego13. Wskazują
jednoczeĞnie, Īe kodeks cywilny z 1964 r. choü pochodzi z czasu, kiedy
w Polsce istniał ustrój socjalistyczny, czerpał wiele rozwiązaĔ z kodeksu zobowiązaĔ z 1933 r. Stanowisko to wzmacnia argument, Īe to nie data uchwalenia kodeksu cywilnego powinna rozstrzygaü o potrzebie wprowadzenia nowego aktu, lecz treĞü zawartych w nim regulacji14. W sporze odnoszącym siĊ
co do potrzeby wprowadzenia nowej kodyfikacji, z pewnoĞcią moĪna podpisaü siĊ pod opinią, Īe gruntowna reforma prawa cywilnego przeprowadzona
w latach dziewiĊüdziesiątych minionego wieku doprowadziła do oczyszczenia
kodeksu cywilnego z załoĪeĔ ustroju socjalistycznego w stopniu zadowalającym15.
Przeciwnicy wprowadzenia nowej kodyfikacji wĞród przyczyn uzasadniających taką moĪliwoĞü, wskazali niedostosowanie obecnego kodeksu cywilnego jako całoĞci do potrzeb praktyki, których nie da siĊ usunąü w drodze
wykładni, jak równieĪ utratĊ znaczenia przepisów wskutek zmian społecznych, gospodarczych lub cywilizacyjnych. Ze wzglĊdu jednak na to, Īe takie
zjawiska nie mają miejsca obecnie w Polsce, przedstawiciele nurtu opozycyjnego wyrazili pogląd, Īe brak uzasadnienia dla potrzeby wprowadzenia nowej
kodyfikacji prawa cywilnego16.

11

Uwagi wstĊpne – uzasadnienie projektu, s. 25.
RADWAēSKI, ZałoĪenia nowego kodeksu cywilnego, s. 11.
13
K. ZAWADA, Ocena regulacji czynnoĞci prawnych w projektowanej ksiĊdze pierwszej
Kodeksu cywilnego, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 3, s. 33.
14
TamĪe, s. 32-33.
15
TamĪe, s. 33.
16
TamĪe.
12
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W Ğwietle projektu układ regulacji odnoszący siĊ do osób fizycznych odpowiada systematyce przyjĊtej w kodeksie cywilnym z 1964 r., z tym Īe wyróĪniono wiĊcej rozdziałów17.
Projektowane przepisy wyraĨnie rozdzielają zagadnienie związane z pojĊciem zdolnoĞci prawnej i zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych. WyodrĊbnieniu
uległo równieĪ zagadnienie dóbr osobistych ze wzglĊdu na swoją doniosłoĞü.
Na miejsce obecnego rozdziału o zdolnoĞci prawnej i zdolnoĞci do czynnoĞci
prawnych zaproponowano wprowadzenie trzech rozdziałów, poĞwiĊconych
kolejno – zdolnoĞci prawnej, zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych i dobrom osobistym. Do rozwiązaĔ nowych naleĪy wprowadzenie oznaczenia osoby fizycznej, słuĪące identyfikacji podmiotów stosunków cywilnoprawnych. Kuratela obecnie uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuĔczym18, według załoĪeĔ projektodawców ma byü włączona do czĊĞci ogólnej kodeksu cywilnego. Ma to swoje uzasadnienie w zamierzonym przez KomisjĊ Kodyfikacyjną
uchyleniu przepisów tego kodeksu i objĊcie materii w nim unormowanych nowym kodeksem cywilnym. Wprowadzanie zmian we skazanym zakresie zostało dokonane z wykorzystaniem orzecznictwa, opracowaĔ naukowych oraz doĞwiadczeĔ praktyki. Ponadto proponowane rozwiązania ze wzglĊdu na to, Īe
odnoszą siĊ do osób fizycznych, uwzglĊdniają akty prawa miĊdzynarodowego
i prawa UE, które wyznaczają standardy ochrony praw człowieka19.

1. ZdolnoĞü prawna
Projektowane przepisy w rozdziale poĞwiĊconym zdolnoĞci prawnej okreĞlają treĞü tego pojĊcia, kiedy powstaje i koĔczy siĊ oraz w jakim zakresie
przysługuje dziecku poczĊtemu20 .
17

Rozdziały zostały zatytułowane nastĊpująco: I. ZdolnoĞü prawna, II. ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych, III. Dobra osobiste, IV. Oznaczenie osoby, V. Miejsce zamieszkania,
VI. Uznanie za zmarłego, VII. Kuratela.
18
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59
ze zm. [dalej cyt.: k.r.o.].
19
Uwagi wstĊpne – uzasadnienie projektu, s. 25-26.
20
Regulacje prawne zawarte w art. 9-11 projektu kodeksu cywilnego mają nastĊpującą
treĞü:
„Art. 9. § 1. Osobą fizyczną jest człowiek. Od chwili urodzenia kaĪdy człowiek jest podmiotem praw i obowiązków (zdolnoĞü prawna).
§ 2. Dziecko poczĊte uwaĪa siĊ za urodzone, gdy jest to dla niego korzystne; jednakĪe
prawa majątkowe dziecko to nabywa, jeĪeli urodzi siĊ Īywe.
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Obecny przepis art. 8 k.c. nie zawiera definicji zdolnoĞci prawnej, jak to
czynił art. 6 § 1 p.o.p.c. z 1950 r.21 Natomiast przepis art. 9 § 1 projektu
formułuje definicjĊ zdolnoĞci prawnej: „[…] Od chwili urodzenia kaĪdy człowiek jest podmiotem praw i obowiązków (zdolnoĞü prawna)”. Bez wątpienia
objaĞnienie tego pojĊcia odpowiada powszechnie przyjĊtemu znaczeniu. Projektodawca tworząc rozwiązania odnoszące siĊ do zdolnoĞci prawnej, w art. 9
§ 1 wskazał, Īe osobą fizyczną jest człowiek. KoniecznoĞü wprowadzenia
takiej definicji uzasadnił tym, Īe taka definicja funkcjonuje w odniesieniu do
osób prawnych, dlatego teĪ dla porządku zamieszczono ją takĪe w odniesieniu
do osób fizycznych22. Ze wzglĊdu jednak na fakt, Īe projektodawca nie zdecydował siĊ okreĞliü, kto jest człowiekiem, wyraĪono opiniĊ co do zbĊdnoĞci
umieszczania w projekcie definicji osoby fizycznej w takim kształcie23. O ile
samo uzasadnienie „dla porządku” nie przekonuje, to zdecydowanie podzieliü
naleĪy pogląd, Īe definiowanie pojĊcia osoby fizycznej przez odwołanie siĊ do
pojĊcia człowieka ma swoje uzasadnienie w tym, Īe pojĊcie człowieka stanowi przedmiot zainteresowania innych nauk, zwłaszcza filozofii i antropologii, a nie nauki prawa24.
Fakty, z którymi prawo cywilne łączy powstanie, zmianĊ lub ustanie stosunków cywilnoprawnych, albo skutki w sferze podmiotowoĞci cywilnoprawnej, nazywamy zdarzeniami cywilnoprawnymi25. W Ğwietle art. 9 § 1 projektu
zdarzeniem cywilnoprawnym, które skutkuje w zakresie podmiotowoĞci
prawnej, jest fakt urodzenia. To właĞnie z faktem urodzenia człowieka projektowany przepis art. 9 § 1 wiąĪe skutek w tej postaci, Īe kaĪdy człowiek od
chwili urodzenia ma zdolnoĞü prawną. Dla nabycia zdolnoĞci prawnej zasad§ 3. Przepis § 2 nie uchybia przepisom odrĊbnym, które przewidują ochronĊ dziecka
w szerszym zakresie.
Art. 10. Domniemywa siĊ, Īe dziecko urodziło siĊ Īywe.
Art. 11. § 1. Z chwilą Ğmierci człowieka jego zdolnoĞü prawna ustaje.
§ 2. JeĪeli kilka osób utraciło Īycie podczas groĪącego im wspólnie niebezpieczeĔstwa,
domniemywa siĊ, Īe zmarły jednoczeĞnie”.
21
Przepis ten stanowił, Īe: „KaĪdy człowiek od chwili urodzenia moĪe mieü w zakresie
prawa cywilnego prawa i obowiązki (zdolnoĞü prawna)”. Zob. Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. –
Przepisy ogólne prawa cywilnego, Dz. U. Nr 34, poz. 31 [dalej cyt.: p.o.p.c.].
22
ZdolnoĞü prawna – uzasadnienie projektu, s. 26.
23
F RĄCKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-S ZUSTER , Osoby w projekcie Kodeksu cywilnego, s.
10.
24
T. S OKOŁOWSKI, Sytuacja prawna nasciturusa w art. 9 projektu Kodeksu cywilnego,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 2, s. 185.
25
A. WOLTER , J. IGNATOWICZ, K. S TEFANIUK, Prawo cywilne, Warszawa 1998, s. 115.
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nicze jest zatem to, czy urodzenie jest tzw. urodzeniem Īywym, czy teĪ urodzeniem martwym, poniewaĪ skutek w postaci nabycia zdolnoĞci prawnej
wiąĪe siĊ wyłącznie z Īywym urodzeniem26. JeĞli dziecko przychodzi na Ğwiat
martwe, nie nabywa Īadnych praw. Projektodawca wprowadza w związku
z tym domniemanie prawne Īywego urodzenia. Artykuł 10 projektu stanowi:
„domniemywa siĊ, Īe dziecko urodziło siĊ Īywe”. Przepis ten jest odpowiednikiem obecnego art. 9 k.c.
Fakt urodzenia jest podstawą do sporządzenia aktu stanu cywilnego niezaleĪnie od tego, czy mamy do czynienie z Īywym czy martwym urodzeniem.
W obydwu przypadkach sporządza siĊ akt urodzenia27.
W projekcie nie okreĞlono momentu urodzenia, pozostawiając tĊ kwestiĊ
przepisom odrĊbnym28, tak jak ma to miejsce w obowiązującym kodeksie
cywilnym. Przyczyny takiego stanu uzasadniono aspektami medycznymi29.
W art. 9 § 2 projektu podjĊto próbĊ uregulowania sytuacji prawnej dziecka poczĊtego, lecz jeszcze nienarodzonego (nasciturusa). PotrzebĊ stworzenia
podstaw prawnych dostrzeĪono w kontekĞcie nowych sytuacji, które ujawniają
siĊ zwłaszcza na polu medycznym. Chodzi tutaj o zagadnienie terapii prenatalnej i koniecznoĞü uregulowania sytuacji nasciturusa jako pacjenta, ma to
bowiem równieĪ znaczenie dla sytuacji lekarza i placówek leczniczych, Ğwiadczących wobec nasciturusa usługi medyczne30.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe o ile normatywna ochrona nasciturusa w zasadzie
nie budziła wątpliwoĞci, o tyle kwestia charakteru tej ochrony juĪ tak. Koncepcja najbardziej rozpowszechniona w literaturze opiera siĊ na konstrukcji
zdolnoĞci pod warunkiem zawieszającym, Īe nasciturus urodzi siĊ Īywy. Choü

26

J. HABERKO, Konsekwencje prawne Īywego i martwego urodzenia, „Prawo i Medycyna”
9(2007), nr 3, s. 65.
27
Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.:
Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.]. Urodzenie dziecka naleĪy zgłosiü
w ciągu 14 dni od dnia urodzenia (art. 38 ust. 1 p.a.s.c.). JeĪeli dziecko urodziło siĊ martwe,
zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpiü w ciągu trzech dni. W takim wypadku sporządza siĊ akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, Īe dziecko urodziło siĊ martwe. Natomiast nie sporządza siĊ wówczas aktu zgonu (art. 38 ust. 2 p.a.s.c.).
28
W zakresie pojĊcia Īywego urodzenia i martwego urodzenia zob. pkt 3 i 4 załącznika do
Rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaju
dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania,
Dz. U. Nr 247, poz.1819 ze zm.
29
ZdolnoĞü prawna – uzasadnienie projektu, s. 26.
30
TamĪe, s. 27.
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mniej popularna, swoich zwolenników zyskała takĪe konstrukcja warunku rozwiązującego, Īe nasciturus urodzi siĊ martwy. Kolejna grupa poglądów grupuje siĊ po przeciwnych biegunach, zdaniem jednych nasciturus nie ma Īadnej
zdolnoĞci prawnej, zdaniem drugich – ma pełną zdolnoĞü prawną31.
Odnosząc siĊ do kwestii zdolnoĞci prawnej nasciturusa w projekcie kodeksu cywilnego, naleĪy odnotowaü dwukrotną zmianĊ brzmienia obecnego
art. 8 k.c. Dokonana w1993 r.32 nowelizacja k.c. wyraĨnie przyznała nasciturusowi zdolnoĞü prawną. Taki stan prawny nie utrzymał siĊ jednak zbyt długo,
bowiem kolejna nowelizacja wprowadzona w 1996 r.33 zdolnoĞü tĊ wyeliminowała. Istniejący przez trzy lata – od 1993 r. stan prawny zrodził jednak szereg
konsekwencji. DostrzeĪono przede wszystkim koniecznoĞü ochrony praw osobistych nasciturusa. W szczególnoĞci zwrócono uwagĊ na prawa stanu cywilnego, w tym prawo związane z uznaniem nienarodzonego dziecka34. Bardziej
uwidoczniła siĊ takĪe problematyka ochrony innych niĪ Īycie i zdrowie dóbr
osobistych dziecka poczĊtego35.
Pomimo Īe w obecnym stanie prawnym nasciturus nie ma normatywnie
przyznanej zdolnoĞci prawnej, nie oznacza to, Īe jest pozbawiony ochrony.
Istnieją w tej materii szczegółowe rozwiązania, zwłaszcza w przepisach prawa
obligacyjnego36, spadkowego37 i rodzinnego38, chroniące jego sytuacjĊ praw31

PrezentacjĊ stanowisk poszczególnych autorów podaje T. Sokołowski, Sytuacja prawna
nasciturusa, s. 188.
32
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoĞci przerywania ciąĪy (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.), dodała do art. 8
k.c. § 2 nastĊpującą treĞü: „ZdolnoĞü prawną ma równieĪ dziecko poczĊte; jednakĪe prawa
i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono pod warunkiem, Īe urodzi siĊ Īywe”.
33
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoĞci przerywania ciąĪy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 646 ze zm.), uchyliła art. 8 § 2 k.c.
34
T. S OKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Warszawa 2009, s.
58.
35
TamĪe, s. 58.
36
Zgodnie z 446 1 k.c. z chwilą urodzenia dziecko moĪe Īądaü naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.
37
Zgodnie z 927 § 1 k.c. dziecko w chwili otwarcia spadku juĪ poczĊte moĪe byü spadkobiercą, jeĪeli urodzi siĊ Īywe. Z odesłania zastosowanego w art. 972 k.c., to samo dotyczy
prawa nasciturusa do zapisu.
38
Stosownie do art. 75 § 1 k.r.o. moĪna uznaü ojcostwo przed urodzeniem siĊ dziecka juĪ
poczĊtego. Ponadto z art. 142 wynika, Īe w przypadku uwiarygodnienia ojcostwa mĊĪczyzny,
niebĊdącego mĊĪem matki jeszcze przed urodzeniem dziecka, istnieje moĪliwoĞü zabezpiecze-
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ną39. Obok przepisów zawartych w kodeksie cywilnym oraz kodeksie rodzinnym i opiekuĔczym, które mają bez wątpienia charakter prywatnoprawny,
moĪna wskazaü takĪe przepisy prawa publicznego40. Przywołane przepisy stanowią podstawĊ do twierdzenia, Īe w prawie polskim obowiązuje zasada nasciturus pro iam nato habetur quodiens de commodis eius agitur.
Zgodnie z art. 9 § 2 projektu dziecko poczĊte uwaĪa siĊ za urodzone, gdy
jest to dla niego korzystne; jednakĪe prawa majątkowe dziecko to nabywa,
jeĪeli urodzi siĊ Īywe. Projektowany przepis ma na uwadze potrzebĊ ochrony
interesów niemajątkowych i majątkowych dziecka poczĊtego. Składa siĊ
z dwóch czĊĞci: w pierwszej została wyraĪona ogólna formuła, „Īe dziecko
poczĊte uwaĪa siĊ za urodzone, gdy jest to dla niego korzystne”, a w czĊĞci
drugiej – po Ğredniku – przyjĊto konstrukcjĊ warunkowej zdolnoĞci w odniesieniu do praw majątkowych. Dziecko poczĊte nabywa prawa majątkowe, jeĪeli urodzi siĊ Īywe, a wiĊc pod ustawowym warunkiem zawieszającym. Prawa te jako majątkowe mogą i powinny byü chronione za pomocą czynnoĞci
materialnoprawnych i procesowych41. Intencją projektodawcy było uwzglĊdnienie w szerokim zakresie zasady nasciturus pro iam nato habetur quodiens
de commodis eius agitur, która cieszy siĊ poparciem w doktrynie i judykaturze. Przepis art. 9 § 2 projektu w takiej postaci zyskał juĪ wyraĨnych przeciwników. NajpowaĪniejszy zarzut, który został podniesiony w dyskusji, dotyczy tego, Īe zawarte w art. 9 § 2 u sformułowanie, „Īe dziecko poczĊte uwaĪa
siĊ za urodzone, gdy jest to dla niego korzystne”, jest mało precyzyjne. Przeciwnicy podnoszą przy tym, Īe szczególne wątpliwoĞci dotyczą tego, na czym
ma polegaü owa korzyĞü. W ich opinii podstawową korzyĞcią dziecka poczĊtego jest moĪliwoĞü urodzenia siĊ. Z tego wzglĊdu proponują powrót do sformułowania § 2 art. 8 k.c., wprowadzonego w 1993 r., a uchylonego w 1996 r.
Nie da siĊ zaprzeczyü, Īe korzyĞcią fundamentalną dla dziecka poczĊtego jest
nia jego przyszłych ĞwiadczeĔ alimentacyjnych naleĪnych od mĊĪczyzny. Z kolei na podstawie
art. 182 k.r.o. dla dziecka poczĊtego moĪna ustanowiü kuratora, jeĪeli jest to potrzebne do
strzeĪenia przyszłych praw dziecka.
39
J. S TRZEBIēCZYK [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011,
s. 34.
40
Szczegółowej analizy przepisów dotyczących realizowania ĞwiadczeĔ medycznych,
wykonywania zawodu lekarza, funkcjonowania placówek medycznych oraz odnoszących siĊ
do ochrony zdrowia matki samego nasciturusa dokonał T. Sokołowski, Sytuacja prawna nasciturusa, s. 192-194.
41
A. DYONIAK, Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, z. 3, s. 51.
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moĪliwoĞü urodzenia. W ten nurt doskonale wpisuje siĊ, utrwalony i akceptowany w literaturze pogląd, Īe dziecko poczĊte ma prawo do zachowania zdolnoĞci fizycznej i psychicznej. Z tego tytułu przysługuje mu ochrona przewidziana w art. 23 i 24 k.c.42 Choü widoczny jest brak konsekwencji ustawodawcy w zakresie zdolnoĞci prawnej nasciturusa, nie wydaje siĊ jednak, aby
był moĪliwy powrót do rozwiązania przyjĊtego w § 2 art. 8 k.c. w 1993 r. Argumentem przemawiającym za przyjĊciem takiego stanowiska jest okolicznoĞü, Īe zbyt silna pozycja nasciturusa na obszarze prawa cywilnego wbrew
pozorom moĪe siĊ staü dla niego zagroĪeniem, jako naruszająca spójnoĞü całego systemu. WłaĞnie wyraĨne przeciwdziałania przedstawicieli innych gałĊzi
prawa w istotnej mierze tłumaczą los nowelizacji art. 8 § 2 k.c. dokonanej
w 1993 r. Stanowczą postaü uzyskuje zatem przekonanie, Īe uznanie nawet
w ograniczonym stopniu podmiotowoĞci nasciturusa wywołuje skutki siĊgające poza system prawa cywilnego43.
Przepis art. 9 § 3 projektu stanowi, Īe przepis § 2 nie uchybia przepisom
odrĊbnym, które przewidują ochronĊ dziecka w szerszym zakresie. Projektowany przepis wskazuje, Īe przewidziany standard ochrony w ogólnej regulacji
art. 9 § 2 nie jest wiąĪący, jeĪeli dziecko poczĊte moĪe na podstawie innych
przepisów uzyskaü ochronĊ w szerszym zakresie.
Wyraziü naleĪy opiniĊ, Īe przepis art. 9 § 2 i § 3 projektu nowego kodeksu
cywilnego stanowiü bĊdzie przydatne narzĊdzie ochrony interesów nasciturusa. Projektowany art. 11 dotyczy ustania podmiotowoĞci prawnej człowieka.
Przepis art. 11 § 1 projektu stanowi, Īe z chwilą Ğmierci człowieka jego zdolnoĞü prawna ustaje.
ĝmierü wyznacza kres osoby fizycznej, a w jej nastĊpstwie gasną wszystkie prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym, a prawa i obowiązki
majątkowe stają siĊ przedmiotem dziedziczenia44. Z tego wzglĊdu, Īe obowiązujący system prawny nie zawiera definicji zgonu, wykorzystywane są w tym
celu rozwiązania przyjmowane w medycynie45. Z powodu doniosłych kon-

42

Pogląd ten wyraził K. Piasecki; cyt. za: SOKOŁOWSKI, Sytuacja prawna nasciturusa,

s. 190.
43

S OKOŁOWSKI, Sytuacja prawna nasciturusa, s. 190.
A. KAWAŁKO, H. WITCZAK, Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, Warszawa 2010, s. 76.
45
Zob. art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. Nr 169, poz. 1411.
44
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sekwencji prawnych, jakie rodzi Ğmierü, poĪądane wydaje siĊ wyjaĞnienie
w kodeksie cywilnym, według jakich kryteriów okreĞla siĊ moment Ğmierci46.
Zarówno rzeczywista Ğmierü człowieka, jak i przypadki, w których sąd
wydaje postanowienie o uznaniu za zmarłego lub postanowienie stwierdzające
zgon, powodują ustanie zdolnoĞci prawnej. Wymienione sytuacje są podstawą
do sporządzenia aktu zgonu przez kierownika urzĊdu stanu cywilnego47.
Przepis art. 11 § 2 projektu, który stanowi, jeĪeli kilka osób utraciło Īycie
podczas groĪącego im wspólnie niebezpieczeĔstwa, domniemywa siĊ, Īe
zmarły jednoczeĞnie jest odpowiednikiem obecnego art. 32 k.c. Zmiana jego
miejsca w projektowanym kodeksie cywilnym została uzasadniona okolicznoĞcią, Īe konstrukcja domniemania jednoczesnej Ğmierci kilku osób podczas
groĪącego im wspólnie niebezpieczeĔstwa ma znaczenie ogólniejsze (dotyczy
kommorientów), w związku z czym nie powinno wchodziü w skład regulacji,
która dotyczy uznania za zmarłego48.

2. ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych
W projekcie przepisom, które dotyczą zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych,
nadano nastĊpującą strukturĊ: zdefiniowano zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych,
pełną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych, ograniczoną zdolnoĞü do czynnoĞci
prawnych, brak zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, ubezwłasnowolnienie.
Regulacje dotyczące zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych nie zmieniły zasadniczo swojego kształtu, niemniej jednak autorzy projektu obok drobnych
zmian jĊzykowych dokonali wielu korekt.
W art. 12 § 1 projektu49 zdefiniowano pojĊcie zdolnoĞü prawnej, wskazując, Īe osoba fizyczna moĪe dokonywaü czynnoĞci prawnych. Z takiego sformułowania wynika, Īe autorzy projektu utrzymali rozwiązanie polegające na
tym, Īe tylko w drodze czynnoĞci prawnych moĪna nabywaü prawa i zaciągaü
46

Trafnie zwrócono na to uwagĊ w: Zielona KsiĊga. Optymalna wizja kodeksu, s. 38.
Akt zgonu sporządza siĊ na podstawie karty zgonu wystawianej co do zasady przez
lekarza (art. 66 ust.1 p.a.s.c.). Natomiast jeĪeli okolicznoĞci zgonu były przedmiotem postĊpowania przeprowadzonego przez organ paĔstwowy (uznanie za zmarłego, sądowe stwierdzenie
zgonu), akt zgonu sporządza siĊ na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki
organ (art. 66 ust.1 p.a.s.c.).
48
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 28.
49
„Art. 12. § 1. Osoba fizyczna moĪe dokonywaü czynnoĞci prawnych (zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych) w zakresie wskazanym w przepisach poniĪszych.
§ 2. Nie moĪna zrzec siĊ zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych ani w całoĞci ani w czĊĞci”.
47
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zobowiązania50. W Ğwietle projektowanego przepisu pozostaje takĪe aktualny
pogląd, Īe chodzi tutaj o moĪliwoĞü podejmowania kaĪdej czynnoĞci prawnej
w polskim systemie prawa prywatnego. Ograniczenie do wskazanego systemu
ma na celu wyraĨne odróĪnienie takiej czynnoĞci od czynnoĞci administracyjnoprawnej51. Samo pojĊcie czynnoĞci prawnej i sposób jej dokonania okreĞlają
dalsze przepisy projektu52. Szczególny charakter zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, która nie pozostaje w dyspozycji podmiotu, został podkreĞlony w art. 12
§ 2 projektu. W tym kontekĞcie trafny wydaje siĊ pogląd, Īe konstrukcyjne
zrzeczenie siĊ zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych nie jest moĪliwe, a to z tego
wzglĊdu, Īe naleĪy do cech osoby fizycznej, nie zaĞ do uprawnieĔ tejĪe
osoby53.
Projekt nie obejmuje zmian w podstawowej koncepcji oznaczenia zakresu
zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych osób fizycznych. Zakres tej zdolnoĞci uzaleĪniony jest od wieku osoby oraz jej ubezwłasnowolnienia. Artykuł 13 § 1
projektu54 wskazuje, Īe podstawową konsekwencją uzyskania pełnoletnoĞci
jest nabycie zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych. TreĞü projektowanego przepisu
odpowiada brzmieniu art. 11 k.c. Z kolei art. 13 § 2 projektu definiuje pojĊcie
„pełnoletnoĞü”, oraz okreĞla specjalny tryb uzyskania pełnoletnoĞci w drodze
zawarcia przez małoletniego związku małĪeĔskiego. Jest to odpowiednik art.
10 k.c.

50

Szersze pojĊcie zdolnoĞci do działaĔ prawnych obejmuje zdolnoĞü do nabywania praw
i zaciągania zobowiązaĔ nie tylko przez czynnoĞci prawne, ale równieĪ na skutek innych działaĔ prawnych, np. czynów niedozwolonych; KAWAŁKO, WITCZAK, Prawo cywilne – czĊĞü
ogólna, s. 80.
51
S TRZEBIēCZYK [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 38.
52
Szeroko regulacje te omawia K. ZAWADA, Ocena regulacji czynnoĞci prawnych, s. 3245. W ocenie autora, projektowane przepisy dotyczące czynnoĞci prawnych nie potwierdzają
potrzeby uchwalania nowego kodeksu cywilnego.
53
FRĄCKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-S ZUSTER , Osoby w projekcie Kodeksu cywilnego,
s. 11. Por. takĪe: SOKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny, red. A. Kidyba, s. 69.
54
„Art. 13. § 1. Pełną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych nabywa osoba fizyczna z chwilą
uzyskania pełnoletnoĞci.
§ 2. Pełnoletnim jest, kto ukoĔczył osiemnaĞcie lat. Małoletni uzyskuje pełnoletnoĞü przez
zawarcie małĪeĔstwa. Nie traci jej w razie uniewaĪnienia małĪeĔstwa”.
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Nowe rozwiązanie przewiduje przepis art. 14 projektu55, który dotyczy
problematyki ograniczonej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych. Podmiotowy
zakres zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych w projektowanym § 1 został zawĊĪony tylko do jednej kategorii osób – małoletnich, którzy ukoĔczyli trzynaĞcie
lat. Projekt pomija kategoriĊ osób ubezwłasnowolnionych czĊĞciowo, którym
w obecnym stanie prawnym przysługuje takĪe taki zakres zdolnoĞci (por. art.
15 k.c.). Z kolei § 2 projektu dotyczy czynnoĞci prawnych o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym, których mogą dokonywaü osoby o ograniczonej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych jedynie za zgodą przedstawiciela
ustawowego. Projektowany § 2 utrzymał podstawową zasadĊ, Īe czynnoĞci tej
postaci przez to, Īe bezpoĞrednio zmierzają do zmniejszenia aktywów lub
powiĊkszenia pasywów w majątku osoby ich dokonującej, wymagają szczególnej ochrony (w tym wypadku właĞnie, ze wzglĊdu na wiek). Przepis ten
jest odpowiednikiem art. 17 k.c.
Przepis art. 15 projektu56 okreĞla konsekwencje samodzielnego zawarcia
umowy przez osobĊ o ograniczonej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, bez
zgody wymaganej przez jego przedstawiciela ustawowego. Przepis ten wprowadza istotne zmiany w rozwiązaniu przyjĊtym dotychczas w art. 18 § 1-3 k.c.
W tym kontekĞcie naleĪy odnotowaü, Īe w doktrynie wystĊpuje spór co do
oceny sytuacji, w której przedstawiciel ustawowy moĪe tylko za zezwoleniem
sądu wyraĪaü zgodĊ na zawarcie umowy przez osobĊ o ograniczonej zdolnoĞci
55

„Art. 14. § 1. Ograniczoną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych ma małoletni, który ukoĔczył trzynaĞcie lat.
§ 2. Z zastrzeĪeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do waĪnoĞci czynnoĞci prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych zaciąga zobowiązanie
lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego”.
56
„Art. 15. § 1. WaĪnoĞü umowy, która została zawarta przez osobĊ ograniczoną w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zaleĪy od
potwierdzenia przez niego tej umowy. JeĪeli przepis szczególny wymaga zezwolenia sądu do
wyraĪenia zgody, przedstawiciel ustawowy moĪe potwierdziü umowĊ po uzyskaniu zezwolenia.
§ 2. Osoba ograniczona w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych moĪe potwierdziü umowĊ po
uzyskaniu pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych.
§ 3. Strona, która zawarła umowĊ z osobą ograniczoną w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, nie moĪe powoływaü siĊ na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. MoĪe jednak
wyznaczyü temu przedstawicielowi albo drugiej stronie, po uzyskaniu przez nią pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.
§ 4. Potwierdzenia umowy nie moĪna dokonaü po upływie wyznaczonego terminu, a jeĪeli
termin nie został wyznaczony – po upływie roku od zawarcia umowy”.
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do czynnoĞci prawnych57. Syntetycznie rzecz ujmując, najbardziej liczna grupa przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, Īe wobec wskazanej sytuacji,
art. 18 § 1 k.c. nie ma zastosowania, a zgoda wyraĪona bez zwrócenia siĊ do
sądu o udzielenie na nią zezwolenia powoduje, Īe umowa jest niewaĪna. Natomiast czĊĞü badaczy stoi na stanowisku, Īe stan zawieszenia trwa nadal,
a rodzice mogą wystąpiü do sądu o wskazane zezwolenie, co umoĪliwia im
nastĊpnie potwierdzenie umowy po jego uzyskaniu58. Projektodawca wobec
wyraĪanych w doktrynie wątpliwoĞci co do zakresu zastosowania art. 18 k.c.,
wyraĨnie przewidział moĪliwoĞü potwierdzenia umowy przez przedstawiciela
ustawowego w sytuacji, gdy przepis szczególny wymaga zezwolenia sądu do
wyraĪenia zgody. Jak wynika z uzasadnienia projektu, uznano za niesłuszne,
aby moĪliwoĞü potwierdzenia umowy dotyczyła tylko przypadków, gdy do
wyraĪenia zgody przez przedstawiciela ustawowego nie jest wymagane zezwolenie sądu59. W przedstawionym kontekĞcie stanowczą postaü nabiera
przekonanie, Īe zezwolenie sądu nie kreuje po stronie przedstawiciela ustawowego powinnoĞci działania, a tylko kompetencjĊ do wyraĪenia zgody60.
Jak juĪ wspomniano, projektowany § 1 dotyczy moĪliwoĞci potwierdzenia umowy zawartej przez osobĊ ograniczoną w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych przez przedstawiciela ustawowego. Chodzi tutaj o umowy o charakterze
zobowiązującym i rozporządzającym. MoĪliwoĞü potwierdzenia umowy o takim charakterze ma równieĪ osoba o graniczonej zdolnoĞci do czynnoĞci
prawnych po uzyskaniu pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych (§ 2 projektu). Potwierdzenie umowy nadaje jej pełny walor prawny, a odmowa potwierdzenia powoduje jej niewaĪnoĞü. W czasie pomiĊdzy zawarciem umowy
a jej potwierdzeniem powstaje stan niepewnoĞci, tzw. bezskutecznoĞü zawieszona. Sama umowa jest jednak okreĞlana mianem czynnoĞci prawnej niezupełnej, „kulejącej” (negotium claudicans)61. Strona, która zawarła umowĊ
z osobą ograniczoną w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, nie moĪe powoływaü siĊ na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego (§ 3 projektu), ale
w celu wyeliminowania stanu niepewnoĞci przysługuje jej kompetencja do
wyznaczenia odpowiedniego terminu do potwierdzenia umowy nie tylko
57

Szerzej na ten temat zob.: SOKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny, red. A. Kidyba, s. 93
i przywołana tam literatura.
58
TamĪe, s. 93.
59
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 30.
60
S OKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny, red. A. Kidyba, s. 93.
61
Z. RADWAēSKI, Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, Warszawa 2005, s. 263.
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przedstawicielowi ustawowemu, jak ma to miejsce obecnie (por. art. 18 § 3
k.c.), ale równieĪ drugiej stronie, po uzyskaniu przez nią pełnej zdolnoĞci do
czynnoĞci prawnych (§ 3 projektu). Aprobująco naleĪy siĊ odnieĞü do zmian
zaproponowanych w § 4 projektu, gdzie wyraĨnie przewidziano wprowadzenie terminu do potwierdzenia umowy w przypadku niewyznaczenia go przez
kontrahenta osoby ograniczonej w zdolnoĞci do czynnoĞci prawych. Jak wskazano w projekcie, potwierdzenia umowy nie moĪna dokonaü po upływie wyznaczonego terminu, a jeĪeli termin nie został wyznaczony – po upływie roku
od zawarcia umowy. Potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego
albo przez stronĊ, która uzyskała pełną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych wobec braku terminu wyznaczonego przez kontrahenta, powinno nastąpiü w ciągu roku, licząc od zawarcia umowy. Skutkiem upływu terminu jest brak moĪliwoĞci potwierdzenia umowy.
Przepis art. 16 projektu62 wskazuje, Īe czynnoĞü prawna jednostronna
dokonana przez osobĊ ograniczoną w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych bez
wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego jest niewaĪna. Jest to odpowiednik art. 19 k.c., w związku z tym zgoda przedstawiciela ustawowego musi
byü uprzednia lub wyraĪona najpóĨniej w chwili dokonania czynnoĞci. CzynnoĞü jednostronna dokonana bez takiej zgody jest bezwzglĊdnie niewaĪna.
Kompetencja osoby ograniczonej w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych do
samodzielnego dokonywania czynnoĞci prawnych bez obowiązku uzyskania
zgody przedstawiciela ustawowego została okreĞlona w art. 17 projektu63.
Przepis ten sanowi rozwiniĊcie i uzupełnienie regulacji zawartych w art. 20-22
k.c. W projektowanym przepisie dla oznaczenia umów powszechnie zawiera-

62

„Art. 16. Jednostronna czynnoĞü prawna jest niewaĪna, jeĪeli została dokonana przez
osobĊ ograniczoną w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych bez wymaganej ustawą zgody przedstawiciela ustawowego”.
63
„Art. 17. § 1. Osoba ograniczona w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych moĪe bez zgody
przedstawiciela ustawowego zawieraü umowy powszechnie zawierane w drobnych bieĪących
sprawach Īycia codziennego (umowy drobne) oraz rozporządzaü uzyskanym przez nią zarobkiem i dokonywaü czynnoĞci prawnych co do przedmiotów majątkowych nabytych za Ğrodki
stanowiące zarobek. To samo dotyczy pieniĊdzy lub rzeczy ruchomych oddanych jej przez
przedstawiciela ustawowego do swobodnego uĪytku, z wyjątkiem czynnoĞci prawnych, na
które bez zezwolenia sądu przedstawiciel ustawowy nie mógłby wyraziü zgody.
§ 2. Z waĪnych powodów sąd opiekuĔczy moĪe postanowiü, Īe do rozporządzania zarobkiem uzyskanym przez osobĊ ograniczoną w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, z wyłączeniem
zawierania umów drobnych, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W razie
zmiany okolicznoĞci postanowienie to moĪe byü uchylone”.
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nych w drobnych bieĪących sprawach Īycia codziennego, wprowadzono termin „umowy drobne”. Umowy te słuĪą zaspokajaniu podstawowych, bieĪących potrzeb Īyciowych. Wobec dyskusyjnej kwestii, co naleĪy rozumieü pod
okreĞleniem „zarobek”, w doktrynie moĪna wyróĪniü zasadniczo dwa kierunki. Pierwszy z nich opowiada siĊ za wąskim rozumieniem tego terminu,
jako toĪsamym z wynagrodzeniem za pracĊ w rozumieniu przepisów kodeksu
pracy64. Według poglądu drugiego, który przewaĪa w doktrynie, przez pojĊcie
zarobku naleĪy rozumieü nie tylko wynagrodzenie za pracĊ uzyskiwaną w ramach stosunku pracy, ale równieĪ dochody, które są osiągane z samodzielnej
działalnoĞci zarobkowej prowadzonej na własny rachunek65. Projektowany
przepis art. 17 § 1 nawiązuje do jednego z dominujących poglądów w doktrynie, gdzie przyznana osobie ograniczonej w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych
kompetencja do samodzielnego rozporządzania zarobkiem (art. 21 k.c.) odnosi
siĊ do zarobku juĪ uzyskanego, a nie dopiero oczekiwanego w przyszłoĞci66.
Przesadza o tym sformułowanie zawarte w art. 17 § 1 projektu, Īe osoba taka
moĪe rozporządzaü uzyskanym przez nią zarobkiem. Ponadto wzmocniono
pozycjĊ osoby ograniczonej w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, poprzez wyraĨne wskazanie, Īe osoba taka ma moĪliwoĞü dokonywania czynnoĞci prawnych co do przedmiotów majątkowych nabytych za Ğrodki stanowiące jej zarobek. Zdaniem projektodawców67 wprowadzenie zasady surogacji rozstrzygnie spory, jakie towarzyszą tej kwestii na gruncie obowiązujących przepisów68.
NaleĪy takĪe zaznaczyü, Īe w art. 17 § 1 zd. 2 ulegnie zmianie konstrukcja
odnoĞnie do przedmiotów majątkowych oddanych do swobodnego uĪytku.
Osoba nie uzyska pełnej zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, jak ma to miejsce
na gruncie obecnego art. 22 k.c., lecz mając ograniczoną zdolnoĞü do czynno64

S TRZEBIēCZYK [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 52.
S. DMOWSKI [w:] S. DMOWSKI, S. RUDNICKI, Komentarz do kodeksu cywilnego. KsiĊga pierwsza. CzĊĞü ogólna, Warszawa 2004, s. 93; SOKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny, red.
A. Kidyba, s. 100.
66
DMOWSKI [w:] DMOWSKI, RUDNICKI, Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 93; S TRZEBIēCZYK [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 52; M. P AZDAN [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008, s. 106. Odmiennie: S OKOŁOWSKI [w:] Kodeks
cywilny, red. A. Kidyba, s. 101.
67
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 32.
68
Za moĪliwoĞcią dysponowania przedmiotami nabytymi za Ğrodki stanowiące zarobek
(art. 21 k.c.) opowiedział siĊ Dmowski [w:] DMOWSKI, RUDNICKI, Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 93. Pogląd przeciwny wyraził StrzebiĔczyk [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek,
s. 52.
65
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Ğci prawnych, bĊdzie mogła dokonywaü samodzielnie czynnoĞci prawnej69.
Proponowane zmiany w stosunku do art. 22 k.c. polegają równieĪ na tym, Īe
kompetencja osoby ograniczonej w zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych do samodzielnego dysponowania przedmiotami majątkowymi oddanymi jej do
swobodnego uĪytku przez przedstawiciela ustawowego, ograniczono wyłącznie do pieniĊdzy i rzeczy ruchomych.
Pozytywnie naleĪy oceniü podtrzymanie konstrukcji obecnej w art. 21 k.c.,
w myĞl której sąd opiekuĔczy z waĪnych powodów moĪe postanowiü, Īe do
rozporządzania zarobkiem uzyskanym przez osobĊ ograniczoną w zdolnoĞci
do czynnoĞci prawnych potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego
(art. 17 § 2 projektu). Projektowany przepis wskazuje jednak, Īe zakaz samodzielnego rozporządzania zarobkiem nie obejmuje czynnoĞci kwalifikowanych
jako umowy drobne70. Przewidziano takĪe moĪliwoĞü zmiany wspomnianego
postanowienia w razie zmiany okolicznoĞci. Usytuowanie ostatniego sformułowania w art. 17 § 2 projektu nie wydaje siĊ konieczne, zwłaszcza wobec
uprawnienia sądu opiekuĔczego do zmiany postanowienia nawet prawomocnego, jeĪeli wymaga tego dobro osoby, której postĊpowanie dotyczy (art. 577
kodeksu postĊpowania cywilnego71).
Podmiotowy zakres niezdolnoĞci do czynnoĞci prawnych okreĞla przepis
art. 18 projektu72. Wprowadza on istotne zmiany w odniesieniu do art. 12 k.c.
Pierwsza z nich dotyczy braku zdolnoĞci do czynnoĞci po stronie dwóch podmiotów: małoletniego, który nie ukoĔczył trzynastu lat, oraz osoby ubezwłasnowolnionej. Projekt przewiduje jedną postaü ubezwłasnowolnienia. Rezygnuje z ubezwłasnowolnienia czĊĞciowego, dlatego teĪ przy wskazaniu osób
pozbawionych zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych w nastĊpstwie ubezwłasno69

F RĄCKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-S ZUSTER , Osoby w projekcie Kodeksu cywilnego, s.

