
Od redaktora 

Szanowni Pa stwo! 

Z wielk  przyjemno ci  oddajemy do r k czytelników kolejny numer Me-
tryki. Mam nadziej , e tre  tego numeru, tak jak i poprzednie, spełni Pa -
stwa oczekiwania. Dobór tematów do działu pierwszego, obejmuj cego arty-
kuły i studia, jest zró nicowany i obejmuje wiele aspektów rejestracji stanu 
cywilnego. Od tego numeru rozpoczynamy oczekiwany cykl artykułów doty-
cz cych rejestracji stanu cywilnego w aspekcie historycznym. W dziale zaty-
tułowanym „Z praktyki”, do współredagowania którego zach cam szczególnie 
praktyków, tj. pracowników urz dów stanu cywilnego, organów nadzoru, s -
dziów czy radców prawnych, zamieszczamy materiały pomocne w pracy kie-
rownika USC. Ciesz  si , e w tym numerze obok aktualnych tematów prak-
tycznych mogli my zamie ci  przewodnik po skuteczno ci orzecze  zagra-
nicznych w sprawach osobowych i rodzinnych, opracowany przez s dziego 
Przemysława Wypycha. Dodali my nowy dział dotycz cy proponowanych 
zmian w prawie. W zwi zku z podj ciem prac nad zało eniami do ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego, przez Ministerstwo Spraw Wewn trznych 
chcemy informowa  Pa stwa o aktualnym stanie prac nad ustaw  oraz publi-
kowa  materiały w formie opinii czy stanowisk powstaj cych na kanwie tych 
prac, jak równie  bie cych problemów zasygnalizowanych przez Redakcj .  
Z zadowoleniem przyj li my fakt, e pismem z dnia 29 marca 2012 r. podse-
kretarz Stanu w MSW Pan Roman Dmowski, gratuluj c i popieraj c ide
przy wiecaj c  inicjatywie powstania naszego periodyku i ycz c całej Re-
dakcji wielu sukcesów w tworzeniu i rozwijaniu tego ambitnego dzieła, za-
pewnił o mo liwo ci wsparcia merytorycznego ze strony Ministra Spraw We-
wn trznych. Jestem przekonany, e opinie i stanowiska ministra sprawuj cego 
nadzór nad rejestracj  stanu cywilnego publikowane na łamach Metryki, 
spotkaj  si  z ywym zainteresowaniem naszych czytelników. Zach cam do 
zadawania za po rednictwem redakcji pyta  oraz zgłaszania propozycji, jakie 
macie Pa stwo do MSW i przesyłania ich na adres mailowy metryka@onet.pl  
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Zach cam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.metryka.info, 
na której znajdziecie Pa stwo aktualne informacje dotycz ce wydawania na-
szego czasopisma, w tym tak e warunków publikacji na naszych łamach.  

Piotr Kasprzyk  



Profesor Antoni Ko  SVD  
(1949-2011) 

  

W dniu 7 grudnia 2011 roku niespodziewanie odszedł do Domu Ojca ks. 
prof. zw. dr hab. Antoni Ko  SVD – członek Rady Naukowej „Metryki”; 
wiceprezes Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II (od 2010); zast pca redaktora naczelnego „Roczników Nauk 
Prawnych” (od 2006); kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego 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 Aka-
demii Nauk, Oddział w Lublinie, Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Filozo-
fii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR); Komitetu Redakcyjnego „Gda skich 
Studiów Azji Wschodniej”, Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschod-
niej Uniwersytetu Gda skiego; teoretyk i filozof prawa, wybitny znawca pro-
blematyki prawa chi skiego, japo skiego i korea skiego.  
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Profesor Antoni Ko  SVD w 1967 roku wst pił do Seminarium Diecezjal-
nego w Przemy lu, a w 1971 do Misyjnego Seminarium Duchownego Zgroma-
dzenia Słowa Bo ego w Pieni nie. W 1974 roku uzyskał tytuł magistra teologii 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1974-1976 studiował j zyk 
japo ski w Center for Japanese Studies w Kamakura k. Tokio, a w latach 1976-
1978 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, uzyskuj c stopie  naukowy 
doctor iuris utriusque. W latach 1982-1983 studiował prawo anglo-ameryka skie 
w Chicago University w USA i w latach 1983-1988 pracował na stanowisku Pro-
fessor of Laws w Nanzan University w Nagoya w Japonii. Studiował tak e prawo 
kanoniczne w Uniwersytecie Gregoriana w Rzymie oraz w latach 1989-1990 j -
zyk korea ski w Yonsei University w Seulu w Korei, gdzie w latach 1991-1993 
pracował na stanowisku Professor of Laws w Seoul National University i w So-
gang University w Korei, wykładaj c po korea sku. 