13.
70

ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 32.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postĊpowania cywilnego, Dz. U. Nr 43,
poz. 296 ze zm. [dalej cyt.: k.p.c.]; FRĄCKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-S ZUSTER , Osoby w projekcie Kodeksu cywilnego, s. 12.
72
„Art. 18. § 1. Nie ma zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych małoletni, który nie ukoĔczył
trzynastu lat oraz osoba ubezwłasnowolniona, z zastrzeĪeniem przepisu § 3.
§ 2. CzynnoĞü prawna dokonana przez osobĊ, która nie ma zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych, jest niewaĪna.
§ 3. JeĪeli umowa drobna została zawarta przez małoletniego, który nie ukoĔczył trzynastu lat albo przez osobĊ ubezwłasnowolnioną, umowa ta jest waĪna, chyba Īe pociąga za sobą
raĪące pokrzywdzenie małoletniego albo osoby ubezwłasnowolnionej”.
71
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wolnienia, pomija uĪycie słowa „całkowite”. Projektowany przepis odmawia
zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych osobom, które nie ukoĔczyły trzynastu lat,
oraz osobom ubezwłasnowolnionym (art. 18 § 1), jednak z zastrzeĪeniem wyjątku przewidzianego w § 3 projektu, gdzie został okreĞlony bardzo wąski
zakres zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych tych osób. Wyjątek zastrzeĪony
w § 1 w zw. z § 3 projektu odnosi siĊ do umów drobnych, przy czym wykonanie umowy nie decyduje o jej skutecznoĞci. W sytuacji, której umowa prowadziłaby jednak do raĪącego pokrzywdzenia osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, jej skutkiem bĊdzie niewaĪnoĞü73. Jak wskazano w uzasadnieniu, ocena skutków czynnoĞci na podstawie kryterium raĪącego pokrzywdzenia małoletniego lub ubezwłasnowolnionego jest wystarczającym zabezpieczeniem ich interesów, a rezygnacja z przesłanki wykonania umowy nie
stanowi zagroĪenia dla uczestników obrotu cywilnoprawnego74. Na pełną
aprobatĊ zasługuje zatem utrzymanie przez projektodawców dotychczasowego
zakresu kompetencji tych osób do zawierania umów drobnych, a zarazem
dąĪenie do usuniĊcia spornej konstrukcji prawnej zawartej w art. 14 § 2 k.c.75
Projekt przewiduje jedną postaü ubezwłasnowolnienia, o czym wczeĞniej
wspomniano. Zdaniem projektodawców rezygnacjĊ z ubezwłasnowolnienia
czĊĞciowego uzasadnia fakt, Īe osoby, które potrzebują jedynie pomocy do
prowadzenia swych spraw, nie naleĪy dyskryminowaü poprzez uszczuplanie
ich zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych76. W uzasadnieniu projektu zakłada siĊ
poza tym, Īe jeĞli niedorozwój umysłowy, albo inne psychiczne i fizyczne
nieprawidłowoĞci w stanie zdrowia nie odebrały podmiotowi moĪliwoĞci kierowania swym postĊpowaniem, to ocenĊ działania takiej osoby naleĪy dokonaü na podstawie mechanizmu woli albo innych okolicznoĞci, które miały
miejsce przy dokonywaniu czynnoĞci, bądĨ zapewniü właĞciwą pomoc77.
PrzyjĊcie rozwiązania, polegającego na wyparciu z polskiego prawa cywilnego ubezwłasnowolnienia czĊĞciowego, budzi jednak wątpliwoĞci. Nie przekonuje wprowadzenie rozwiązania, wedle którego ma siĊ pełną zdolnoĞü do

73

ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 32.
TamĪe, s. 30.
75
Przepis ten zakłada wykonanie niewaĪnej umowy, przy czym owo wykonanie dokonane
jest przez osobĊ niemającą zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych i sprawia, Īe czynnoĞü staje siĊ
waĪna, ale dopiero z chwilą jej wykonania. ProblematykĊ tego zagadnienia sygnalizowano w:
Zielona KsiĊga. Optymalna wizja kodeksu, s. 38.
76
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 34.
77
TamĪe, s. 34.
74
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czynnoĞci prawnych, albo jej siĊ nie ma, bowiem w Īyciu wystĊpują takĪe
sytuacje poĞrednie, uzasadniające ubezwłasnowolnienie czĊĞciowe78.
Podobnie jak w art. 23 k.c., w projektowanym wykazie dóbr osobistych
uwzglĊdnia siĊ zdrowie, czeĞü, a takĪe pseudonim.
Przesłanki, których spełnienie umoĪliwia ubezwłasnowolnienie osoby,
okreĞla art. 19 projektu79. TreĞü tego artykułu zbliĪona jest do art. 13 § 1 k.c.
Podstawową przesłanką ubezwłasnowolnienia jest trwała niemoĪnoĞü kierowania swoim postĊpowaniem wskutek: 1) niedorozwoju umysłowego, 2) zaburzenia psychicznego, w szczególnoĞci choroby psychicznej, 3) stanu zdrowia,
który wyłącza moĪliwoĞü kierowania postĊpowaniem z innych powaĪnych
przyczyn. Projektowany przepis dla oznaczenia stanu zdrowia wskazuje zaburzenia psychiczne, w szczególnoĞci chorobĊ psychiczną, a zarazem rezygnuje
z wyszczególnienia pijaĔstwa i narkomanii (por. art. 13 § 1 k.c.). Na tle tej
regulacji widoczne jest wyraĨne wykorzystanie orzecznictwa, które zajmuje
jednoznaczne stanowisko, Īe pijaĔstwo i narkomania mogą prowadziü do
ubezwłasnowolnienia tylko wówczas, gdy mają miejsce zaburzenia psychiczne80. Jak wynika z uzasadnienia, projektodawca mając na uwadze róĪne sytuacje niesprawnoĞci znane praktyce medycznej, jako przesłankĊ dającą podstawĊ do orzeczenia ubezwłasnowolnienia wskazuje stan zdrowia, który wyłącza moĪliwoĞü kierowania postĊpowaniem z innych powaĪnych przyczyn,
aniĪeli niedorozwój umysłowy lub zaburzenia natury psychicznej81. Warto
odnotowaü, Īe na gruncie obecnego art. 13 § 1 k.c. brak jest wyraĨnej przesłanki celowoĞci ubezwłasnowolnienia, jednak jednolita linia orzecznictwa,
która znajduje poparcie u wiĊkszoĞci przedstawicieli doktryny82, wskazuje, Īe

78

Zob. badania statystyczne dotyczące postĊpowaĔ o ubezwłasnowolnienie czĊĞciowe
przywołane przez: FRĄCKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-S ZUSTER , Osoby w projekcie Kodeksu
cywilnego, s. 12.
79
„Art. 19. § 1. Osoba, która ukoĔczyła trzynaĞcie lat, moĪe byü ubezwłasnowolniona, jeĪeli nie jest w stanie trwale kierowaü swym postĊpowaniem wskutek niedorozwoju umysłowego, zaburzeĔ psychicznych, w szczególnoĞci choroby psychicznej, albo z innych powaĪnych
przyczyn uniemoĪliwia to stan zdrowia tej osoby.
§ 2. Ubezwłasnowolnienie moĪe nastąpiü tylko w interesie osoby, która takiej ochrony
potrzebuje”.
80
Zob. postanowienie SN z 18 maja 1972 r., II CR 138/72, OSNC 1972, nr 12, poz. 221,
oraz postanowienie SN z 14 stycznia 1983 r., I CR 480/82, OSNC 1983, nr 10, poz. 158.
81
ZdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 33.
82
Zob. P AZDAN [w:] Kodeks cywilny, t. I, red. K. Pietrzykowski, s. 95 oraz przywołane
tam orzecznictwo i literatura. Pogląd krytyczny co do potrzeby uwzglĊdnienia dodatkowej
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instytucja ubezwłasnowolnienia ma słuĪyü ubezwłasnowolnionemu, to znaczy
chroniü jego osobisty i majątkowy interes. W art. 19 § 2 projektu wskazano
natomiast expressis verbis, Īe ubezwłasnowolnienie moĪe nastąpiü tylko w interesie osoby, która takiej ochrony potrzebuje.
Przepis art. 20 § 1 projektu83 odpowiada treĞci art. 13 § 2 k.c., przewidując
ustanowienie dla osoby ubezwłasnowolnionej opieki, chyba Īe osoba ta pozostaje pod władzą rodzicielską. Z kolei dalsze postanowienia § 2-§ 4 dotyczące
opieki nad ubezwłasnowolnionym zawierają taką treĞü, jak przepisy art. 175177 k.r.o. Usytuowanie tych regulacji wĞród przepisów o osobach fizycznych
ma swoje uzasadnienie w tym, Īe planuje siĊ włączenie do nowego kodeksu
zagadnieĔ, które obejmują kodeks rodzinny i opiekuĔczy.

3. Oznaczenie osoby
NowoĞcią jest usytułowanie wĞród przepisów o osobach fizycznych rozdziału poĞwiĊconego oznaczeniu osoby. Umieszczenie w jednym miejscu
podstawowych informacji indywidualizujących osoby fizyczne, takich jak
imiĊ, nazwisko, stan cywilny, pokrewieĔstwo i powinowactwo, naleĪy oceniü
pozytywnie.
Artykuł 26 projektu84 odnosi siĊ do takich kwestii, jak imiĊ i nazwisko,
nazwisko rodowe oraz pseudonim. Projektowany art. 26 § 1 wyklucza dowolnoĞü przy ustalaniu imienia i nazwiska, stanowiąc, Īe ustala siĊ je w sposób
okreĞlony w ustawie. Z pewnoĞcią pomocne w tym celu bĊdzie wykorzystanie

przesłanki (celowoĞci) przy orzekaniu w sprawie całkowitego ubezwłasnowolnienia na gruncie
obecnego art. 13 § 1 k.c. wyraził StrzebiĔczyk [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 41-43.
83
„Art. 20. § 1. Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustanawia siĊ opiekĊ, chyba Īe pozostaje
pod władzą rodzicielską.
§ 2. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym stosuje siĊ odpowiednio przepisy o opiece nad
małoletnim.
§ 3. Opiekunem powinien byü ustanowiony małĪonek osoby ubezwłasnowolnionej, a w jego braku jej bliski krewny, w szczególnoĞci matka lub ojciec, chyba Īe interes ubezwłasnowolnionego sprzeciwia siĊ temu.
§ 4. Opieka nad ubezwłasnowolnionym ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia”.
84
„Art. 26. § 1. ImiĊ i nazwisko ustala siĊ w sposób okreĞlony w ustawie.
§ 2. Nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia jest nazwiskiem rodowym.
§ 3. MoĪna przybraü pseudonim i posługiwaü siĊ nim jako oznaczeniem przesłaniającym,
jeĪeli przepisy ustawy nie wymagają ujawnienia imienia i nazwiska”.
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uregulowaĔ szczegółowych (w obecnym stanie prawnym to: ustawa – Prawo
o aktach stanu cywilnego z 1986 r. oraz ustawa o zmianie imion i nazwisk
z 1956 r., w przywołanym wykazie uregulowaĔ szczegółowych pominiĊta została czĊĞü przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego wobec zamierzonego włączenia ich do nowego kodeksu). W § 2 zdefiniowano nazwisko rodowe, stanowiąc, Īe jest to nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia. Za trafne naleĪy uznaü wprowadzenie definicji legalnej, poniewaĪ
brak stosownej definicji, a jednoczeĞnie posługiwanie tym pojĊciem w codziennym obrocie wywoływało problemy interpretacyjne. W § 3 zostały
okreĞlone zasady posługiwania siĊ pseudonimem i jego rola jako oznaczenia
przesłaniającego.
Stan cywilny jest elementem szeroko rozumianego stanu prawnego osoby
fizycznej. Samo pojĊcie stanu cywilnego w doktrynie jest sporne85. W wąskim
ujĊciu – oznacza pozycjĊ prawną osoby ze wzglĊdu na przynaleĪnoĞü do
okreĞlonej rodziny. W szerszym ujĊciu – stan cywilny obejmuje ponadto cechy osobiste człowieka, takie jak wiek, płeü, stan zdrowia. Trzecie ze stanowisk postulowane w nauce, by pojĊciem stanu cywilnego obejmowaü podstawowe cechy osobiste człowieka, podlegające ogólnemu reĪimowi prawa o aktach stanu cywilnego86, znalazło swój wyraz w art. 27 projektu87. Przepis ten
stanowi, Īe stan cywilny stwierdza siĊ na podstawie aktów stanu cywilnego,
którymi są: akt urodzenia, akt małĪeĔstwa i akt zgonu. Projektowany art. 27
wyznacza podstawĊ do okreĞlenia treĞci pojĊcia „stan cywilny”, jego elementy
bowiem naleĪy ustalaü z uwzglĊdnieniem danych dotyczących cech osoby,
podlegających wpisaniu do aktu stanu cywilnego. W kwestii treĞci i zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego w przepisie widnieje odsyłanie do przepisów odrĊbnych. Jest to przede wszystkim ustawa – Prawo o aktach stanu
cywilnego88.
W czĊĞci ogólnej nowego kodeksu zostały usytuowane równieĪ przepisy
dotyczące kwestii oznaczenia osoby ze wzglĊdu na pokrewieĔstwo art. 27 pro-

85

Zob. I. DYBUS-GROSIKA, PojĊcie stanu cywilnego, [w:] Z zagadnieĔ prawa rodzinnego i
rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 109-118.
86
M. P AZDAN [w:] System Prawa Prywatnego, t. I: Prawo cywilne – czĊĞü ogólna, red. M.
Safjan, Warszawa 2007, s. 993.
87
„Art. 27. Stan cywilny stwierdza siĊ na podstawie aktów stanu cywilnego, którymi są:
akt urodzenia, akt małĪeĔstwa i akt zgonu. Zasady sporządzania i treĞü aktów stanu cywilnego
okreĞlają przepisy odrĊbne”.
88
Oznaczenie małĪeĔstwa osoby – uzasadnienie projektu, s. 43.
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jektu89 i powinowactwo art. 28 projektu90. Umieszczenie wymienionych kategorii prawnych w tej czĊĞci kodeksu cywilnego wiąĪe siĊ z wystĊpowaniem
ich we wszystkich dziedzinach prawa prywatnego. Projektowane przepisy
o pokrewieĔstwie i powinowactwie mają brzmienie takie, jak obecny art. 617
i art. 618 k.r.o., których treĞü została nadana w trakcie opracowywania projektu, poprzez wprowadzenie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego
w 2008 r.91 Wspomniane przepisy powinny zostaü przeniesione do nowego kodeksu w konsekwencji zamierzonego uchylenia k.r.o.

4. Miejsce zamieszkania
W rozdziale zatytułowanym „Miejsce zamieszkania” nie wprowadza siĊ
zmian o charakterze merytorycznym. Przepisy art. 30-33 projektu92 odpowiadają treĞci art. 25-28 k.c.

5. Uznanie za zmarłego
W rozdziale zatytułowanym „Uznanie za zmarłego” przepisy art. 34-36
projektu93 poza niewielkimi poprawkami redakcyjnymi są powtórzeniem art.
89

„Art. 28. § 1. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.
Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi
w linii prostej.
§ 2. StopieĔ pokrewieĔstwa okreĞla siĊ według liczby urodzeĔ, wskutek których powstało
pokrewieĔstwo”.
90
„Art. 29. § 1. Z małĪeĔstwa wynika powinowactwo miĊdzy małĪonkiem a krewnymi
drugiego małĪonka. Trwa ono mimo ustania małĪeĔstwa.
§ 2. LiniĊ i stopieĔ powinowactwa okreĞla siĊ według linii i stopnia pokrewieĔstwa”.
91
Zob. Dz. U. 2008, Nr 220, poz. 1431.
92
„Art. 31. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską
jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. JeĪeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne
miejsce zamieszkania, dziecko ma w razie stałego pobytu u jednego z nich takie miejsce zamieszkania, jak ten rodzic. JeĪeli u Īadnego z rodziców nie znajduje siĊ miejsce stałego pobytu
dziecka, jego miejsce zamieszkania okreĞla sąd opiekuĔczy.
Art. 32. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania
opiekuna.
Art. 33. MoĪna mieü tylko jedno miejsce zamieszkania”.
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29-31 k.c. Jedynie przepis o domniemaniu równoczesnoĞci Ğmierci (obecny
art. 32 k.c.) został przeniesiony do rozdziału o zdolnoĞci prawnej (art. 11 § 2
projektu).

ZakoĔczenie
W prezentowanym opracowaniu zostały przedstawione zmiany w zakresie
regulacji odnoszących siĊ do osób fizycznych. MoĪna wyraziü opiniĊ, Īe projektowane przepisy (tytuł II ksiĊgi pierwszej) nie wprowadzają zmian o charakterze rewolucyjnym. Nie oznacza to, Īe w projekcie powiela siĊ treĞü dotychczasowych przepisów. WrĊcz przeciwnie – obok wielu drobnych korekt,
naleĪy odnotowaü waĪne zmiany, które ulepszają dotychczasowe rozwiązania.
WĞród nich są jednak takĪe takie, które budzą wątpliwoĞci.
Słowa kluczowe: projekt pierwszej ksiĊgi nowego kodeksu cywilnego, zmiany prawa osobowego.

93

„Art. 34. § 1. Zaginiony moĪe byü uznany za zmarłego, jeĪeli upłynĊło dziesiĊü lat od
koĔca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomoĞci jeszcze Īył; jednakĪe
gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukoĔczył siedemdziesiąt lat, wystarcza upływ
lat piĊciu.
§ 2. Uznanie za zmarłego nie moĪe nastąpiü przed koĔcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukoĔczyłby dwadzieĞcia trzy lata.
Art. 35. § 1. Kto zaginął w czasie podróĪy powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrĊtu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten moĪe byü
uznany za zmarłego po upływie szeĞciu miesiĊcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo
inne szczególne zdarzenie.
§ 2. JeĪeli nie moĪna stwierdziü katastrofy statku lub okrĊtu, bieg terminu szeĞciomiesiĊcznego rozpoczyna siĊ z upływem roku od dnia, w którym statek lub okrĊt miał przybyü do
portu przeznaczenia, a jeĪeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem dwóch lat od dnia,
w którym była ostatnia o nim wiadomoĞü.
§ 3. Kto zaginął w związku z bezpoĞrednim niebezpieczeĔstwem dla Īycia nieprzewidzianym w przepisach § 1 i 2, ten moĪe byü uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeĔstwo ustało albo według okolicznoĞci powinno było ustaü.
Art. 36. § 1. Domniemywa siĊ, ze zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu
o uznaniu za zmarłego.
§ 2. Jako chwilĊ domniemanej Ğmierci zaginionego oznacza siĊ chwilĊ, która według okolicznoĞci jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych – pierwszy dzieĔ terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało siĊ moĪliwe.
§ 3. JeĪeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas Ğmierci został oznaczony tylko datą
dnia, za chwilĊ domniemanej Ğmierci zaginionego uwaĪa siĊ koniec tego dnia”.
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Regulations of personal law
in draft Book I of the Civil Code
Summary
This article presents changes in regulations relating to physical persons.
According to the draft, the regulations for physical persons will be found in Book I of the new
Civil Code entitled “General”, therefore particular changes are discussed in relation to the following
chapters: I. Legal capacity, II. Competency, III. Personal rights, IV. Designation of a person, V. Place of residence, VI. Pronouncing a person dead, VII. Guardianship.
The draft regulations pertaining to physical persons follow the pattern adopted by the Civil Cod
of 1964, but no chapter division is observed.
The proposed regulations clearly distinguish issues involving legal capacity from competency.
The issue of personal rights is also dealt with in more detail due to its importance. It is suggested
that the existing chapter on legal capacity and competency be replaced with three chapters dealing
with legal capacity, competency and personal rights, respectively. New solutions include the designation of a physical person, which is needed to determine and identify parties to civil law relationships. The chapters on domicile and pronouncing a person dead are not changed in terms of subject
matter. Guardianship, now regulated by the Family and Guardianship Code, is to be incorporated in
the general part of the Civil Code. This is due to the fact that the current Code is going to be abolished in favour of a new civil code.
Key words: draft of book I of new civil code, changes in personal right.
Translated by Tomasz Pałkowski

Die Regulierungen auf dem Gebiet des Personenrechts
im Projekt des Ersten Teils des Zivilgesetzbuches
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit werden die Änderungen auf dem Gebiet der natürliche Personen betreffenden Regulierungen vorgestellt.
Im Lichte des Projekts werden sich die Bestimmungen über natürliche Personen im Buch I
„Allgemeiner Teil” des neuen Zivilgesetzbuches befinden, so dass die einzelnen Änderungen im
Rahmen der folgenden Kapitel besprochen wurden: I. Rechtsfähigkeit, II. Geschäftsfähigkeit, III.
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Persönlichkeitsrechte, IV. Bezeichnung der Person, V. Wohnort, VI. Todeserklärung, VII. Kuratel.
Im Projekt entspricht das sich auf natürliche Personen bezogene System der Regulierung der im
geltenden Zivilgesetzbuch von 1964 angenommenen Systematik, allerdings wurden mehr Kapitel
unterschieden.
Die geplanten Bestimmungen unterscheiden deutlich zwischen Fragen in Verbindung mit dem
Begriff der Rechtsfähigkeit und dem der Geschäftsfähigkeit. Gesondert behandelt wird auch die
Frage der Persönlichkeitsrechte entsprechend ihrer Bedeutung. Anstelle des jetzigen Kapitels über
die Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit wird die Einführung von drei Kapiteln vorgeschlagen,
die nacheinander der Rechtsfähigkeit, der Geschäftsfähigkeit und den Persönlichkeitsrechten gewidmet sind. Zu den neuen Lösungen gehört auch die Einführung der Bezeichnung der natürlichen
Person, die insbesondere zur Bestimmung und Identifizierung der Träger zivilrechtlicher Beziehungen notwendig ist. In den Kapiteln über den Wohnort und die Todeserklärung gibt es keine Änderungen mit sachlichem Charakter. Die gegenwärtig im Familien- und Fürsorgerecht geregelte Kuratel
soll den Absichten der Projektautoren zufolge dem allgemeinen Teil des Zivilgesetzbuches eingefügt werden. Dies hat seine Begründung in der von der Kodifizierungskommission beabsichtigten
Kassation der Bestimmungen dieses Gesetzbuches und der Erfassung der darin normierten Materien
durch ein neues Zivilgesetzbuch.
Schlüsselwörter: Projekt des Ersten Teils des neuen Zivilgesetzbuches, Änderungen im Personenrecht.
Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɩɟɪɲɨʀ ɤɧɢɝɢ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ
Pɟɡɸɦɟ
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɶ ɳɨɞɨ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ.
ɍ ɫɜɿɬɥɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɤɧɢɡɿ I „Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ” ɧɨɜɨɝɨ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ, ɜɿɞɬɚɤ ɨɤɪɟɦɿ ɡɦɿɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ
ɝɥɚɜ: I. ɉɪɚɜɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, II. ɉɪɚɜɨɜɚ ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, III. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɛɥɚɝɚ, IV. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, V. Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, VI. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɩɨɦɟɪɥɢɦ, VII. Ɉɩɿɤɚ. ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɶ
ɳɨɞɨ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɰɿ, ɩɪɢɣɧɹɬɿɣ ɜ ɱɢɧɧɨɦɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɿ ɡ 1964
ɪ., ɩɪɨɬɟ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɝɥɚɜ.
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɩɪɚɜɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ. ɇɚ ɦɿɫɰɟ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɝɥɚɜɢ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɿɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨ-
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ɧɨɜɚɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɬɪɢ ɝɥɚɜɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɨ ɱɟɪɡɿ ɩɪɚɜɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɞɿɽɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɥɚɝɚɦ. Ⱦɨ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ⱦɨ ɝɥɚɜ ɳɨɞɨ
ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɨɦɟɪɥɢɦ ɧɟ ɜɧɟɫɟɧɨ ɡɦɿɧ ɩɨ ɫɭɬɿ. Ɉɩɿɤɚ, ɳɨ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɩɪɨ ɫɿɦ’ɸ ɬɚ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ
ɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸ Ʉɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɜɿɞɦɨɜɨɸ ɜɿɞ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ
ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɲɨʀ ɤɧɢɝɢ ɧɨɜɨɝɨ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ, ɡɦɿɧɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ.
Ɂ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɩɟɪɟɤɥɚɥɚ ɇɚɞɿɹ Ƚɟɪɝɚɥɨ
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Krótki przewodnik
po skutecznoĞci orzeczeĔ zagranicznych
w sprawach osobowych i rodzinnych*1

Wprowadzenie
Opracowanie niniejsze stawia sobie wyraĨnie sprecyzowany i ograniczony
w swym zakresie cel: ma ono mianowicie stanowiü dla kierownika urzĊdu stanu cywilnego rodzaj poradnika, odpowiadającego na tylko jedno wprawdzie, lecz niezwykle istotne pytanie: czy orzeczenie wydane w sprawie osobowej bądĨ rodzinnej
przez zagraniczny sąd lub teĪ inny organ paĔstwa obcego jest na terytorium Polski
skuteczne z mocy samego prawa (ex lege), czy teĪ jego skutecznoĞü zaleĪy od konstytutywnego orzeczenia sądu okrĊgowego, orzekającego o uznaniu tego orzeczenia. Pytanie takie w praktyce USC pojawia siĊ w kaĪdym przypadku wniosku o zamieszczenie w krajowym akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie zagranicznego orzeczenia (najczĊstszym przykładem jest to wniosek o wpisanie w krajowym akcie małĪeĔstwa wzmianki o orzeczonym za granicą rozwodzie) oraz w takich
przypadkach wniosków o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich
ksiąg, w których przedłoĪony do transkrypcji odpis obcego aktu inkorporuje pewne
skutki wynikające z zagranicznego orzeczenia (tu z kolei najczĊstszy chyba przykład
to wniosek o transkrypcjĊ zagranicznego aktu małĪeĔstwa ze wzmianką o rozwodzie).
W obu powyĪszych kategoriach spraw moĪliwoĞü uczynienia zadoĞü rozpoznawanemu wnioskowi zaleĪy od ustalenia skutecznoĞci na terytorium Polski owego obcego
orzeczenia. RozstrzygniĊcie kwestii skutecznoĞci obcego orzeczenia moĪe nastrĊczaü
pewne problemy związane przede wszystkim z róĪnorodnoĞcią Ĩródeł prawa regulujących omawianą materiĊ, róĪnorodnoĞü ta przy tym realizuje siĊ w wielu płaszczyznach, dotyczy mianowicie zarówno miejsca danego aktu prawnego w systemie Ĩródeł prawa (ustawa – umowa miĊdzynarodowa – akt prawa wspólnotowego UE), jak
i przedmiotowego zakresu regulacji (niektóre akty normatywne regulują skutecznoĞü
wszelkiego rodzaju obcych orzeczeĔ, inne – normują wyłącznie skutecznoĞü orzeczeĔ
obcych wydanych w okreĞlonego rodzaju sprawach), a takĪe zagadnieĔ związanych
* Opracował mgr Przemysław Wypych – sĊdzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy
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z kwestiami temporalnymi. W konsekwencji odpowiedĨ na pytanie o skutecznoĞü obcego orzeczenia w polskim obszarze prawnym zaleĪeü moĪe od takich determinant,
jak okreĞlenie paĔstwa, którego sąd bądĨ inny organ wydał orzeczenie, wskazanie
materialnoprawnego przedmiotu rozstrzygniĊcia zawartego w obcym orzeczeniu,
ustalenie daty wydania obcego orzeczenia bądĨ teĪ daty wszczĊcia przed organem
obcego paĔstwa postĊpowania, w którym wydano badane orzeczenie, a wreszcie okreĞlenie rodzaju organu paĔstwa obcego, który wydał to orzeczenie (tj. czy był to sąd
czy organ administracyjny).
W związku z tak okreĞlonym celem niniejszego opracowania, naleĪy gwoli unikniĊcia ewentualnych nieporozumieĔ poczyniü kilka nastĊpujących zastrzeĪeĔ.
Po pierwsze, zestawienie powyĪsze pozostaje miarodajne wyłącznie w odniesieniu do orzeczeĔ wydanych w sprawach osobowych i rodzinnych, czyli takich, których
konsekwencje podlegają rejestracji w aktach stanu cywilnego. Chodzi tu zatem
o sprawy o rozwiązanie małĪeĔstwa, uniewaĪnienie małĪeĔstwa, ustalenie nieistnienia
małĪeĔstwa, separacjĊ, ustalenie macierzyĔstwa, zaprzeczenie macierzyĔstwa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uniewaĪnienie uznania, przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu. Nie naleĪy natomiast posługiwaü siĊ poniĪszym zestawieniem, szukając odpowiedzi na pytanie
o skutecznoĞü obcych orzeczeĔ wydanych w pozostałych kategoriach spraw cywilnych, czyli rozstrzygniĊü w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązaĔ,
spadkowego itd.
Po drugie, wykaz niniejszy poprzestaje jedynie na okreĞleniu samego reĪimu
skutecznoĞci obcych orzeczeĔ, to jest wskazaniu, czy skutecznoĞü taka nastĊpuje
z mocy samego prawa, czy teĪ konstytuuje ją dopiero prawomocne orzeczenie sądu,
wydane po przeprowadzeniu postĊpowania delibacyjnego. Nie zawiera on natomiast
wskazania konkretnych, przewidzianych w miarodajnym dla danej kategorii orzeczeĔ
akcie normatywnym przesłanek uznania – co jest wszak zagadnieniem odrĊbnym od
kwestii samego modelu skutecznoĞci. NaleĪy przeto poczyniü istotne zastrzeĪenie, Īe
ustalenie na podstawie poniĪszego zestawienia, iĪ konkretne orzeczenie zagraniczne
podlega w Polsce uznaniu z mocy samego prawa, nie zwalnia z obowiązku zbadania,
czy spełnione zostały okreĞlone prawem warunki owej skutecznoĞci. Przesłanek tych
szukaü naleĪy w przepisach – wyszczególnionych poniĪej odnoĞnie do kaĪdego
z paĔstw – aktów normatywnych.
Po trzecie, przeznaczenie niniejszego opracowania do wykorzystania w praktyce orzeczniczej kierowników urzĊdów stanu cywilnego uczyniło zasadnym pewne
uproszczenie w kwestii wskazania zakresu czasowego stosowania do uznawania orzeczeĔ w sprawach małĪeĔskich przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003
z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeĔ w sprawach małĪeĔskich oraz w sprawach dotyczących odpowie-
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dzialnoĞci rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw.
Bruksela IIA). PoniewaĪ z jednej strony art. 64 powołanego aktu przewiduje doĞü
złoĪone zasady stosowania przepisów tego rozporządzenia w zaleĪnoĞci od daty
wszczĊcia postĊpowania i daty wydania samego orzeczenia, a jednoczeĞnie z drugiej
istnieje zasadnicza praktyczna trudnoĞü w ustaleniu daty wszczĊcia postĊpowania,
w ramach którego wydano dane orzeczenie (data ta nie wynika w szczególnoĞci ani
z treĞci odpisów orzeczeĔ, ani z dołączonych do nich zaĞwiadczeĔ wystawianych na
podstawie rozporządzenia), dla potrzeb niniejszego zestawienia przyjĊto stosowanie
przewidzianego w rozporządzeniu reĪimu uznawania orzeczeĔ w sprawach małĪeĔskich w stosunku do orzeczeĔ wydanych po dniu akcesji Rzeczpospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej, to jest po 1 maja 2004 r. ZałoĪenie takie nie odpowiada wprawdzie
stricte dyspozycji art. 64 Brukseli IIa, jednak uwzglĊdnienie zakresu ustaleĔ faktycznych, technicznie moĪliwych w postĊpowaniu o wpisanie wzmianki dodatkowej
ewentualnie transkrypcjĊ, wydaje siĊ dostatecznie uzasadniaü zastosowanie omawianego uproszczenia, przy oczywistym zastrzeĪeniu, Īe w tym zakresie niniejsze opracowanie nie roĞci sobie pretensji do teoretycznej ĞcisłoĞci, ale stanowi swojego rodzaju ukłon w stronĊ praktyki.
W związku z tym, iĪ w praktyce zdarzają siĊ jeszcze przypadki przedstawiania
do wpisu wzmianki dodatkowej orzeczeĔ wydanych przez organy niektórych nieistniejących juĪ paĔstw, w zestawieniu uwzglĊdnione zostały Czechosłowacja, Jugosławia oraz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, skutecznoĞü orzeczeĔ
wydanych przez organy których to paĔstw omówiona została oddzielnie na koĔcu
zestawienia.
KoĔcząc niniejsze krótkie wprowadzenie, mam przyjemnoĞü wyraziü serdeczne
podziĊkowanie Panu Kierownikowi Henrykowia Chwyciowi za wkład w powstanie
tego opracowania, jaki poczynił swymi trafnymi uwagami i konsultacjami, poĞwiĊcając w ten sposób swój czas i trud dla zapewnienia zupełnoĞci i czytelnoĞci zestawienia. Nie pierwszy to raz, gdy jego wiedza i doĞwiadczenie stanowiły dla mnie
nieocenione wsparcie i pomoc.
LEGENDA
DELIBACJA – uznanie orzeczenia na mocy postanowienia sądu okrĊgowego, wydanego
w postĊpowaniu delibacyjnym
EX LEGE – uznanie orzeczenia z mocy samego prawa, bez potrzeby orzeczenia sądu
okrĊgowego
SPRAWY MAŁĩEēSKIE – sprawy o rozwód, separacjĊ oraz o uniewaĪnienie małĪeĔstwa
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INNE SPRAWY – sprawy niemajątkowe z zakresu prawa osobowego i rodzinnego inne niĪ
małĪeĔskie (ustalenie macierzyĔstwa, zaprzeczenie macierzyĔstwa, ustalenie ojcostwa,
zaprzeczenie ojcostwa, uniewaĪnienie uznania, przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu).
Brak rozróĪnienia na SPRAWY MAŁĩEēSKIE i INNE SPRAWY w odniesieniu do konkretnego paĔstwa oznacza, Īe skutecznoĞü orzeczeĔ wydanych przez sądy tego paĔstwa nie jest
zróĪnicowania przedmiotowo.

ALGIERIA
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r.skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 32 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącej obrotu prawnego
w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.
(Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 73), która weszła w Īycie 26 lutego 1982 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 32 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką
Ludowo-Demokratyczną dotyczącej obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Algierze dnia 9 listopada 1976 r. (Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 73),
która weszła w Īycie 26 lutego 1982 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------AUSTRIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 55 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach,
podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r. (Dz.U. 1974, Nr 6, poz. 33 ze zm.),
która weszła w Īycie 20 lutego 1974 r.
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 55 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową
a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 ro. (Dz. U.
1974, Nr 6, poz. 33 ze zm.), która weszła w Īycie 20 lutego 1974 r.]