Dorobek naukowy Profesora Antoniego Ko cia SVD jest imponuj cy, wno-
sz cy wa ny wkład w rozwój nauki, szczególnie filozofii prawa. Do głównego 
nurtu działalno ci naukowej Ksi dza Profesora nale ała problematyka prawa  
i jego filozoficznych podstaw w kulturze prawnej Dalekiego Wschodu, zwłaszcza 
Chin, Japonii i Korei. W sumie Ksi dz Profesor pozostawił około 150 publikacji 
w j zykach: japo skim, 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, nale ca obecnie do zakresu prawa publicz-
nego, jest wynikiem długotrwałej ewolucji historycznej, w trakcie której akta 
stanu cywilnego, pełni ce pocz tkowo funkcj  prywatno-prawn , zyskały 
funkcj  administracyjno-prawn 1. 

Akta stanu cywilnego rozwin ły si  z akt ko cielnych – metryk chrztu, 
zawarcia mał e stwa i pogrzebu. Termin „metryka” pochodzi od łaci skiego 
matrix (zdrobniale metricula), oznaczaj cego w znaczeniu najszerszym pod-
staw , ródło, pochodzenie, za  w znaczeniu bli szym – listy, spisy, wykazy 
osób, wydarze  lub dokumentów prywatnych i urz dowych2. Metryka  
w znaczeniu cisłym słu yła do okre lania szczególnego rodzaju zapisów  
i spisów osób oraz niektórych wydarze  z ich ycia, jak narodziny, chrzest, 
mier , zawarcie mał e stwa itp. W tym znaczeniu metryki, czyli ksi gi me-

trykalne, to prowadzone w poszczególnych parafiach urz dowe zapisy i wy-
kazy ochrzczonych, bierzmowanych, za lubionych i zmarłych w obr bie para-
fii3. Z ró nego rodzaju spisami – zwykle w postaci dyptychów – imion 
ochrzczonych, biskupów lub wiernych gminy chrze cija skiej mo na spotka
                                                

DR HAB. MARZENA DYJAKOWSKA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
1 J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r., jego zało enia na tle dotychczaso-

wego stanu prawnego, [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego 1945 r. wraz z przepisami wpro-
wadzaj cymi. Wst pem obja niaj cym poprzedził J. Litwin, Łód  1945, s. 7.

2 J. KURPAS, Pocz tki ksi g metrykalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 
2(1961), s. 6. 

3 Tam e, s. 8. Autor zwrócił uwag , e termin „metryka” obejmował w ró nych okresach  
i w ró nych dziedzinach odmienne, obecnie nie zawsze u ywane tre ci i poj cia (zob. szerzej: 
tam e, s. 7-8). 



Marzena Dyjakowska 20

si  ju  w pocz tkach istnienia Ko cioła, przynajmniej od III wieku; to wła nie 
w nich badacze dopatruj  si  pierwowzoru ksi g metrykalnych. Wpisanie do 
dyptychów (sacrae tabulae, tabulae ecclesiasticae, matriculae) było znakiem 
prawowierno ci, za  skre lenie oznaczało wykluczenie ze społeczno ci wier-
nych4. Obok spisów ochrzczonych istniały tak e spisy katechumenów, tj. 
przygotowuj cych si  do przyj cia chrztu, spisy energumenów, tj. osób op ta-
nych, chorych psychicznie i epileptyków, tworz cych odr bn  kategori  wier-
nych, a tak e spisy zmarłych, zawieraj ce dni mierci (bez podania roku) 
członków i dobrodziejów klasztorów, kapituł, członków dni chrze cija skich  
i parafii, których pami  co roku miała by  obchodzona5. Z niektórych wy-
powiedzi pisarzy chrze cija skich i przepisów prawa mo na wreszcie wnios-
kowa  o istnieniu spisów zawieranych mał e stw. Tertulian wspomniał o ta-
bulae nuptiales, które stanowiły dowód zawarcia mał e stwa6. Zarz dzenie  
o sporz dzaniu dokumentów mał e stwa zawarte było w Noweli 74 Justy-
niana (4,1-2): dokumenty te (monumenta nuptialia) nale ało spisywa  wobec 
ko cielnych wiadków kwalifikowanych, z podaniem daty, miejsca i uczestni-
ków aktu oraz przechowywa  je w archiwum ko cielnym7. 

Dyptychy nie dały pocz tku nowo ytnym metrykom, wraz z upadkiem 
pa stwa rzymskiego znikła bowiem konieczno  prowadzenia statystyk dla 
celów społecznych i administracyjnych; chrze cijanie mogli zatem uwa a
kontynuowanie swoich spisów za niepotrzebne. Zarazem rozpowszechnienie 
si  chrze cija stwa usun ło potrzeb  prowadzenia spisów wiernych, przydat-
nych w czasie, gdy chrze cijanie stanowili diaspor 8. Zachował si  jedynie 
zwyczaj sporz dzania nekrologów członków i dobroczy ców poszczególnych 
ko ciołów i klasztorów. Dopiero pod koniec redniowiecza, pocz wszy od 
XIV wieku, pojawiły si  na nowo wykazy chrztów i lubów, zwłaszcza we 

                                                
4 Tam e, s. 11. Autor powołał si  na list w. Augustyna.  
5 Istniały tak e roczniki zmarłych (annales necrologici), do których wpisywano przypadki 

mierci w poszczególnych latach (KURPAS, Pocz tki ksi g, s. 14). 
6 Ad uxorem 2,3.  
7 Równie  z dekretu papie a Mikołaja I o obowi zku spisania przez strony umowy przed-

lubnej (pacta nuptialia) J. Kurpas wyci ga wniosek o istnieniu spisów zawieranych mał-
e stw: skoro bowiem dekret stawiał takie wymagania nupturientom przed zawarciem mał e -

stwa, tym bardziej – zdaniem autora – istnie  musiał obowi zek wci gania samego aktu lubu 
do ksi g ko cielnych (Pocz tki ksi g, s. 16, przyp. 65-66). 

8 Tam e, s. 17. 
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Włoszech, Francji i Hiszpanii9. W ród przyczyn, które zadecydowały o ich 
wprowadzeniu, wymieni  nale y m.in. ułatwienie kontroli stosowania si  do 
przepisów ko cielnych ze strony parafian, umo liwienie stwierdzania o wa -
no ci b d  niewa no ci mał e stwa i prawego pochodzenia dzieci. Metryki 
pozwalały bowiem np. na ustalenie istnienia takich przeszkód mał e skich, 
jak pokrewie stwo fizyczne i duchowe; to ostatnie zachodziło pomi dzy 
ochrzczonym (i jego rodzin ) a rodzicami chrzestnymi powinowactwo, w zeł 
mał e ski10. Na rozpowszechnienie si  metryk du y wpływ wywarła reforma-
cja, która poci gn ła za sob  potrzeb  ewidencji wyznawców poszczególnych 
Ko ciołów. 

Pomimo istnienia pewnych form rejestrowania niektórych wydarze  z y-
cia chrze cijan oraz prób uj cia tych form w ramach przepisów prawa party-
kularnego i praktyki parafialnej, a  do Soboru Trydenckiego nie było adnych 
przepisów prawa powszechnego odno nie do ksi g metrykalnych. Przepisy ta-
kie przyj to na dwudziestej czwartej sesji Soboru odbytej 11 listopada 1563 r., 
a stanowiły one cz  dekretu Tametsi dubitandum, ustalaj cego form  zawar-
cia mał e stwa11. Zgodnie z dekretem proboszcz winien prowadzi  i troskli-
wie przechowywa  u siebie ksi g , do której b dzie wpisywał imiona mał on-
ków i wiadków oraz dzie  i miejsce zawarcia mał e stwa (liber copulato-
rum)12. Poniewa  na podstawie dekretu za wa ne nale ało uwa a  tylko mał-
e stwa zawarte w przepisanej formie, tj. jawnie (in facie Ecclesiae), w obec-

no ci proboszcza jednego z nupturientów oraz przynajmniej dwóch wiadków, 
po uprzednim trzykrotnym wygłoszeniu zapowiedzi, fakt zawarcia mał e stwa 
nale ało odpowiednio utrwali , by mo na go było zawsze udowodni  – mał-