Krótki przewodnik po skutecznoĞci orzeczeĔ zagranicznych

193

9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 roku wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 55 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz o dokumentach,
podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 r. (Dz. U. z 1974, Nr 6, poz. 33 ze zm.),
która weszła w Īycie 20 lutego 1974 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BELGIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii
o uznawaniu orzeczeĔ w sprawach o rozwód, podpisanej w Brukseli dnia 17 grudnia
1986 r. (Dz. U. 1997, Nr 39, poz. 234), która weszła w Īycie 18 stycznia 1997 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BIAŁORUĝ
9 orzeczenie wydane przez sąd skuteczne EX LEGE
[art. 53 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką BiałoruĞ
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w MiĔsku dnia 26 paĨdziernika 1994 r. (Dz. U.
1995, Nr 128, poz. 619), która weszła w Īycie 1 sierpnia 1995 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd po 1 lipca 2009 r. skuteczne
EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką BiałoruĞ o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w MiĔsku
dnia 26 paĨdziernika 1994 r. (Dz. U. 1995, Nr 128, poz. 619), która weszła w Īycie
1 sierpnia 1995 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd do 1 lipca 2009 r. wymaga
DELIBACJI
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[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką BiałoruĞ o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w MiĔsku dnia 26 paĨdziernika
1994 r. (Dz.U. 1995, Nr 128, poz. 619), która weszła w Īycie 1 sierpnia 1995 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BOĝNIA I HERCEGOWINA
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach
cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. (Dz. U. 1963,
Nr 27, poz. 162 ze zm.), która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 roku, obowiązującej
z racji sukcesji prawnej BoĞni i Hercegowiny, zgodnie z Porozumieniem miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów BoĞni i Hercegowiny o sukcesji
BoĞni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych miĊdzy Rzecząpospolitą Polską
a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, zawartym w Sarajewie dnia 27
grudnia 2006 r. (M.P. 2008, nr 52, poz. 462).
UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, jeĞli dotyczy stanu cywilnego
obywatela (obywateli) BoĞni i Hercegowiny
[art. 56 ust. 3 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych,
podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. (Dz. U. 1963, Nr 27, poz. 162 ze zm.),
która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 roku, obowiązującej z racji sukcesji prawnej
BoĞni i Hercegowiny, zgodnie z Porozumieniem miĊdzy Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Radą Ministrów BoĞni i Hercegowiny o sukcesji BoĞni i Hercegowiny
w stosunku do umów zawartych miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną
Federacyjną Republiką Jugosławii, zawartym w Sarajewie dnia 27 grudnia 2006 r.
(M.P. z 2008, nr 52, poz. 462).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------BUŁGARIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE
[art. 56 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką
Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzin-
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nych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 ro. (Dz. U. 1963, Nr 17,
poz. 88), która weszła w Īycie 20 kwietnia 1963 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 56 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką
Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.(Dz. U. 1963, Nr 17,
poz. 88), która weszła w Īycie 20 kwietnia 1963 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CHINY
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 18 w zw. z art. 16 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a ChiĔską
Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej
w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r. (Dz. U. 1988, Nr 9, poz. 65), która weszła
w Īycie 13 lutego 1988 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CYPR
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 30 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. (Dz. U. 1999, Nr 39, poz. 383), która weszła w Īycie 18 grudnia 1998 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 30 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską
a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. (Dz. U. 1999, Nr 39, poz. 383), która weszła
w Īycie 18 grudnia 1998 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 30 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. (Dz. U. 1999, Nr 39, poz. 383), która weszła w Īycie 18 grudnia 1998 r.]
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CZARNOGÓRA
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach
cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. (Dz. U. 1963,
Nr 27, poz. 162 ze zm.), która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 r., obowiązującej
z racji sukcesji prawnej Czarnogóry, zgodnie z Porozumieniem miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych,
zawartym w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r. (M.P. 2011, nr 74, poz. 739).
UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, jeĞli dotyczy stanu cywilnego
obywatela (obywateli) Czarnogóry
[art. 56 ust. 3 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych,
podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. (Dz.U. 1963, Nr 27, poz. 162 ze zm.),
która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 roku, obowiązującej z racji sukcesji prawnej
Czarnogóry, zgodnie z Porozumieniem miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą
o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawartym w Podgoricy dnia
23 kwietnia 2009 r. (M.P. 2011, Nr 74, poz. 739).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CZECHY
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 52 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia
1987 r. (Dz. U. 1989, Nr 39, poz. 210 ze zm.), która weszła w Īycie 9 kwietnia 1989 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 52 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia
1987 r. (Dz.U. 1989, Nr 39, poz. 210 ze zm.), która weszła w Īycie 9 kwietnia 1989 r.]
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DANIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 17 Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji,
sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 roku (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561),
która weszła w Īycie 24 czerwca 1996 r.]
9 orzeczenie wydane do dnia 1 lipca 2009 roku wymaga DELIBACJI
[Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzonej w Hadze dnia 1
czerwca 1970 r. (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561), która weszła w Īycie 24 czerwca
1996 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 roku skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------EGIPT
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 26 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską
a Arabską Republiką Egiptu o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych,
podpisanej w Kairze dnia 17 maja 1992 r. (Dz. U. 1994, Nr 34, poz. 126), która weszła w Īycie 21 lutego 1993 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 26 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Arabską Republiką Egiptu
o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Kairze dnia 17
maja 1992 r. (Dz. U. 1994, Nr 34, poz. 126), która weszła w Īycie 21 lutego 1993 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ESTONIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane przez sąd do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 53 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką EstoĔską
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych
i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. (Dz. U. 2000, Nr 5, poz. 49),
która weszła w Īycie 8 lutego 2000 r.]
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9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd do 1 maja 2004 r. wymaga
DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką EstoĔską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. (Dz. U.
2000, Nr 5, poz. 49), która weszła w Īycie 8 lutego 2000 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane przez sąd skuteczne EX LEGE
[art. 53 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką EstoĔską
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych
i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. (Dz. U. 2000, Nr 5, poz. 49),
która weszła w Īycie 8 lutego 2000 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX
LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką EstoĔską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.(Dz. U. 2000, Nr 5, poz. 49), która weszła w Īycie 8 lutego 2000 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd do 1 lipca 2009 roku wymaga
DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką EstoĔską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych,
pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. (Dz. U.
2000, Nr 5, poz. 49), która weszła w Īycie 8 lutego 2000 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FINLANDIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 24 ust. 2 umowy miĊdzy Polska Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii
o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych,
podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. (Dz. U. 1981, Nr 27, poz. 140 ze zm.),
która weszła w Īycie 16 paĨdziernika 1981 r.)
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INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCJA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 20 i art. 23 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Francuską o prawie właĞciwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeĔ w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r. (Dz. U.
1969, Nr 4, poz. 22 ze zm.), która weszła w Īycie 1 marca 1969 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 23 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową
a Republiką Francuską o prawie właĞciwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeĔ
w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia
1967 r. (Dz. U. 1969, Nr 4, poz. 22 ze zm.), która weszła w Īycie 1 marca 1969 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 20 i art. 23 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Francuską o prawie właĞciwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeĔ w zakresie prawa
osobowego i rodzinnego, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r. (Dz. U.
1969, Nr 4, poz. 22 ze zm.), która weszła w Īycie 1 marca 1969 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------GRECJA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenia wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 21 i art. 22 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach
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dnia 24 paĨdziernika 1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 4, poz. 24 ze zm.), która weszła
w Īycie 23 grudnia 1981 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 21 i art. 22 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Grecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach
dnia 24 paĨdziernika 1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 4, poz. 24 ze zm.), która weszła
w Īycie 23 grudnia 1981 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------HISZPANIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------HOLANDIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
UWAGA: prawomocne orzeczenie rozwodu powoduje rozwiązanie małĪeĔstwa
pod warunkiem zarejestrowania go w urzĊdzie stanu cywilnego w ciągu 6 miesiĊcy od
uprawomocnienia siĊ orzeczenia. W konsekwencji zamieszczenie wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małĪeĔstwa orzeczeniem sądu wymaga przedstawienia holenderskiego odpisu aktu małĪeĔstwa z adnotacją o rozwodzie.
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
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IRAK
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 21 i art. 23 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką
Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej
w Bagdadzie dnia 29 paĨdziernika 1988 r. (Dz. U. 1989, Nr 70, poz. 418), która
weszła w Īycie 22 grudnia 1989 r.]
UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, jeĞli dotyczy stanu cywilnego
obywatela (obywateli) Iraku
[art. 26 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Bagdadzie
dnia 29 paĨdziernika 1988 r. (Dz. U. 1989, Nr 70, poz. 418), która weszła w Īycie 22
grudnia 1989 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------IRLANDIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r.wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------KOREAēSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 28 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą
Ludową a KoreaĔską Republiką Ludowo-Demokratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Phenianie dnia 28 wrzeĞnia
1986 r. (Dz. U. 1987, Nr 24, poz. 135), która weszła w Īycie 20 czerwca 1987 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 28 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a KoreaĔską Republiką Ludowo-Demokratyczną o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych
i karnych, podpisanej w Phenianie dnia 28 wrzeĞnia 1986 r. (Dz. U. 1987, Nr 24, poz.
135), która weszła w Īycie 20 czerwca 1987 r.]
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KUBA
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 49 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową
a Republiką Kuby o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych,
podpisanej w Hawanie dnia 18 listopada 1982 r. (Dz. U. 1984, Nr 47, poz. 247), która
weszła w Īycie 24 sierpnia 1984 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 49 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Kuby o pomocy
prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Hawanie dnia 18
listopada 1982 r. (Dz. U. 1984, Nr 47, poz. 247), która weszła w Īycie 24 sierpnia
1984 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------LITWA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
orzeczenie wydane przez sąd do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 52 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych,
pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. (Dz. U.
1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła w Īycie 18 paĨdziernika 1993 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd do 1 maja 2004 r. wymaga
DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 56 ust. 3 w zw. z art. 52 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r.
(Dz. U. 1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła w Īycie 18 paĨdziernika 1993 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane przez sąd skuteczne EX LEGE
[art. 52 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. (Dz. U.
1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła w Īycie 18 paĨdziernika 1993 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX
LEGE
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[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 56 ust. 3 w zw. z art. 52 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. (Dz. U. 1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła
w Īycie 18 paĨdziernika 1993 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd do 1 lipca 2009 roku wymaga
DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 56 ust. 3 w zw. z art. 52 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r.
(Dz. U. 1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła w Īycie 18 paĨdziernika 1993 r.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------LUKSEMBURG
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------ŁOTWA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
(art. 54 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych
i karnych, podpisanej w Rydze dnia 23 lutego 1994 r. (Dz. U. 1995, Nr 110, poz. 534
ze zm.), która weszła w Īycie 5 wrzeĞnia 1995 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
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(art. 54 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych
i karnych, podpisanej w Rydze dnia 23 lutego 1994 r. (Dz. U. 1995, Nr 110, poz. 534
ze zm.), która weszła w Īycie 5 wrzeĞnia 1995 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MACEDONIA
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach
cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. (Dz. U. 1963,
Nr 27, poz. 162 ze zm.), która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 r., obowiązującej
z racji sukcesji prawnej Macedonii, zgodnie z Porozumieniem miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanym w Warszawie dnia 9 maja 2007 r. (Dz. U. 2009, Nr 27,
poz. 163).
UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, jeĞli dotyczy stanu cywilnego
obywatela (obywateli) Macedonii
[art. 56 ust. 3 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych,
podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. (Dz. U. 1963, Nr 27, poz. 162 ze zm.),
która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 roku, obowiązującej z racji sukcesji prawnej
Macedonii, zgodnie z Porozumieniem miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanym
w Warszawie dnia 9 maja 2007 r. (Dz. U. 2009, Nr 27, poz. 163).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MALTA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
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MAROKO
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 24 i art. 26 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem
Maroka o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie
dnia 21 maja 1979 r. (Dz. U. 1983, Nr 14, poz. 69), która weszła w Īycie 27 listopada
1982 r.]
UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, jeĞli dotyczy stanu cywilnego
obywatela (obywateli) Maroka
(art. 28 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Maroka
o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21
maja 1979 r. (Dz. U. 1983, Nr 14, poz. 69), która weszła w Īycie 27 listopada 1982 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------MONGOLIA
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 27 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych,
podpisanej w Warszawie dnia 19 paĨdziernika 1998 r. (Dz. U. 2003, Nr 43, poz. 370),
która weszła w Īycie 4 stycznia 2003 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------NORWEGIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 17 Konwencji o uznawaniu rozwodów i separacji,
sporządzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561), która
weszła w Īycie 24 czerwca 1996 r.]
9 orzeczenie wydane do dnia 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzonej w Hadze dnia 1
czerwca 1970 r. (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561), która weszła w Īycie 24 czerwca
1996 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
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NIEMCY
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------PORTUGALIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ROSJA
9 orzeczenie wydane przez sąd skuteczne EX LEGE
[art. 51 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 wrzeĞnia 1996 r. (Dz. U. 2002, Nr 83, poz. 750), która
weszła w Īycie 18 stycznia 2002 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX
LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 51 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską
a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 wrzeĞnia 1996 r. (Dz. U. 2002,
Nr 83, poz. 750), która weszła w Īycie 18 stycznia 2002 r.]
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9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd do 1 lipca 2009 r. wymaga
DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 55 ust. 3 w zw. z art. 51 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych
i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 wrzeĞnia 1996 r. (Dz. U. 2002, Nr 83,
poz. 750), która weszła w Īycie 18 stycznia 2002 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------RUMUNIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE
[art. 51 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie
dnia 15 maja 1999 r. (Dz. U. 2002, nr 83, poz. 752), która weszła w Īycie 24 marca
2002 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 51 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie
dnia 15 maja 1999 r. (Dz. U. 2002, nr 83, poz. 752), która weszła w Īycie 24 marca
2002 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SŁOWACJA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 52 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia
1987 r. (Dz. U. 1989, Nr 39, poz. 210 ze zm.), która weszła w Īycie 9 kwietnia 1989 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 52 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
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nych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia
1987 r. (Dz. U. 1989, Nr 39, poz. 210 ze zm.), która weszła w Īycie 9 kwietnia 1989 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SŁOWENIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SYRIA
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 22 i art. 24 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Arabską Republiką Syrii o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Damaszku dnia 16 lutego 1985 r. (Dz. U. 1986, Nr 37, poz. 181), która weszła w Īycie
18 kwietnia 1986 r.]
UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, jeĞli dotyczy stanu cywilnego
obywatela (obywateli) Syrii
[art. 27 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Arabską Republiką Syrii o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Damaszku dnia
16 lutego 1985 r. (Dz. U. 1986, Nr 37, poz. 181), która weszła w Īycie 18 kwietnia
1986 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------SZWECJA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
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[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TUNEZJA
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
(art. 21 i art. 23 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 22 maja 1985 r. (Dz. U. 1987, Nr 11, poz. 71), która weszła w Īycie 11
grudnia 1986 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TURCJA
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
(art. 19 i art. 22 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r. (Dz. U. 1992, Nr 3, poz. 13), która weszła w Īycie 11
kwietnia 1991 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------UKRAINA
9 orzeczenie wydane przez sąd skuteczne EX LEGE
[art. 48 ust. 1 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Kijowie
dnia 24 maja 1993 r. (Dz. U. 1994, Nr 96, poz. 465 ze zm.), która weszła w Īycie 14
sierpnia 1994 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX
LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 52 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach
cywilnych i karnych, podpisanej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. (Dz. U. 1994, Nr 96,
poz. 465 ze zm.), która weszła w Īycie 14 sierpnia 1994 r.]
9 orzeczenie wydane przez organ inny niĪ sąd do 1 lipca 2009 r. wymaga
DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 52 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 umowy miĊdzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpisa-
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nej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. (Dz. U. 1994, Nr 96, poz. 465 ze zm.), która weszła w Īycie 14 sierpnia 1994 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------WĉGRY
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 roku skuteczne EX LEGE
[art. 57 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a WĊgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych,
podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. (Dz. U. 1960, Nr 8, poz. 54), która
weszła w Īycie 27 stycznia 1960 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 57 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a WĊgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych,
podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. (Dz. U. 1960, Nr 8, poz. 54), która
weszła w Īycie 27 stycznia 1960 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------WIELKA BRYTANIA
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------WŁOCHY
SPRAWY MAŁĩEēSKIE:
9 orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE
[art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI
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[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r. w zw.
z art. 20 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską
o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1992, Nr 23, poz. 97
ze zm.), która weszła w Īycie 1 marca 1992 r.]
INNE SPRAWY:
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą
Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu
wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r.
(Dz. U. 1992, Nr 23, poz. 97 ze zm.), która weszła w Īycie 1 marca 1992 r.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 roku w zw.
z art. 20 ust. 1 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską
o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1992, Nr 23, poz. 97
ze zm.), która weszła w Īycie 1 marca 1992 r.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------POZOSTAŁE PAēSTWA
9 orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE
[art. 1145 k.p.c.]
9 orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym przed 1 lipca 2009 r.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAēSTWA NIEISTNIEJĄCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CZECHOSŁOWACJA
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 52 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia
1987 r. (Dz. U. 1989, Nr 39, poz. 210 ze zm.), która weszła w Īycie 9 kwietnia 1989 r.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JUGOSŁAWIA
9 orzeczenie wymaga DELIBACJI
[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach
cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 ro. (Dz. U. 1963,
Nr 27, poz. 162 ze zm.), która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 r.
UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, jeĞli dotyczy stanu cywilnego
obywatela (obywateli) Jugosławii.
[art. 56 ust. 3 umowy miĊdzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych,
podpisanej w Warszawie dnia 6 lutego 1960 r. (Dz. U. 1963, Nr 27, poz. 162 ze zm.),
która weszła w Īycie 6 czerwca 1963 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH
9 orzeczenie skuteczne EX LEGE
[art. 51 umowy miĊdzy Polska Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia
1957 r. (Dz. U. 1958, Nr 32, poz. 147 ze zm.), która weszła w Īycie 8 maja 1958 r.)

Stosowanie norm kolizyjnych
przy rejestracji stanu cywilnego*1

Nie ma na terenie kraju takiego urzĊdu stanu cywilnego, w którym w ostatnim
dziesiĊcioleciu nie wpisano ani jednego zagranicznego odpisu aktu do polskiej ksiĊgi.
O masowo rosnącej iloĞci tych czynnoĞci Ğwiadczą liczby. Według informacji uzyskanych od kierowników urzĊdów stanu cywilnego, na przestrzeni lat 2000-2011 jest
to wzrost rzĊdu kilkuset procent. W Warszawie do 2000 r. iloĞü tych zdarzeĔ wahała
siĊ w granicach od 700 do 800 rocznie, w roku 2011 przekroczyła trzynaĞcie tysiĊcy.
Na przestrzeni tych ostatnich lat ludzie masowo migrują po Europie i po całym Ğwiecie. Poza granicami Polski zawierają małĪeĔstwa, rodzą dzieci, umierają. Polska
w ostatnim czasie stała siĊ teĪ atrakcyjna dla cudzoziemców. StaliĞmy siĊ członkiem
Unii Europejskiej, weszliĞmy do strefy Schengen, co otworzyło moĪliwoĞci podróĪowania cudzoziemców do Polski, jak teĪ obywateli Polski po Europie. Zdarzenia cywilno-prawne potwierdzane rejestracją stanu cywilnego nie wymagałyby jednak transkrypcji aktów do polskich ksiąg, gdyby (nie wyłączając sądów) róĪne organy przestrzegając prawa nie Īądałyby polskich dokumentów potwierdzających zdarzenia
zagraniczne. Art. 1138 Kodeksu postĊpowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2009 r. stanowi, Īe: „Zagraniczne dokumenty urzĊdowe mają moc
dowodową na równi z polskimi dokumentami urzĊdowymi”. Potwierdzeniem tej zasady jest treĞü art. 4 ustawy z dnia 28 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, z którego wynika, Īe: „Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeĔ w nich stwierdzonych. Ich niezgodnoĞü z prawdą moĪe byü udowodniona jedynie
w postĊpowaniu sądowym”. PowyĪszy przepis nie wyłącza jego stosowania w stosunku do aktów zagranicznych. Z tego wiĊc powodu niezrozumiałe wydaje siĊ Īądanie potwierdzenia faktu urodzenia czy zawarcia małĪeĔstwa wyłącznie na podstawie
aktów stanu cywilnego sporządzanych przez polskie urzĊdy.
Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ruszyła lawinowo liczba
wniosków w sprawie wpisania do polskich ksiąg aktów urodzeĔ i małĪeĔstw obywateli polskich zamieszkałych w krajach Ameryki Południowej, potomków dawnej polskiej emigracji, w szczególnoĞci z Brazylii, Argentyny, Chile czy Wenezueli. Posiadanie polskiego paszportu wiąĪe siĊ bowiem z moĪliwoĞcią podróĪowania po krajach
Europy bez koniecznoĞci posiadania wizy. To bardzo dobrze, Īe polscy obywatele
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mogą bez przeszkód odwiedzaü stary kontynent, jednak naleĪy zastanowiü siĊ nad
sensem zmuszania ich do wpisywania aktów zagranicznych, warunkując tą czynnoĞcią otrzymanie polskiego paszportu. Liczba napływających wniosków z całego
Ğwiata powoduje, Īe oczekiwanie na otrzymanie paszportu za poĞrednictwem polskich
konsulatów trwa kilka miesiĊcy m.in. z powodu koniecznoĞci dokonania transkrypcji
zagranicznego aktu.
Jak wiele problemów wiąĪe siĊ obecnie z pozornie prostą czynnoĞcią, jaką jest
wpisanie aktu do polskiej ksiĊgi, Ğwiadczyü moĪe analiza porównawcza treĞci aktu
zagranicznego z treĞcią aktu polskiego, szczególnie gdy chodzi o akty małĪeĔstw.
Z praktyki wynika, Īe wiĊkszoĞü odpisów aktów małĪeĔstw pochodzących od organów paĔstw obcych nie zawiera informacji w zakresie nazwisk małĪonków po Ğlubie,
jak równieĪ nazwisk dzieci, które mają urodziü siĊ z tego związku. Przyczyny braku
tych informacji leĪą w odmiennych systemach rejestracji, w wyniku których informacja o nazwiskach małĪonków i dzieci zamieszczana jest w innym niĪ akt małĪeĔstwa
dokumencie, albo teĪ nazwiska po Ğlubie wynikają z ustawowych (właĞciwych dla
danego kraju) zapisów. Zgodnie z art. 25 Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego1 osoba,
która zawierając związek małĪeĔski nie złoĪyła oĞwiadczenia o nazwisku noszonym
po Ğlubie, pozostaje przy nazwisku dotychczasowym, a nazwisko dla dzieci, na podstawie art. 88 k.r.o., małĪonkowie mogą wybraü przy zawarciu małĪeĔstwa. JeĪeli nie
dokonają takiego wyboru, kierownik USC wpisuje do aktu małĪeĔstwa dla dzieci
nazwisko dwuczłonowe, składające siĊ z nazwiska matki i ojca. Uzyskane w ten sposób nazwisko, przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego, wspólnego dziecka,
rodzice mogą zmieniü w trybie art. 88 § 4 k.r.o. Sprawa jest prosta, jeĪeli małĪeĔstwo
zawierane jest w Polsce. OĞwiadczenia przed kierownikiem USC przy zawieraniu
małĪeĔstwa mogą składaü zarówno obywatele polscy, jak równieĪ cudzoziemcy. Art.
25 i 88 k.r.o. nie wyłącza bowiem stosowania tych przepisów w stosunku do małĪonków cudzoziemców. Sytuacja komplikuje siĊ, gdy małĪeĔstwo zawierane jest za granicą, a zwłaszcza gdy jest to małĪeĔstwo obywatela polskiego z cudzoziemcem.
Zgodnie bowiem z treĞcią art. 62 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego2,
obywatel polski moĪe złoĪyü oĞwiadczenie o wyborze nazwiska przed konsulem,
a jeĪeli obydwoje małĪonkowie są obywatelami polskimi, równieĪ oĞwiadczenie o nazwisku dzieci. Takie oĞwiadczenia składa siĊ wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małĪeĔstwa do polskich ksiąg. Czy jest to jedyna moĪliwoĞü ustalenia nazwiska dla małĪonków i ich dzieci?. Budzi to wątpliwoĞci. PrzeĞledĨmy zatem dokładnie zapis art.
62 ust. 3 p.a.s.c.: „JeĪeli obywatel polski zawierający małĪeĔstwo w zagranicznym
1

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy, Dz. U. 1964, Nr 9,
poz. 59 ze zm. [dalej cyt.: k.r.o.].
2
Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U.
2011, Nr 212, poz. 1264 [dalej cyt.: p.a.s.c.].
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urzĊdzie stanu cywilnego nie złoĪył oĞwiadczenia w sprawie swojego nazwiska […]”,
brzmienie tego przepisu moim zdaniem jest jednoznaczne. Warunkiem przyjĊcia
oĞwiadczenia podczas składania wniosku o transkrypcjĊ jest niezłoĪenie oĞwiadczenia
przy zawieraniu małĪeĔstwa, a nie brak zapisu o nazwiskach w zagranicznym akcie
małĪeĔstwa. Tymczasem, szczególnie w tych sytuacjach, gdy wniosek przyjmuje
konsul, małĪonkowie składają ponowne oĞwiadczenia, mimo Īe juĪ wczeĞniej –
w formie przewidzianej przez prawo paĔstwa, w którym zawarli małĪeĔstwo –
dokonali wyboru nazwiska.
Przy transkrypcji aktu małĪeĔstwa, w sprawie nazwisk kierownik USC powinien
odwołaü siĊ do prawa prywatnego miĊdzynarodowego, które wyznacza normy kolizyjne obowiązujące przy zbiegu róĪnych ustawodawstw, szczególnie gdy chodzi
o nazwiska małĪonków. Ustalone w wyniku zawarcia małĪeĔstwa nazwiska stanowią
bowiem podstawĊ wydania dokumentu toĪsamoĞci. Brak tej informacji uniemoĪliwia
obywatelowi polskiemu otrzymanie takiego dokumentu, a brak nazwisk dla dzieci
uniemoĪliwia sporządzenie aktu urodzenia, gdy dziecko urodzi siĊ w Polsce. Tymczasem z niezrozumiałych powodów notuje siĊ na terenie kraju niczym niewytłumaczony
opór przed stosowaniem norm prawa prywatnego miĊdzynarodowego w związku
z transkrypcją zagranicznych aktów stanu cywilnego. Art. 15 Prawa prywatnego miĊdzynarodowego3 dotyczy imion i nazwisk osoby fizycznej, co oznacza, Īe nie odnosi
siĊ do nazwisk dla dzieci, które mają urodziü siĊ w przyszłoĞci z tego związku. Wydaje siĊ, Īe dla nazwisk dzieci moĪe mieü zastosowanie art. 51 p.p.m., który wskazuje
prawo właĞciwe dla stosunków osobistych miĊdzy małĪonkami, a do takich naleĪy
zaliczyü wybór nazwisk dla wspólnych dzieci. Sprawa ustalenia przy Ğlubie nazwisk
dla dzieci, które mają urodziü siĊ z tego związku, jest niezmiernie waĪna, poniewaĪ
Polska naleĪy do nielicznych krajów, których ustawodawstwo nakazuje ustalenie
nazwisk dla dzieci w momencie zawarcia małĪeĔstwa i ten wybór odnotowuje siĊ
w akcie małĪeĔstwa. W wiĊkszoĞci krajów przy zawieraniu związku małĪeĔskiego
małĪonkowie nie dokonują wyboru nazwisk dla dzieci. Wynikają one bowiem z mocy
prawa. W Hiszpanii dziecko otrzymuje nazwisko złoĪone z pierwszych członów nazwisk swoich rodziców, kolejnoĞü ustawowa to nazwisko ojca na pierwszym miejscu,
a np. we Włoszech dzieci z małĪeĔstwa noszą nazwisko ojca. W innych krajach wyboru nazwiska dokonuje siĊ przy urodzeniu dziecka. Taki stan prawny powoduje, Īe
w przypadku zawarcia małĪeĔstwa za granicą, jeĪeli z odpisu zagranicznego aktu
małĪeĔstwa nie wynikają nazwiska dla dzieci, a tak jest najczĊĞciej i jedno z małĪonków jest cudzoziemcem, bez odwołania siĊ do przepisów prawa prywatnego miĊdzynarodowego nie ma moĪliwoĞci ustalenia nazwisk dla dzieci w polskim akcie stanu