                                                
9 Tam e, s. 19. Równie  niektóre ustawy synodalne nakazywały przymusowe prowadze-

nie tego rodzaju spisów w obr bie pewnych diecezji. Do najstarszych takich rozporz dze
nale  postanowienia biskupa Nantes z 1406 r., synodu w Konstancji z 1463 r. i w Tournai  
z 1481 r., polecaj ce sporz dzanie regestrów chrztów. Synod w Alcala (Hiszpania) nakazał 
zaprowadzenie ksi g chrztów i lubów (K. DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk ko cielnych dla 
bada  naukowych, „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie” 5(1920), s. 90). 

10 KURPAS, Pocz tki ksi g, s. 21; DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk, s. 91. 
11 Pomysłodawc  niniejszych przepisów był Bartłomiej de Martyribus (1514-1590), pry-

mas Portugalii, który, doceniaj c wielkie znaczenie ksi g metrykalnych, postulował prowadze-
nie ksi g, do których wpisywane b d  imiona ochrzczonych oraz wiadków: „Sit liber, in quo 
scribantur baptizati cum nominibus testium”. 

12 „Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, diemque et locum con-
tracti matrimonii describat, quem diligenter apud se custodiat” (Sess. XXIV de reformatione 
matrimonii, c. 1). 
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e stwa niewykazane w ksi gach mogły zosta  uznane za niezawarte13. Na 
Soborze zapadły te  postanowienia co do prowadzenia ksi gi chrztów (liber 
baptizatorum), do której proboszcz winien wpisywa  imiona rodziców 
chrzestnych, informuj c ich zarazem o powstałym pokrewie stwie duchowym, 
by nie mogli tłumaczy  si  niewiedz 14. Zapewne wpis obejmowa  musiał – 
cho  w postanowieniu nie ma o tym wyra nie mowy – imi  dziecka, jego ro-
dziców i dat  oraz miejsce chrztu, analogicznie jak w przypadku ksi gi mał-
e stw. Wniosek taki wydaje si  tym bardziej zasadny, e celem prowadzenia 

ksi g chrztów, zgodnie z postanowieniem Soboru, było udokumentowanie 
przeszkody mał e skiej w postaci pokrewie stwa duchowego, nale ało zatem 
dokładnie wskazywa  osoby, pomi dzy którymi pokrewie stwo to powstawa-
ło15. W omawianym okresie prowadzono kilka rodzajów ksi g dla ochrzczo-
nych: Liber natorum et baptizatorum – dla ochrzczonych na terenie parafii, 
Liber natorum et baptizatorum pro extraneis – dla ochrzczonych poza parafi , 
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 si  z rodziców nie-
katolickich, i tych, którzy odst pili od katolicyzmu, a potem do niego po-

                                                
13 Por. KURPAS, Pocz tki ksi g, s. 23. 
14 „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 re-
formatione 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 refor-
matione matrimonii, c. 2,2). Warto zwróci  uwag , e pokrewie stwo duchowe powstawało 
tak e pomi dzy szafarzem a bierzmowanym, jego rodzicami oraz wiadkiem bierzmowania 
(„Ea quoque cognatio, quae ex confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum illius-
que patrem et matrem ac tenentem non egrediatur” – Sess. XXIV de reformatione matrimonii, 
c. 2,8). Wprawdzie Sobór Trydencki nie ustanawiał obowi zku prowadzenia ksi g bierzmowa-
nia, mo na jednak mówi  – zdaniem J. Kurpasa – o ustanowieniu na Soborze, przynajmniej 
po rednio, podstawy prawnej do ich prowadzenia: skoro bowiem Sobór wskazał i ten rodzaj 
pokrewie stwa jako przeszkod  do zawarcia mał e stwa, nale ało dla celów dowodowych 
ewidencjonowa  tak e przyj cie sakramentu bierzmowania (Pocz tki ksi g, s. 24). 
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wrócili16. Naruszenie nało onego na proboszczów obowi zku prowadzenia  
i starannego przechowywania ksi g metrykalnych zostało zagro one kar  wy-
mierzan  wedle uznania ordynariusza17, a wizytacje parafii przez biskupów 
lub ich delegatów miały na celu m.in. kontrol  ksi g metrykalnych18. 