3

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne miĊdzynarodowe, Dz. U. 2011, Nr 80,
poz. 432 [dalej cyt.: p.p.m.].
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cywilnego. Na terenie kraju, w zaleĪnoĞci od interpretacji przepisów, dokonywanej
róĪnie zarówno przez organy nadzoru szczebla wojewódzkiego, jak i przez Departament Spraw Obywatelskich MSW, mamy do czynienia z aktami małĪeĔstw, w których czĊsto brak jest informacji o nazwiskach dzieci. W momencie urodzenia siĊ
dziecka w Polsce, powstaje w takiej sytuacji problem ze sporządzeniem aktu urodzenia. Kodeks rodzinny i opiekuĔczy nie przewiduje bowiem trybu ustalenia nazwiska
dla dziecka, jeĞli nie wynika ono z aktu małĪeĔstwa rodziców. JeĪeli zatem w zagranicznym odpisie aktu małĪeĔstwa brak jest informacji o nazwiskach małĪonków noszonych po Ğlubie lub brak nazwiska dla przyszłych dzieci, kierownik USC lub konsul
powinien ustaliü, czy przed obcym urzĊdnikiem stanu cywilnego małĪonkowie dokonali wyboru nazwiska, a nastĊpnie wpisaü je do aktu małĪeĔstwa w formie wzmianki 4.
Od pewnego czasu pojawiają siĊ w niektórych województwach pisma organów nadzoru, kierowane do kierowników urzĊdów stanu cywilnego, w których dokonuje siĊ
nadinterpretacji art. 21 p.a.s.c. Rozwiązania te narzucają koniecznoĞü prowadzenia
postĊpowania administracyjnego w przypadku wpisania wzmianki do aktu małĪeĔstwa o nazwiskach małĪonków i dzieci, na skutek złoĪenia oĞwiadczenia w tej sprawie na podstawie art. 25 i 88 k.r.o. i ustawy – Prawo prywatne miĊdzynarodowe.
Takie wnikliwe postĊpowanie administracyjne zdaniem niektórych nadzorów musi
bezwzglĊdnie zakoĔczyü siĊ decyzją administracyjną wydaną na podstawie art. 36
p.a.s.c. UwaĪam to za błĊdne, poniewaĪ oĞwiadczenie o nazwiskach składa siĊ
w trybie przewidzianym przez Kodeks rodzinny i opiekuĔczy, co wyłącza tryb
postĊpowania administracyjnego.
W przypadku braku nazwisk małĪonków i dzieci w transkrybowanych obecnie
w UrzĊdzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy aktach małĪeĔstw na marginesie tych
aktów zamieszcza siĊ wzmianki nastĊpującej treĞci:
I wzmianka
CUDZOZIEMIEC I POLKA (w przypadku Ğlubu po 15 listopada 1998 r.)
Na podstawie art.15 prawa prywatnego miĊdzynarodowego nazwisko mĊĪczyzny
po zawarciu związku małĪeĔskiego podlega jego prawu ojczystemu. MĊĪczyzna nosi
nazwisko ................................................
Kobieta na podstawie art. 25 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego po zawarciu
związku małĪeĔskiego nosi nazwisko …………………….. Dla dzieci zrodzonych
z tego małĪeĔstwa stosuje siĊ na podstawie art. 51 p.p.m. prawo …………………….

4

M. P AZDAN, Prawo prywatne miĊdzynarodowe, wyd. XIV, Warszawa 2012.
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(np. brytyjskie), tj. prawo miejsca zamieszkania małĪonków. Dzieci bĊdą nosiły nazwisko ……………………………
II wzmianka
CUDZOZIEMIEC I POLKA (w przypadku Ğlubu przed 15 listopada 1998 r.)
Na podstawie art.15 prawa prywatnego miĊdzynarodowego nazwisko mĊĪczyzny
po zawarciu związku małĪeĔskiego podlega jego prawu ojczystemu. MĊĪczyzna nosi
nazwisko ................................................
Kobieta na podstawie art. 25 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 listopada 1998 r.) po zawarciu związku małĪeĔskiego
nosi nazwisko …………………….. Dla dzieci zrodzonych z tego małĪeĔstwa stosuje
siĊ na podstawie art. 51 p.p.m. prawo ……………………. (np. brytyjskie), tj. prawo
miejsca zamieszkania małĪonków. Dzieci bĊdą nosiły nazwisko ………………………
III wzmianka
DWOJE CUDZOZIEMCÓW
Na podstawie art. 15 prawa prywatnego miĊdzynarodowego dla nazwisk osób
zawierających małĪeĔstwo stosuje siĊ ich prawo ojczyste. Po zawarciu związku małĪeĔskiego mĊĪczyzna nosi nazwisko ……………….., kobieta nosi nazwisko
…………………. Dla dzieci zrodzonych z tego małĪeĔstwa stosuje siĊ na podstawie
art. 51 p.p.m. prawo ……………………. (np. brytyjskie), tj. prawo miejsca zamieszkania małĪonków. Dzieci bĊdą nosiły nazwisko ……………………………
IV wzmianka
DWOJE POLAKÓW
Na podstawie art. 25 § 1 oraz art. 88 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego po
zawarciu związku małĪeĔskiego mĊĪczyzna nosi nazwisko …………………………,
kobieta nosi nazwisko ………………… dzieci bĊdą nosiły nazwisko ………………...
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V wzmianka
POLAK I CUDZOZIEMKA
Na podstawie art. 25 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego po zawarciu
związku małĪeĔskiego mĊĪczyzna nosi nazwisko …………………….. Na podstawie
art. 15 prawa prywatnego miĊdzynarodowego nazwisko kobiety po zawarciu związku
małĪeĔskiego podlega jej prawu ojczystemu. Kobieta nosi nazwisko ………………..
Dla dzieci zrodzonych z tego małĪeĔstwa stosuje siĊ na podstawie art. 51 p.p.m.
prawo ……………………. (np. brytyjskie), tj. prawo miejsca zamieszkania małĪonków. Dzieci bĊdą nosiły nazwisko ……………………………
Stosowanie norm kolizyjnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego to równieĪ
stosowanie prawa właĞciwego dla oceny moĪnoĞci prawnej do zawarcia małĪeĔstwa.
Art. 48 ustawy p.p.m. stanowi, Īe: „O moĪnoĞci zawarcia małĪeĔstwa rozstrzyga
w stosunku do kaĪdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małĪeĔstwa”.
JeĪeli jednak treĞci prawa ojczystego nie da siĊ ustaliü, moĪnoĞü tą ocenia siĊ na
podstawie miejsca zamieszkania nupturienta lub miejsca zwykłego pobytu. MoĪnoĞü
zawarcia małĪeĔstwa obejmuje wszystkie wymogi waĪnoĞci małĪeĔstwa, natomiast
forma jego zawarcia wynika z art. 49 p.p.m. Przeszkody do zawarcia małĪeĔstwa
mogą byü przeszkodami jednostronnymi i dwustronnymi. Jednostronne wystĊpują
wówczas, gdy dotyczą tego nupturienta, którego prawo ojczyste takie przeszkody
przewiduje. Dlatego teĪ nie dotyczą one drugiego nupturienta, którego prawo nie
przewiduje takiej przeszkody. Do takich przeszkód zalicza siĊ miĊdzy innymi przeszkodĊ wieku. Przeszkodą dwustronną, która choü nie zachodzi po stronie drugiego nupturienta, jest przeszkoda pozostawania przez drugą osobĊ w związku małĪeĔskim,
nawet jeĞli jej prawo ojczyste zezwala na wieloĪeĔstwo. Aby uniknąü kolizji norm
prawnych w sprawach dotyczących przeszkód do zawarcia małĪeĔstwa, kierownik
USC w Polsce, przed którym takie małĪeĔstwo ma byü zawarte, Īąda od cudzoziemca, na podstawie art. 56 ust. 1 p.a.s.c., przedłoĪenia dokumentu stwierdzającego, Īe
zgodnie z prawem właĞciwym moĪe on zawrzeü związek małĪeĔski. Prawem właĞciwym jest prawo wskazane w art. 48 p.p.m., przy uwzglĊdnieniu art. 2, 3 i 4 ust. 1 tej
ustawy. JeĪeli cudzoziemiec nie ma moĪliwoĞci przedłoĪenia w/w dowodu, na podstawie art. 56 ust. 2 p.a.s.c. moĪe zwróciü siĊ do sądu z wnioskiem o zwolnienie
z obowiązku przedłoĪenia kierownikowi USC w/w zaĞwiadczenia. Sąd ustala, czy
osoba moĪe zawrzeü małĪeĔstwo zgodnie z prawem dla niej właĞciwym. Sąd musi
mieü na uwadze podstawowe zasady prawa polskiego, w tym klauzulĊ porządku
publicznego (art. 7 p.p.m.).
Ustalenie pochodzenia dziecka, w zakresie stosowania norm kolizyjnych zostało
uregulowane w art. 55 p.p.m. I tak ust. 1 cytowanego artykułu dotyczy sposobów
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ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa oraz ustalenia lub zaprzeczenia macierzyĔstwa.
JeĪeli chodzi o uznanie dziecka (obecnie w Polsce instytucja ta została zastąpiona
instytucją uznania ojcostwa) w przypadku koniecznoĞci zastosowania norm kolizyjnych, właĞciwe są przepisy art. 55 ust. 3 i 4 p.p.m. Uznanie ojcostwa podlega wiĊc
prawu ojczystemu dziecka z chwili uznania, chyba Īe prawo ojczyste nie zna tej instytucji, wówczas prawem właĞciwym jest prawo ojczyste dziecka z chwili urodzenia.

Metryka sprawy –
nowa instytucja postĊpowania administracyjnego*

Na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postĊpowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa 1 do ogólnej procedury
administracyjnej oraz procedur prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej2
wprowadzono nową instytucjĊ procesową – metrykĊ sprawy.
Normatywną podstawĊ obowiązku prowadzenia metryki sprawy w ogólnym postĊpowaniu administracyjnym stanowi art. 66a Kodeksu postĊpowania administracyjnego3. Przepis ten został dodany w rozdziale 2 działu II k.p.a., który reguluje sposoby
utrwalania na piĞmie czynnoĞci procesowych postĊpowania administracyjnego. Nowela zmieniła jednoczeĞnie tytuł tego rozdziału, nadając mu brzmienie: „Metryki,
protokoły i adnotacje”. Zamieszczenie prawnej regulacji instytucji metryki sprawy
w rozdziale, którego normy ukierunkowane są na realizacjĊ wyraĪonej w art. 14 k.p.a.
zasady pisemnoĞci postĊpowania, nie oznacza, Īe metryka jest nowym sposobem
utrwalania na piĞmie czynnoĞci procesowych. Celem tej instytucji – ujawnionym
w uzasadnieniu projektu ustawy – jest bowiem przeĞwietlenie procesu kształtowania
treĞci rozstrzygniĊcia sprawy poprzez przypisanie poszczególnych czynnoĞci składających siĊ na ten proces konkretnym pracownikom organu administracji publicznej,
poniewaĪ „decyzjĊ podpisuje osoba pełniąca funkcjĊ organu administracji lub osoba
przezeĔ uprawniona […] a w rzeczywiĞci autorzy lub współautorzy rozstrzygniĊcia
w sprawie, przygotowujący je podpisu osobie uprawnionej, nie są co do zasady wyraĨnie ujawnieni, a co wiĊcej – niewiadomy jest sposób kształtowania przez poszczególne, nieujawnione osoby treĞci rozstrzygniĊcia”4. W uzasadnieniu projektu ustawy
zauwaĪono ponadto, Īe dotychczasowe przepisy przewidywały jedynie Ğcisłe dokumentowanie czynnoĞci zewnĊtrznych organu administracji w relacji z obywatelem
jako stroną postĊpowania lub z innymi osobami uczestniczącymi w postĊpowaniu (np.
przesłuchanie Ğwiadka), natomiast proces kształtowania decyzji wewnątrz organu
* Opracował dr Robert KĊdziora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
1

Dz. U. Nr 186, poz. 1100; ustawa ta weszła w Īycie z dniem 7 marca 2012 r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. 2005,
Nr 8, poz. 60 ze zm.).
3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) [dalej cyt.: k.p.a.].
4
Druk sejmowy nr 3362 z dnia 8 lipca 2010 r.
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administracji dokumentowaniu nie podlegał. „DziĊki prowadzeniu na bieĪąco metryki
sprawy w sprawach administracyjnych i podatkowych, bĊdzie moĪna nawet po upływie długiego czasu precyzyjnie ustaliü, jacy urzĊdnicy (oprócz osoby podpisanej pod
decyzją) uczestniczyli w przygotowaniu decyzji, przygotowywali jej projekt, udzielali
wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali decyzjĊ,
oraz w jaki sposób konkretni urzĊdnicy wpływali na treĞü decyzji. […] Metryka
sprawy administracyjnej i podatkowej bĊdzie dokumentowaü udział poszczególnych
urzĊdników w procesie wydawania rozstrzygniĊcia administracyjnego w ramach organu, a wiĊc wewnĊtrzny proces administracji. ZwiĊkszy siĊ zatem transparentnoĞü
tego, kto i w jaki sposób kształtował treĞü decyzji, a w konsekwencji takĪe poczucie
odpowiedzialnoĞci urzĊdników za jakoĞü wydawanych decyzji oraz ograniczy siĊ
ryzyko korupcji”5. Tak umotywowany obowiązek prowadzenia metryki sprawy pozostaje w Ğcisłym związku z zasadami odpowiedzialnoĞci majątkowej pracowników
organów administracji publicznej, ustanowionymi przez ustawĊ z dnia 20 stycznia
2011 r. o odpowiedzialnoĞci majątkowej funkcjonariuszy publicznych za raĪące naruszenie prawa 6. Ustawa obejmuje swoim zakresem podmiotowym „funkcjonariuszy
publicznych”. Zgodnie z definicją normatywną zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej
ustawy, funkcjonariuszem publicznym, ponoszącym odpowiedzialnoĞü majątkową za
skutkujące raĪącym naruszeniem prawa zawinione działania lub zaniechania, jest
osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upowaĪnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba wykonująca w urzĊdzie organu administracji publicznej pracĊ w ramach stosunku pracy,
stosunku słuĪbowego lub umowy cywilnoprawnej, biorąca udział w prowadzeniu
sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ. Prowadzenie metryki sprawy ma zatem w szczególnoĞci ułatwiü ustalenie winnych wyrządzenia szkody przez wydanie błĊdnej decyzji.
Wymogi w zakresie treĞci metryki ustala art. 66a § 2 k.p.a., zgodnie z którym:
„W treĞci metryki sprawy wskazuje siĊ wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynnoĞci w postĊpowaniu administracyjnym, oraz okreĞla siĊ wszystkie
podejmowane przez te osoby czynnoĞci wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów, zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej, okreĞlających te czynnoĞci”. Powołany przepis jest nieprecyzyjny i budzi powaĪne wątpliwoĞci zarówno
z punktu widzenia celu instytucji metryki sprawy, jak i z uwagi na podstawowe standardy postĊpowania administracyjnego. Artykuł 66a § 2 k.p.a. nakazuje wskazaü
w treĞci metryki „wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynnoĞci
w postĊpowaniu administracyjnym”, wraz z okreĞleniem podejmowanych przez nich

5
6

TamĪe.
Dz. U. Nr 34, poz. 173.
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czynnoĞci. Obok pracowników organu administracji publicznej do osób takich naleĪą
przecieĪ jednak takĪe strony, uczestnicy na prawach strony, Ğwiadkowie, biegli i inni
uczestnicy postĊpowania. Literalna wykładnia art. 66a § 2 k.p.a. nakazywałaby wiĊc
objąü zakresem obowiązku ujĊcia w metryce takĪe czynnoĞci, które są dokonywane
przez osoby niebĊdące pracownikami organu. Taka interpretacja byłaby jednak
sprzeczna z funkcją, jaką w postĊpowaniu administracyjnym ma pełniü instytucja
metryki sprawy. Według A. Wróbla art. 66a § 2 k.p.a. wymaga pilnej nowelizacji,
poniewaĪ jego aktualne brzmienie nie tylko przesądza o obowiązku wskazywania
w metryce czynnoĞci procesowych podejmowanych przez wszystkich uczestników
postĊpowania, nie zaĞ jedynie przez pracowników organu, co zaprzecza celowi instytucji metryki, ale ponadto sugeruje, wbrew podstawowym załoĪeniom i zasadom postĊpowania administracyjnego, Īe na treĞü rozstrzygniĊcia mogłyby mieü wpływ takĪe
inne osoby uczestniczące w postĊpowaniu7.
Z formalnego punktu widzenia metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których
odsyła, stanowi obowiązkową czĊĞü akt sprawy indywidualnej załatwianej przez organ administracji publicznej w trybie przepisów k.p.a. Organ ma obowiązek na bieĪąco, czyli w miarĊ podejmowania kolejnych czynnoĞci w postĊpowaniu, aktualizowaü metrykĊ. ZałoĪenie metryki sprawy oraz jej aktualizacja poprzez dokonywanie
kolejnych wpisów są czynnoĞciami procesowymi o charakterze materialno-technicznym. Prawo wglądu strony do metryki sprawy uskuteczniane jest na zasadach, na
jakich odbywa siĊ udostĊpnianie akt sprawy w postĊpowaniu administracyjnym (art.
73-74 k.p.a.).
Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy okreĞla rozporządzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r.8, wydane na podstawie art. 66a § 4
k.p.a. Stosownie do art. 66a § 1 k.p.a. oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia, metrykĊ zakłada
siĊ i prowadzi w formie pisemnej lub elektronicznej. Warunkiem wykorzystania narzĊdzi informatycznych w celu tworzenia metryk sprawy w postaci elektronicznej
jest: 1) zapewnienie ochrony metryk elektronicznych przed utratą przez okresowe
wykonywanie kopii zabezpieczających na informatycznym noĞniku danych, innym
niĪ ten, na którym zapisywane są dane bieĪące; 2) zapewnienie jednoznacznego powiązania elektronicznych metryk z nieelektronicznymi aktami spraw, do których siĊ
odnoszą; 3) moĪliwoĞü niezwłocznego odnalezienia i w razie potrzeby wydrukowania
Īądanej metryki (§ 4 rozporządzenia).
Metryka prowadzona w formie elektronicznej moĪe wystĊpowaü w trzech postaciach. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, w sytuacji, w której dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw powstaje w systemie teleinformatycznym
7

Zob. A. WRÓBEL, [w:] M. JAĝKOWSKA, A. WRÓBEL, Kodeks postĊpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 463.
8
Dz. U. poz. 250.
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przeznaczonym do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umoĪliwiającym wykonywanie w nim czynnoĞci kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania
spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych, metrykĊ sprawy
stanowi widok chronologicznego zestawienia czynnoĞci w sprawie, zawierający: 1)
oznaczenie sprawy poprzez datĊ wszczĊcia lub znak sprawy; 2) tytuł sprawy, bĊdący
zwiĊzłym okreĞleniem jej przedmiotu; 3) datĊ dokonanej czynnoĞci; 4) okreĞlenie
osoby podejmującej daną czynnoĞü poprzez wskazanie jej nazwiska, imienia i stanowiska słuĪbowego; 5) okreĞlenie podejmowanej czynnoĞci; 6) wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi siĊ dana czynnoĞü. W szczególnym przypadku, gdy dokumentacja odzwierciedlająca przebieg załatwiania spraw
powstaje w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do realizacji okreĞlonych
wyspecjalizowanych elektronicznych usług publicznych, zaĞ system ten umoĪliwia
wyszukanie i prezentacje powyĪszych danych, za metrykĊ sprawy uwaĪa siĊ te dane
(§ 2 ust. 2 rozporządzenia). Natomiast metryka sprawy tworzona poza systemem teleinformatycznym przeznaczonym do elektronicznego zarządzania dokumentacją,
sporządzana jest w formie tabeli, w której odnotowuje siĊ poszczególne czynnoĞci
w sprawie. Tabela ta moĪe byü wypełniana odrĊcznie lub w formie elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Wydruk tabeli wypełnionej
w formie elektronicznej dołącza siĊ do akt sprawy po wykonaniu ostatniej czynnoĞci
w sprawie lub w razie zaistnienia takiej potrzeby, np. na Īądanie strony postĊpowania
korzystającej z prawa wglądu w akta sprawy.
Spod obowiązku prowadzenia metryki zostały wyłączone sprawy administracyjne
wskazane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 marca
2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy
jest wyłączony9. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upowaĪnienia zawartego w art. 66a § 5 k.p.a., który okreĞla materialne przesłanki wyłączania spraw
spod obowiązku prowadzenia metryki. Chodzi o sprawy administracyjne o prostym
i powtarzalnym charakterze, w których prowadzenie metryki wiązałoby siĊ z nieproporcjonalnoĞcią nakładu Ğrodku koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do
charakteru tych spraw. Rozporządzenie zawiera w trzech załącznikach kolejno: wykaz
ustaw (128 pozycji), wykaz aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej
(5 pozycji) oraz wykaz rozporządzeĔ (27 pozycji), stanowiących podstawĊ rozstrzygniĊcia spraw wyłączonych spod obowiązku prowadzenia metryki, wraz ze wskazaniem konkretnej podstawy prawnej, na której opiera siĊ rozstrzygniĊcie. Zgodnie
z § 3 rozporządzenia, wyłączenie sprawy spod obowiązku prowadzenia metryki obejmuje obie instancje postĊpowania prowadzonego w sprawie w trybie zwyczajnym,
postĊpowania zaĪaleniowe prowadzone w ramach tej sprawy, a takĪe nadzwyczajne

9

Dz. U. poz. 269.
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procedury weryfikacyjne uruchamiane wobec decyzji administracyjnej załatwiającej
taką sprawĊ na podstawie art. 145, 154, 155, 156, 161, 162 i 163 k.p.a.
W sprawach indywidualnych, w których w dniu wejĞcia w Īycie ustawy nowelizującej k.p.a. (tzn. w dniu 7 marca 2012 r.) toczyło siĊ postĊpowanie, metryka sprawy
powinna byü załoĪona w ciągu 30 dni od dnia wejĞcia w Īycie ustawy. W takich
sprawach metryka ogranicza siĊ do wskazania osób, które uczestniczyły w podejmowaniu czynnoĞci w postĊpowaniu i podejmowanych przez te osoby czynnoĞci od dnia
wejĞcia w Īycie ustawy (art. 3 ustawy).