W postanowieniach Soboru Trydenckiego nie znalazły si  ustalenia doty-
cz ce ksi g zmarłych. Ich prowadzenie, podobnie jak ksi g ochrzczonych, 
bierzmowanych, za lubionych i spisów parafian (status animarum), uregulo-
wane zostało w Rytuale rzymskim wydanym w 1614 r. przez papie a Pawła V, 
w dziale zatytułowanym Formulae scribendae in libris. Zgodnie z tytułem 
dział zawierał spis formularzy, według których nale ało dokonywa  wpisów  
w poszczególnych ksi gach.  

W niniejszym opracowaniu uwaga zwrócona zostanie na ksi gi ochrzczo-
nych, mał e stw i zmarłych, maj ce szczególne znaczenie dla ustalenia stanu 
cywilnego osób. I tak poszczególne formularze poprzedzono nakazem, by 
proboszczowie wpisywali we wszystkich ksi gach nie tylko imi  (nomen), ale 
i nazwisko (familia) odnotowywanych osób. W ksi dze ochrzczonych nale ało 
uwzgl dni : dat  chrztu (z podaniem dnia, miesi ca i roku), nazwisko pro-
boszcza ze wskazaniem miejsca poło enia ko cioła, dat  urodzin dziecka, 
nazwiska rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (oraz imiona ich rodziców, 
a w odniesieniu do matki chrzestnej informacj , czyj  jest on ), a tak e miej-
sce ich pochodzenia. W przypadku pozamał e skiego pochodzenia dziecka 
nale ało wskaza  przynajmniej jednego z rodziców, a je li oboje rodzice nie 
byli znani – dat  i miejsce jego znalezienia i jego prawdopodobny wiek. 
Przewidziano tak e specjaln  formuł  wpisu w sytuacji, gdy z powodu nie-
bezpiecze stwa mierci dziecko przyjmowało chrzest w domu. W ksi dze za-
lubionych proboszcz winien odnotowa  imiona i nazwiska nupturientów oraz 

ich rodziców (w przypadku wdowy – tak e jej poprzedniego m a), fakt wy-
głoszenia trzykrotnych zapowiedzi (z podaniem daty), a nast pnie odebrania 
przysi gi mał e skiej, imiona i nazwiska wiadków oraz ich rodziców. Je li 
jedno z nupturientów zamieszkiwało w innej parafii, nale ało odnotowa  pi-
semne po wiadczenie wła ciwego proboszcza o wygłoszonych zapowiedziach, 
a je li oboje nupturienci mieszkali w ró nych diecezjach, po wiadczenie takie 

                                                
16 R.R. KUFEL, Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od 

XII do pocz tku 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 zatwierdzi  biskup tej diecezji, w której mał e stwo nie b dzie zawar-
te, a który udzielał tak e zezwolenia na zawarcie mał e stwa poza swoj  die-
cezj  (licentia contrahendi). W ksi dze nale ało tak e odnotowa  przy u yciu 
specjalnej formuły: licencj  uzyskan  przez duchownego nie pełni cego po-
sługi w danej parafii na błogosławienie mał e stwa, dyspens  od zapowiedzi, 
dyspens  od przeszkody pokrewie stwa lub powinowactwa (ze wskazaniem 
stopnia). W ksi dze zmarłych nale ało uwzgl dni : nazwisko i – w miar  mo-
liwo ci – wiek osoby zmarłej, dat  i miejsce zgonu, dat  i miejsce pochówku 

oraz fakt odbycia spowiedzi i przyj cia sakramentu chorych. 
W Polsce metryki pojawiły si  ju  w okresie redniowiecza, pocz tkowo 