Przesłanki odmowy kierownika urzĊdu stanu cywilnego
wydania zaĞwiadczenia o moĪnoĞci
zawarcia małĪeĔstwa za granicą
w Ğwietle polskiego prawa i orzecznictwa sądowego*

1. Instytucja prawna okreĞlona art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
Przepis art. 71 ustawy z dnia 29 wrzeĞnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 1 w ust. 1 stanowi, Īe obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec
niemający obywatelstwa Īadnego paĔstwa, zamierzający zawrzeü małĪeĔstwo za granicą moĪe otrzymaü zaĞwiadczenie stwierdzające, Īe zgodnie z prawem polskim moĪe
on zawrzeü małĪeĔstwo. Przepis art. 4 1 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego2 stosuje siĊ odpowiednio. Przepis ust. 2 tego artykułu uczynił właĞciwym do wydania
zaĞwiadczenia okreĞlonego w ust. 1 kierownika USC miejsca zamieszkania osoby,
której zaĞwiadczenie dotyczy.
Warto wspomnieü, Īe art. 71 p.a.s.c. w aktualnym brzemieniu został w sposób
istotny zmieniony. Przed zmianą przewidywał w ust. 1 moĪliwoĞü wydania obywatelowi polskiemu zaĞwiadczenia stwierdzającego, Īe ma on zdolnoĞü prawną wymaganą
według prawa polskiego do „dokonywania czynnoĞci stanowiącej podstawĊ sporządzania aktu”. Sformułowanie to oznaczało, Īe czynnoĞcią taką mogło byü nie tylko
zawarcie małĪeĔstwa, ale równieĪ np. uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska
mĊĪa matki, złoĪenie oĞwiadczenia o zmianie nazwiska w związku z zawarciem małĪeĔstwa bądĨ jego rozwiązaniem itp. Z reguły jednak zaĞwiadczenia stwierdzające
zdolnoĞü prawną wydawane były w związku z zamiarem zawarcia małĪeĔstwa obywatela polskiego lub „bezpaĔstwowca” za granicą.
Przepis art. 71 p.a.s.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji z dnia 15 listopada 1998 r.
nie był zharmonizowany z art. 14 Prawa prywatnego miĊdzynarodowego 3 z 1965 r.,
który zawierał okreĞlenie „moĪnoĞci zawarcia małĪeĔstwa”, o której rozstrzyga w stosunku do kaĪdej ze stron jej prawo ojczyste, co oznaczało „moĪnoĞü prawną” za* Opracowała Alicja Czajkowska, radca prawny
1

Tekst jedn.: Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1264 [dalej cyt.: p.a.s.c.].
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuĔczy (Dz. U. 1964, Nr 9,
poz. 59 ze zm.) [dalej cyt.: k.r.o.].
3
Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne miĊdzynarodowe. Dz. U. 1965,
Nr 46, poz. 291 [dalej cyt.: p.p.m.].
2
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warcia małĪeĔstwa, nie zaĞ stwierdzenie „zdolnoĞci prawnej”, jak w art. 71 p.a.s.c.
Dlatego to ustawodawca zmienił brzmienie ust. 1 art. 71 p.a.s.c., dostosowując je do
faktycznych potrzeb i do sformułowaĔ art. 14 p.p.m. z 1965 r. Obecnie problematykĊ
tĊ reguluje art. 48 p.p.m.4 Przepis art. 71 p.a.s.c. w aktualnym brzmieniu koresponduje z art. 48 p.p.m., przewidując moĪliwoĞü uzyskania zaĞwiadczenia na rzeczywiste
potrzeby. Przed wydaniem zaĞwiadczenia kierownik urzĊdu stanu cywilnego na podstawie dokumentów okreĞlonych w art. 54 ust. 1 p.a.s.c. ustala, czy w Ğwietle prawa
polskiego wnioskodawca moĪe otrzymaü zaĞwiadczenia, stwierdzające, Īe zgodnie
z prawem polskim moĪe on zawrzeü małĪeĔstwo zagranicą.
Osoba uprawniona uzyska takie zaĞwiadczenie, jeĪeli spełnia warunki przewidziane w art. 10-15 k.r.o. oraz art. 1 § 1 k.r.o. i art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Te ostatnie wskazują, iĪ małĪeĔstwo jest to związek kobiety i mĊĪczyzny.
Kierownik urzĊdu stanu cywilnego po ustaleniu toĪsamoĞci wnioskodawcy
i przyjĊciu przewidzianych prawem dokumentów ustala dane osoby, z którą wnioskodawca zamierza zawrzeü małĪeĔstwo zagranicą, co jest wymagane rozporządzeniem
wykonawczym. ZaĞwiadczenie, o którym mowa w art. 71 p.a.s.c., zalicza siĊ do
szczególnych przypadków rejestracji stanu cywilnego. JeĪeli wnioskodawca nie spełni wymogów przepisanych prawem polskim, kierownik urzĊdu stanu cywilnego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 5 p.a.s.c. odmawia wydania zaĞwiadczenia, Īe obywatel
polski lub zamieszkały w Polsce „bezpaĔstwowiec”, zgodnie z prawem polskim moĪe
zawrzeü małĪeĔstwo zagranicą, o czym powiadamia na piĞmie osobĊ zainteresowaną,
która w ciągu 14 dni moĪe wystąpiü do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygniĊcie zasadnoĞci odmowy kierownika urzĊdu stanu cywilnego o wydaniu takiego
zaĞwiadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest dla kierownika USC wiąĪące.

2. DoĞwiadczenia kierownika urzĊdu stanu cywilnego m. st. Warszawy w zakresie rozstrzygania w sprawie z art. 71 p.a.s.c.
W maju 2011 r. pani A.M. zamieszkała w Warszawie złoĪyła kierownikowi USC
m. st. Warszawy wniosek o wydanie zaĞwiadczenia na podstawie art. 71 ust. 1 p.a.s.c.
W toku postĊpowania wyjaĞniającego kierownik USC ustalił, Īe wnioskodawczyni zamierza zawrzeü małĪeĔstwo w Austrii z panią D.O., zamieszkałą w tymĪe
kraju. Pomimo Īe kierownik USC nie stwierdził, aby w sprawie zaistniały okolicznoĞci wyłączające zawarcie małĪeĔstwa w rozumieniu art. 10-15 k.r.o., to wobec
zaistniałego faktu, iĪ małĪeĔstwo wnioskodawczyni miałoby byü zawarte zagranicą

4

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne miĊdzynarodowe (Dz. U. 2011, Nr 80,
poz. 432).
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z osobą tej samej płci, odmówił wydania Īądanego zaĞwiadczenia na podstawie art. 7
ust. 2 pkt. 5 p.a.s.c.
Kierownik USC uzasadnił swoją odmowĊ w szczególnoĞci postanowieniami art. 1
§ 1 k.r.o. oraz art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W piĞmie odmawiającym stwierdził, Īe wydanie Īądanego zaĞwiadczenia oznaczałoby naruszenie prawa
ustrojowego, tj. art. 18 Konstytucji i obowiązujących w tym zakresie ustaw stanowiących prawo polskie, i pouczył wnioskodawczyniĊ o przysługującym jej prawie złoĪenia w terminie 14 dni pisma do sądu rejonowego o rozstrzygniĊcie zasadnoĞci odmowy kierownika USC m. st. Warszawy.
Wnioskodawczyni zaskarĪyła odmowĊ kierownika USC m. st. Warszawy do Sądu
Rejonowego w Warszawie, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Zdaniem strony kierownik USC zgodnie z art. 71 p.a.s.c. miał obowiązek wydaü w tym trybie zaĞwiadczenie
o moĪnoĞci prawnej zawarcia małĪeĔstwa zagranicą, bowiem po stronie wnioskodawczyni kierownik nie stwierdził okolicznoĞci wyłączających wydanie takiego zaĞwiadczenia. Nie mógł wiĊc badaü intencji, z kim zamierzała zawrzeü małĪeĔstwo.
W toku postĊpowania na podstawie stanu faktycznego, dowodów z dokumentów
i wyjaĞnieĔ wnioskodawczyni Sąd Rejonowy ustalił, Īe jest ona osobą pełnoletnią,
nigdy nie leczyła siĊ psychiatrycznie, nie toczyło siĊ teĪ wobec niej nigdy postĊpowanie o ubezwłasnowolnienie. Dowody z dokumentów zgromadzone w przedmiotowej sprawie nie były przez strony kwestionowane w zakresie ich autentycznoĞci
i zgodnoĞci z rzeczywistym stanem rzeczy.
Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił uznaü,
Īe okolicznoĞci podane przez kierownika USC m. st. Warszawy nie uzasadniają odmowy dokonania czynnoĞci, to jest wydania zaĞwiadczenia, Īe obywatel polski A.M.
moĪe zawrzeü małĪeĔstwo zagranicą.
W ocenie sądu kierownik USC w postĊpowaniu poprzedzającym wydanie zaĞwiadczenia, zgodnie z dyspozycją art. 71 § 1 p.a.s.c. „nie jest organem uprawnionym
do badania, czy i z kim oraz gdzie wnioskodawczyni zamierza zawrzeü związek małĪeĔski i jakie są jej rzeczywiste intencje. Zadaniem kierownika USC jest jedynie
sprawdzenie, czy wnioskodawczyni spełniła wymagane prawem polskim przesłanki
niezbĊdne do zawarcia związku małĪeĔskiego”. Zdaniem sądu bezspornym jest, „Īe
A.M. jako obywatelka polska ma prawo domagaü siĊ wydania takiego zaĞwiadczenia,
bez motywowania swojego wniosku, a przesłanką odmowy nie moĪe byü w Īadnej
mierze ujawniona przez organ motywacja wnioskodawczyni”. Sąd I instancji stanął na
stanowisku, Īe A.M. ma prawo uzyskaü zaĞwiadczenie okreĞlone w art. 71 § 1 p.a.s.c.
Sąd nie dopatrzył siĊ przeszkód, z powodu których wnioskodawczyni nie mogłaby
zawrzeü małĪeĔstwa. W ocenie sądu „organ administracji publicznej nie moĪe byü
organem oceniającym zasadnoĞü decyzji Īyciowych podejmowanych przez osoby,
które zwracają siĊ do urzĊdu o wydanie zaĞwiadczenia umoĪliwiającego zawarcie
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związku małĪeĔskiego. Takie bowiem działanie organu administracji prowadziłoby
do kuriozalnego w istocie wniosku, Īe organy administracji upowaĪnione są równieĪ
do badania najbardziej osobistych zamiarów i intencji obywateli, co bez wątpienia nie
dawałoby siĊ pogodziü z istotą demokratycznego paĔstwa prawnego, jakim jest według art. 2 Konstytucji RP Rzeczypospolita Polska”. Sąd uznał, Īe odmowĊ kierownika USC wydania zaĞwiadczenia z art. 71 § 1 p.a.s.c. moĪna uznaü za „akt dyskryminacji ze wzglĊdu na orientacjĊ seksualną wnioskodawczyni, co stanowi naruszenie
art. 32 ust. 2 Konstytucji RP”. JednoczeĞnie sąd skonstatował, Īe twierdzenie urzĊdnika USC, iĪ wydanie zaĞwiadczenia wnioskodawczyni stanowiłoby w przyszłoĞci
podstawĊ wpisania takiego związku do polskich ksiąg stanu cywilnego w trybie art.
73 p.a.s.c., a tym samym usankcjonowanie na terenie kraju związku, który w Ğwietle
postanowieĔ Konstytucji RP nie jest związkiem małĪeĔskim – jest daleko idąca, bo
byü moĪe wnioskodawczyni zamieszka w Wiedniu. W tym stanie prawnym i faktycznym sąd uznał, Īe podane przez kierownika USC okolicznoĞci nie uzasadniają odmowy. Od postanowienia sądu rejonowego kierownik USC m. st. Warszawy złoĪył
apelacjĊ do Sądu OkrĊgowego w Warszawie, Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy. ZaskarĪonemu postanowieniu kierownik USC zarzucił naruszenie przepisów
prawa materialnego i „ustrojowego” tj. art. 71 § 1 p.a.s.c w zw. z art. 4 § 2 k.r.o.
i § 19 rozporządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 26 paĨdziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego i ich odpisów, zaĞwiadczeĔ i protokołów5, art. 1 § 1 k.r.o. i art. 18 Konstytucji RP
oraz postawienie nieuprawnionego zarzutu pogwałcenia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.
Kierownik USC wniósł o uchylenie postanowienia sądu I instancji w całoĞci i oddalenie wniosku strony o wydanie zaĞwiadczenia o moĪnoĞci prawnej do zawarcia małĪeĔstwa na podstawie art. 71 § 1 p.a.s.c. Kierownik USC oczywiĞcie zaprzeczył, jakoby w poprzedzającym odmowĊ postĊpowaniu badał, jakie są intencje wnioskodawczyni dotyczące jej małĪeĔskich planów, nie dokonał teĪ oceny jej decyzji Īyciowych
i osobistych zamiarów, bowiem ta sfera okolicznoĞci nie miała Īadnego związku
z oceną kierownika USC istnienia przesłanek dopuszczających wydanie stosownego
dokumentu z art. 71 § 1 p.a.s.c.
Przywołując art. 48 p.p.m. z 2011 r. (dawniej art. 14 p.p.m. z 1965 r.), naleĪy
zwróciü uwagĊ, Īe „o moĪnoĞci prawnej zawarcia małĪeĔstwa rozstrzyga w stosunku
do kaĪdej ze stron jej prawo ojczyste w chwili zawarcia małĪeĔstwa”. Ocena moĪnoĞci prawnej zawarcia małĪeĔstwa wnioskodawczyni jako obywatelki polskiej podlega
zatem prawu polskiemu. Zasadą polskiego prawa rodzinnego – art. 1 k.r.o., a takĪe
zasadą ustrojową Rzeczypospolitej Polskiej okreĞloną w art. 18 Konstytucji RP jest
ustalenie, iĪ małĪeĔstwo jest związkiem kobiety i mĊĪczyzny. Przepisy te okreĞlają
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Dz. U. z dnia 7 listopada 1998, Nr 136, poz. 884 ze zm.
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teĪ w rozumieniu art. 7 p.p.m. podstawowe zasady porządku prawnego RP. MoĪnoĞü
zawarcia małĪeĔstwa w myĞl art. 48 p.p.m. z istoty nie moĪe byü oceniana bez odniesienia siĊ do drugiej osoby przyszłego związku, jest bowiem relatywna i zaleĪy od
konkretnej pary osób6. Z tych to wzglĊdów kierownik USC m. st. Warszawy w postĊpowaniu poprzedzającym odmowĊ wydania zaĞwiadczenia z art. 71 § 1 p.a.s.c.
wymagał wskazania osoby, z którą wnioskodawczyni zamierza zawrzeü małĪeĔstwo.
Kierownik zobligowany obowiązującym prawem, miał obowiązek ustaliü – po pierwsze – czy nie zachodzą przesłanki stanowiące przeszkody zawarcia małĪeĔstwa (art.
10-15 k.r.o.), po drugie – odnosząc siĊ do postanowieĔ art. 1 k.r.o. i art. 18 Konstytucji RP ustalił, Īe Īądane zaĞwiadczenie nie moĪe byü wydane wnioskodawczyni
w celu zawarcia małĪeĔstwa zagranicą ze wskazaną we wniosku osobą tej samej płci,
co prowadziłoby do naruszenia okreĞlonego prawem polskim porządku prawnego (art.
7 p.p.m.). Tak wiĊc pogląd publikowany w mediach, iĪ małĪeĔstwo moĪe zawrzeü zagranicą osoba – obywatel polski, która ukoĔczyła 18 lat, nie pozostaje w innym
związku małĪeĔskim i ma zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych – co, wydaje siĊ, podzielił
w swoim rozstrzygniĊciu sąd w I instancji – jest oczywiĞcie nietrafny, a w konsekwencji bulwersujący opiniĊ publiczną. ZwaĪyü naleĪy, Īe zaĞwiadczenie okreĞlone
postanowieniem art. 71 p.a.s.c. nie jest zaĞwiadczeniem w rozumieniu k.p.a., nie jest
teĪ dokumentem okreĞlającym jedynie stan cywilny wnioskodawczyni, ani teĪ jej
zdolnoĞci do czynnoĞci prawnych. ZaĞwiadczenie to, jak stanowi art. 71 p.a.s.c.,
okreĞla moĪnoĞü prawną do zawarcia małĪeĔstwa obywatela polskiego zagranicą
i jedynie w tym celu moĪe byü wydane.
NaleĪy ponadto zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ zaĞwiadczeniu temu ustawodawca na
podstawie przepisów wykonawczych nadał okreĞloną formĊ i treĞü. Zawiera ono
oprócz szczegółowych danych wnioskodawcy, imiĊ i nazwisko oraz obywatelstwo tej
osoby, z którą małĪeĔstwo ma byü zawarte. Tak wiĊc zarzut stawiany kierownikowi
USC m. st. Warszawy, iĪ nie miał prawa ustaliü, z kim wnioskodawczyni A.M. zawieraü bĊdzie małĪeĔstwo zagranicą, nie znajduje uzasadnienia. Zasadnie teĪ kierownik
USC zarzucił zaskarĪonemu postanowieniu naruszenie literalnie wynikającej z art. 71
§ 1 p.a.s.c. normy. Przepis ten bowiem daje kierownikowi USC kompetencje tylko do
wydania zaĞwiadczenia zgodnego jedynie z prawem polskim. Prawo polskie przewiduje jako konstytucyjną cechĊ małĪeĔstwa odmiennoĞü płci nupturientów (art. 1
k.r.o.), co stanowi jednoczeĞnie ustrojową zasadĊ konstytucyjną (art.18 Konstytucji
RP). Kierownik USC m. st. Warszawy w apelacji powołał siĊ teĪ na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r.7, w uzasadnieniu którego Trybunał wskazał, Īe
„małĪeĔstwo jako związek kobiety i mĊĪczyzny uzyskał w prawie krajowym RP od-

6
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Zob. M. P AZDAN, Prawo prywatne miĊdzynarodowe, Warszawa 2000, s. 195-197.
K18/2004, OTK ZU, poz. 49.
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rĊbny status konstytucyjny zdeterminowany postanowieniami art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana tego statusu byłaby moĪliwa jedynie przy zachowaniu rygorów trybów zmiany Konstytucji okreĞlonych w art. 235 tego aktu”. Kierownik USC z całą mocą podkreĞlił bezzasadnoĞü stawianego mu przez sąd I instancji
zarzutu naruszenia postanowienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wobec odmowy wydania wnioskodawczyni zaĞwiadczenia z art. 71 § 1 p.a.s.c., jako osobie o odmiennej
orientacji seksualnej. Prawo polskie jest oczywiĞcie jednakowe dla wszystkich, niezaleĪnie od orientacji seksualnej, politycznej, wyznaniowej itp. Kierownik USC powołał siĊ równieĪ na standardy miĊdzynarodowe, zgodnie z którymi kaĪde paĔstwo
jest w pełni kompetentne do okreĞlenia własnego rozumienia małĪeĔstwa (art. 9 Karty
Praw Podstawowych z 2000 r.), a brak rejestracji osób tej samej płci jako małĪeĔstwo
nie jest przejawem dyskryminacji na tle Konwencji o podstawowych prawach człowieka z 1950 r. (tak tezy art. 5 i 6 wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
z 24 czerwca 2010 r. Schalk i Kopf przeciwko Austrii, nr 30141/04) oraz art. 12 Konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnoĞci, sporządzonych w Rzymie 4 listopada 1950 r.8 Kompetencji w zakresie materialnego prawa
rodzinnego Unia Europejska nie ma9.

3. RozstrzygniĊcie Sądu OkrĊgowego w Warszawie, Wydział Cywilny, Rodzinny, Odwoławczy w wyniku wniesionych przez Kierownika USC m. st. Warszawy apelacji
(Postanowienie sądu okrĊgowego z 16 lutego 2012 r.)
Sąd OkrĊgowy na skutek apelacji Kierownika USC m. st. Warszawy od postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-ĝródmieĞcie w Warszawie z dnia 25 paĨdziernika 2011 r. postanowił:
1. Zmieniü zaskarĪone postanowienie i uznaü, Īe okolicznoĞci podane przez kierownika USC m. st. Warszawy uzasadniają odmowĊ dokonania czynnoĞci polegającej
na wydaniu zaĞwiadczenia na podstawie art. 71 § 1 p.a.s.c.
2. Zasądziü od A.M na rzecz radcy prawnego A.C. zwrot kosztów zastĊpstwa
procesowego za drugą instancjĊ.

8

Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.
Zob. P. M OSTOWIK, Jak nie ujednolicaü miĊdzynarodowego prawa prywatnego i postĊpowania cywilnego, czyli o projektach rozporządzeĔ unijnych dotyczących majątkowych ustrojów małĪeĔskich i skutków związków partnerskich, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 11
s. 12 n.
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W uzasadnieniu orzeczenia sąd okrĊgowy uznał, iĪ apelacja zasługuje na
uwzglĊdnienie. Sąd OkrĊgowy w Warszawie „po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego w aktach doszedł do przekonania, Īe sąd rejonowy naruszył m.in.
przepis art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto naruszył przepisy art.
71 § 1 p.a.s.c. w zw. z art. 1 oraz 4 § 2 i 7 § 2 k.r.o. i § 19 rozporządzenia Ministra
Spraw WewnĊtrznych i Administracji z 26 paĨdziernika z 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego i ich odpisów, zaĞwiadczeĔ
i protokołów (Dz. U. z dnia 7 listopada 1998, Nr 136, poz. 884 ze zm.) oraz art. 48
p.p.m. Nie sposób zgodziü siĊ z argumentacją sądu pierwszej instancji podaną w uzasadnieniu orzeczenia […]. Na uwagĊ zasługuje fakt, Īe kierownik USC wypełniał
swoje obowiązki, jakie nałoĪył na niego ustawodawca. W ocenie sądu postĊpowanie
kierownika USC było zgodne z art. 71 p.a.s.c., jak i pozostałymi przywołanymi wyĪej
przepisami”. Sąd OkrĊgowy zauwaĪył, „Īe osoba uprawniona uzyskałaby zaĞwiadczenie z art. 71 p.a.s.c., jeĪeli spełnia warunki okreĞlone w art. 10-15 k.r.o. i po złoĪeniu kierownikowi USC zapewnieĔ i dokumentów wymaganych art. 54 ust. 1 pkt. 2
p.a.s.c. […]”. ZaĞwiadczenie poza danymi osobowymi strony oraz stwierdzeniem, Īe
ma moĪnoĞü zawarcia małĪeĔstwa według jej prawa ojczystego, powinno zawieraü
informacje o osobie, z którą małĪeĔstwo bĊdzie zawarte. ZaĞwiadczenie bowiem
stwierdza moĪnoĞü prawną do zawarcia małĪeĔstwa z konkretną osobą10. Nie moĪna
zatem zgodziü siĊ z Sądem Rejonowym, Īe kierownik USC badał „osobiste zamiary”
wnioskodawczyni, czy teĪ wydając decyzjĊ odmowną, dyskryminował wnioskodawczyniĊ z uwagi na jej „orientacjĊ seksualną”. Sąd okrĊgowy wskazuje, Īe w przedmiotowej sprawie kierownik USC nie dopuĞcił siĊ naruszenia zasad demokratycznego
paĔstwa prawnego, jak teĪ nie dopuĞcił siĊ naruszenia zasad dyskryminacji, tylko
rzetelnie wykonywał swoje obowiązki i wykazał, Īe posiada wiedzĊ odnoĞnie do
przepisów, które z racji sprawowanej funkcji powinien znaü.
NastĊpnie Sąd OkrĊgowy w swoim orzeczeniu kolejno odniósł siĊ do postanowienia Sądu Rejonowego, stwierdzając, Īe ten wybiórczo powoływał siĊ na przepisy
Konstytucji RP w zupełnym pominiĊciu art. 18 Konstytucji, zgodnie z którym małĪeĔstwo jako związek kobiety i mĊĪczyzny, rodzina, macierzyĔstwo i rodzicielstwo
znajdują siĊ pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz system prawny nie
ma charakteru common law, zatem polski sąd winien orzec na podstawie obowiązujących przepisów prawa i swym orzeczeniem nie powinien tworzyü precedensów. Sąd
OkrĊgowy nie podzielił poglądu Sądu Rejonowego, który wskazał, Īe istnieje prawdopodobieĔstwo, iĪ wnioskodawczyni zamieszka w Wiedniu wraz z ewentualną partnerką i wówczas nie dochodziłaby uprawnieĔ wynikających z art. 73 p.a.s.c., a „zwią-
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zek byłby związkiem partnerskim, a nie małĪeĔskim w rozumieniu polskich przepisów prawa”. Sąd OkrĊgowy krytycznie odniósł siĊ do tego przekonania, podając
w wątpliwoĞü przekonanie Sądu Rejonowego, Īe wnioskodawczyni skarĪąca odmowĊ
kierownika USC nie dochodziłaby uprawnieĔ wynikających z art. 73 p.a.s.c. Natomiast Sąd OkrĊgowy stwierdził z całą pewnoĞcią, Īe wydanie zaĞwiadczenia, którego
Īądała wnioskodawczyni na podstawie art. 71 §1 p.a.s.c., skutkowałoby wpisaniem
związku małĪeĔskiego, jaki zamierza zawrzeü wnioskodawczyni, do polskich ksiąg
stanu cywilnego, stosownie do postanowienia art. 73 p.a.s.c., „co w konsekwencji
wywołałoby takie same skutki, jak zawarcie małĪeĔstwa miĊdzy kobietą a mĊĪczyzną,
czyli nabyliby wynikające z tego faktu uprawnienia i obowiązki”. W ocenie Sądu
OkrĊgowego utrzymanie orzeczenia Sądu Rejonowego spowodowałoby precedens,
który doprowadziłby do obejĞcia prawa.
Przedstawiając na tle postanowieĔ art. 71 p.a.s.c., byü moĪe nazbyt osobiĞcie,
problemy kierownika USC w zakresie stosowania obowiązującego prawa, na przykładzie doĞwiadczeĔ kierownika USC m. st. Warszawy zamierzałam zwróciü uwagĊ na
stosowanie art. 71 p.a.s.c. w praktyce, wobec Īądania wnioskodawcy wykraczającego
poza obowiązujący w polskim prawie porządek prawny. Celowo zamieszczam teĪ
fragmenty orzeczenia Sądu OkrĊgowego, potwierdzające słusznoĞü decyzji kierownika USC m. st. Warszawy. Wobec poglądów głoszonych w mediach, a takĪe ocen
niektórych sądów administracyjnych, iĪ kierownik USC rozpatrując wniosek z art. 71
p.a.s.c., nie ma prawa wrĊcz pytaü, z kim wnioskodawca – obywatel polski lub bezpaĔstwowiec zamieszkujący w Polsce ma zamiar zawrzeü małĪeĔstwo, orzeczenie
Sądu OkrĊgowego odwoławczego w Warszawie ma niebagatelne znaczenie dla praktyki kierowników USC w zakresie stosowania obowiązującego prawa. Satysfakcjonująca jest teĪ ocena tego sądu dla wiedzy prawnej kierownika USC m. st. Warszawy.
Mam teĪ nadziejĊ, Īe precedensowy w artykule temat posłuĪy pracownikom USC
w ich niełatwej działalnoĞci wobec zmieniającego siĊ czĊsto prawa i takĪe róĪnej jego
interpretacji, nie zawsze zgodnej z przepisami i intencją ustawodawcy.

Ustalenie daty zgonu
w postĊpowaniu administracyjnym*

Z obowiązującej zasady legalizmu wynika, Īe Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym paĔstwem prawa, co oznacza, Īe „organy władzy publicznej działają na
podstawie i w granicach prawa” (art. 7 Konstytucji RP). Organy władzy publicznej
działają wiĊc wedle zasady, Īe byt organu paĔstwowego opiera siĊ na prawie, które to
prawo okreĞla kompetencje tego organu i wyznacza granice jego działalnoĞci.
Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym kompetencje kierownika urzĊdu
stanu cywilnego jako organu administracji publicznej, jest ustawa z dnia 29 wrzeĞnia
1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1. Do ustawowych kompetencji kierownika
USC naleĪy m.in. uzupełnianie aktów stanu cywilnego na podstawie przepisu art. 36
p.a.s.c., w myĞl którego: „Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych,
które powinny byü w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu”. W tym miejscu powstają pytania: co moĪe byü podstawą uzupełnienia aktu stanu cywilnego, jak daleko
mogą siĊgaü kompetencje kierownika USC w zakresie ustalania danych podlegających wpisowi do aktu w trybie uzupełnienia, i wreszcie, co naleĪy rozumieü przez
„uzupełnienie”? Spróbujmy przyjrzeü siĊ poszczególnym rodzajom aktów stanu cywilnego, okreĞliü cechy pozwalające na ustalenia, jakich zdarzeĔ cywilnoprawnych
czy teĪ zdarzeĔ fizycznych one dotyczą. Aktem urodzenia jest akt zawierający imiĊ,
nazwisko, płeü osoby wymienionej w tym akcie, datĊ i miejsce urodzenia oraz przynajmniej imiona rodziców, od których to dziecko pochodzi. Bez tych danych kierownik USC jako organ administracji nie moĪe sporządziü aktu urodzenia. W takiej sytuacji kompetencje do ustalenia treĞci aktu przechodzą na sąd powszechny, w trybie art.
32 p.a.s.c. lub 52 p.a.s.c. JeĪeli jednak kierownik USC dysponuje tymi danymi
w chwili sporządzania aktu, to brak pozostałych danych, które powinny byü w akcie
zamieszczone, moĪe uzupełniü w póĨniejszym terminie, właĞnie na podstawie art. 36
p.a.s.c., w trybie zamieszczenia wzmianki na marginesie aktu, zgodnie z art. 21
p.a.s.c.
Podobnie przedstawia siĊ sytuacja ze sporządzeniem aktu zgonu. Jego podstawowe elementy to dane dotyczące osoby zmarłej, a wiĊc jej imiĊ, nazwisko, data
i miejsce zgonu. Bez tych danych kierownik USC nie powinien sporządziü aktu
* Opracowała Danuta Sorbian, zastĊpca kierownika USC Warszawa
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Tekst jedn.: Dz. U. z 2011, Nr 212, poz. 1264 [dalej cyt.: p.a.s.c.].
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w ogóle, poniewaĪ ustalenie tych danych przekracza jego ustawowe kompetencje,
które zgodnie z odrĊbnymi przepisami naleĪą do lekarza, prokuratury lub sądu. Natomiast inne dane wpisywane do aktu zgonu, a wymienione w art. 67 p.a.s.c., moĪna
w póĨniejszym czasie na podstawie art. 36 p.a.s.c. uzupełniü, i to juĪ są kompetencje
kierownika USC. Podobnie jak przy sporządzeniu aktu urodzenia, przepis art. 40
p.a.s.c. okreĞla dokument uprawniający kierownika USC do sporządzenia aktu urodzenia – jest nim zaĞwiadczenie wystawione przez lekarza, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia. Brak tego dokumentu uniemoĪliwia sporządzenie aktu urodzenia w trybie administracyjnym.
Podobnie przedstawia siĊ sytuacja, jeĞli chodzi o podstawĊ sporządzenia aktu
zgonu. Przepis art. 66 p.a.s.c. wymienia nastĊpujące dokumenty, stanowiące podstawĊ
do sporządzenia aktu w trybie administracyjnym: karta zgonu wystawiona przez
lekarza lub powiadomienie organu paĔstwowego, o ile okolicznoĞci zgonu były
przedmiotem postĊpowania prowadzonego przez ten organ. Ten drugi przypadek wystĊpuje wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, iĪ Ğmierü nastąpiła z udziałem osób trzecich i zazwyczaj wtedy, kiedy zwłoki są znalezione, a szczegóły związane z ustalaniem przyczyn i ewentualnego momentu Ğmierci nastąpiły w warunkach dokonania
sekcji zwłok. Przy czym, zgodnie z opinią lekarzy patomorfologów, bardzo czĊsto
lekarz, który nie uczestniczy przy „ujawnieniu zwłok”, nawet w przypadku sekcji ma
trudnoĞci z ustaleniem dokładnej daty, nie mówiąc o godzinie Ğmierci. Zgodnie
z opinią wystawioną przez KatedrĊ i Zakład Medycyny Sądowej w Warszawie, „oglĊdziny i sekcja zwłok w ZMS przeprowadzana jest w kilka lub wiĊcej dni po zgonie,
a do tego czasu zwłoki przechowywane są w chłodni, co całkowicie zmienia obraz
zmian poĞmiertnych i uniemoĪliwia nawet orientacyjne wypowiedzenie siĊ co do
czasu zgonu w warunkach sali sekcyjnej”. Dalej w opinii czytamy: „[…] Īe dokumentacja medyczna – protokół sądowo-lekarskich oglĊdzin i sekcji zwłok jest dokumentem procesowym i decyzjĊ w sprawie jego udostĊpnienia moĪe podjąü tylko prokurator lub sąd”. W praktyce lekarze wystawiający kartĊ zgonu w takich okolicznoĞciach, zmieniają jej wzór, przekreĞlając rubrykĊ: „data i miejsce zgonu”, dopisując
„data i miejsce ujawnienia zwłok”. W takiej sytuacji kierownik USC pod presją rodziny zgłaszającej zgon, na podstawie tak opisanej karty zgonu, sporządza akt zgonu
– wykreĞla rubrykĊ „data zgonu”, wpisuje tylko datĊ znalezienia zwłok. Odpis skrócony takiego aktu, który nie posiada rubryki „data znalezienia zwłok”, a jedynie datĊ
zgonu, jest najczĊĞciej wadliwie wystawiony.
NaleĪy podkreĞliü, Īe ustalenie daty Ğmierci jest niezmiernie istotne z punktu widzenia prawa cywilnego, bowiem wyznacza ono nie tylko moment wygaĞniĊcia zdolnoĞci prawnej osoby fizycznej, ale ma teĪ ogromne znaczenie dla sytuacji prawnej
innych osób, w szczególnoĞci w zakresie ustalenia kolejnoĞci dziedziczenia czy teĪ
ustalenia pochodzenia dziecka. Z tych teĪ przyczyn ustawodawca słusznie uznał, Īe
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skoro lekarz nie jest w stanie ustaliü daty i godziny zgonu, nałoĪył te kompetencje na
sąd powszechny, ustanawiający instytucjĊ stwierdzenia zgonu uregulowaną art. 538
k.p.c. Obowiązek wpisania daty i godziny zgonu do aktu wynika wprost z art. 67
p.a.s.c., a dokładnie z ust. 1 pkt 2. Data, godzina oraz miejsce zgonu lub znalezienia
zwłok oznacza, Īe alternatywa „lub” znalezienia zwłok odnosi siĊ wyłącznie do miejsca, a nie do daty i godziny zgonu. Brak wiĊc daty zgonu w karcie zgonu uniemoĪliwia sporządzenie aktu na takiej podstawie. W tej sytuacji akt powinien byü sporządzony na podstawie pisma organu paĔstwowego, z którego powinna wynikaü data
Ğmierci (art. 66 ust. p.a.s.c.). W przeciwnym wypadku osoby legitymowane winny
wszcząü postĊpowanie o stwierdzenie zgonu. Kierownik USC nie ma bowiem Īadnych Ğrodków, a przede wszystkim uprawnieĔ pozwalających mu na prowadzenie
postĊpowania administracyjnego, celem okreĞlenia tych danych. DatĊ Ğmierci moĪe
ustaliü jedynie lekarz lub sąd. JeĞli kierownik USC nie ma moĪliwoĞci rozstrzygniĊcia
daty zgonu danej osoby na podstawie dokumentów wymienionych w art. 66 p.a.s.c.,
okolicznoĞü ta moĪe zostaü ustalona jedynie w postĊpowaniu o uznanie za zmarłego
lub stwierdzenia zgonu, podobnie jak tylko w postĊpowaniu o ustalenie ojcostwa
moĪliwe jest ustalenie ojcostwa dziecka, którego matka jest niezamĊĪna i które nie
zostało uznane. PrzyjĊcie poglądu, iĪ w toku postĊpowania o ustalenie treĞci aktu
zgonu zainicjowanego wnioskiem kierownika USC, moĪliwe jest ustalenie daty zgonu
na podstawie opinii biegłego i zeznaĔ Ğwiadków, stanowiłoby w istocie rzeczy obejĞcie przepisów Kodeksu postĊpowania administracyjnego 2. Tymczasem od kilku lat
trwa nagminne „wymuszanie” przez organy nadzoru i sądy administracyjne na kierownikach USC prowadzenia postĊpowania o ustalenie daty zgonu w drodze administracyjnego uzupełniania aktu w trybie okreĞlonym w art. 36 p.a.s.c., podczas gdy
kierownik USC nie ma jakichkolwiek do tego uprawnieĔ. Owszem, istnieje moĪliwoĞü uzupełnienia aktu w tym trybie, o ile kierownik USC bĊdzie w posiadaniu stosownego dokumentu, tj. dokumentu okreĞlającego datĊ i godzinĊ zgonu, wydanego
przez uprawniony organ, a wiĊc lekarza lub prokuraturĊ. W innych przypadkach wadliwie sporządzony akt zgonu naleĪy uniewaĪniü w trybie art. 30 pkt. 2 w zw. z art.
33 p.a.s.c., a nastĊpnie sporządziü po przeprowadzeniu postĊpowania sądowego
o stwierdzenie zgonu.
PowyĪsze wynika z przyjĊtej przez KonstytucjĊ RP zasady legalizmu, co oznacza,
Īe działanie organów paĔstwa musi mieü odpowiednią legitymacjĊ formalną w postaci
prawnej, która udziela upowaĪnienia do podjĊcia takiego działania. Brak zatem regulacji prawnej upowaĪniającej organ paĔstwowy do podjĊcia danego działania, naleĪy
uznaü za równoznaczny z zakazem tego działania. Istnieje bowiem zakaz domniema2

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postĊpowania administracyjnego (tekst
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zob. postanowienie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 25 czerwca 2010 r., sygn. I Ns 1769/09.
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nia kompetencji organu, a wszelkie działania organu administracji publicznej winny
byü oparte na wyraĨnie okreĞlonej normie kompetencyjnej3.
W Ğwietle powyĪszych rozwaĪaĔ naleĪy podkreĞliü, Īe kierownik USC, jako organ administracji publicznej, choü posiada szerokie kompetencje w zakresie rejestracji stanu cywilnego, jednak w zakresie moĪliwoĞci ustalania pewnych danych jego
uprawnienia opierają siĊ na Īądaniu dowodów, gdyĪ na faktach i dowodach opiera siĊ
system rejestracji stanu cywilnego. Oznacza to, Īe choü moĪliwe jest uzupełnienie
aktu zgonu datą zgonu, to tylko w sytuacji, gdy nastąpi ono na podstawie dowodów
przedstawionych przez uprawnione organy (lekarz, prokurator). O ile takie dowody
nie zostaną przedstawione, ustalenie daty zgonu moĪe nastąpiü wyłącznie w trybie art.
538 Kodeksu postĊpowania cywilnego4 o stwierdzenie zgonu, a takie kompetencje ma
wyłącznie sąd. W przypadku wiĊc, gdy nie jest moĪliwe ustalenie przez kierownika
USC daty zgonu danej osoby na podstawie dokumentów wymienionych w art. 66
p.a.s.c., okolicznoĞü ta moĪe zostaü ustalona jedynie w postĊpowaniu o uznanie za
zmarłego lub stwierdzenia zgonu5.

3

Zob. postanowienie siedmiu sĊdziów SN z 18 stycznia 2005 r. sygn. WK22/04.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postĊpowania cywilnego (Dz. U. 43, poz.
296 ze zm.).
5
Zob. postanowienie Sądu Rejonowego w Wołominie, I Wydział Cywilny, z 25 czerwca
2010 r., sygn. I Ns 1769/09.
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