bowiem stwierdzenia to samo ci osób i czasu ich urodzenia dokonywano 
dzi ki zeznaniom wiadków19. Najstarsza wzmianka o ksi gach metrykalnych 
znajduje si  w osobnym ust pie statutów synodalnych biskupa krakowskiego 
Tomasza Strz pi skiego z 1459 r.20 Ust p ten, zatytułowany De regestris sive 
metricis habendis, nakładał na wszystkich proboszczów diecezji krakowskiej 
obowi zek posiadania ksi gi (regestrum sive metrica), do której nale y wpi-
sywa  imiona osób zawieraj cych mał e stwo. Ustalona w powołanym ust -
pie formułka obejmowała kolejno: dat  z podaniem roku oraz dnia w formie 
opisowej („anno domini millesimo quadringentesimo LX, die dominica 
proxima post velante festum B.”), a nawet por  uroczysto ci („intra missarum 
solemnia, aut vesperorum”), imiona i miejsca pochodzenia nupturientów  
(„A. de C. et K. de M.”), fakt wygłoszenia zapowiedzi („bannis more solito 
premissis“), imi  kapłana asystuj cego przy zawarciu mał e stwa – probosz-
cza albo wikariusza („per P. Plebanum, vel N. vicarium”) oraz wiadków 
(„presentibus A. B. C.”). Jako motyw do wydania omawianego przepisu wska-
zano ch  zapobie enia licznym bł dom i niebezpiecze stwom do zbawienia 
dusz („ad evitandum multos errores et pericula animarum”), przez które na-
le y niew tpliwie rozumie  zawieranie mał e stw pok tnych (matrimonia 
clandestina) – bez wiadków, w domach prywatnych21. O stosowaniu powy -
szego przepisu w praktyce wiadczy m.in. metryka mał e stw ko cioła Ma-
riackiego w Krakowie, obejmuj ca lata 1548-1585, uwa ana za najstarsz

                                                
19 P. D BKOWSKI, Prawo prywatne polskie, t. I, Lwów 1910, s. 104. 
20 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. 
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spo ród istniej cych do dzi . Zdaniem K. Dobrowolskiego, najwcze niej roz-
win ły si  w Polsce ksi gi mał e stw, jednak B. Kumor wspomina o pocho-
dz cych z tego okresu zachowanych fragmentach prowadzonej od 1547 r. 
ksi gi ochrzczonych z parafii Boreczno (powiat Prudnik)22. 

W okresie potrydenckim po raz pierwszy na temat metryk ko cielnych 
wypowiedziano si  na synodzie wrocławskim odbytym w 1579 r. pod prze-
wodnictwem biskupa Stanisława Karnkowskiego. Biskup polecił proboszczom 
„prowadzenie ksi g ochrzczonych, w których winni zapisa  imiona ochrzczo-
nego i jego rodziców chrzestnych” oraz „ksi gi za lubionych z wyszczegól-
nieniem imion mał onków i wiadków mał e stwa”23. Podobne postanowienia 
znalazły si  w statutach synodów: wrocławskiego biskupa Marcina Gerst-
manna z 1580 r.24, wile skiego 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, przyj ty przez synod piotrkowski z 1607 r., skierowany do 
duchownych obu metropolii – gnie nie skiej i lwowskiej. Prymas nakazał  
w nim prowadzenie ksi g ochrzczonych, bierzmowanych, za lubionych, przyj-
muj cych komuni w. 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. Chody ski, War-
szawa 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 tem-
pus et nomina eorum, qui matrimonia legitime contrahunt” (J. SAWICKI, Concilia Poloniae. 

ródła i studia historyczne, t. X: Synody diecezji wrocławskiej i ich statuty na podstawie mate-
riałów 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 wile skiej 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 cogna-
tionem spiritualem inter eos et baptisatum illiusque patrem et martem nec non inter bapti-
santem 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 zaprowadze-
niu ksi g 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 pó niejszych synodów pojawiały 
si  ponadto dokładne przepisy odno nie do prowadzenia ksi g, zawieraj ce 
np. wymóg osobistego dokonywania wpisów przez proboszczów i numerowa-
nia poszczególnych wpisów chronologicznie według lat29. Mimo jednak prze-
pisów synodalnych i rewizji ksi g dokonywanych przez wizytatorów – jak za-
uwa ył W. Dworzaczek – mo na zauwa y  w wielu parafiach du  niedbało
w prowadzeniu wpisów. Brak czasem wielu lat, a kolejno  zapisek dowodzi, 
e nie nast piła utrata ksi gi; zdaniem autora, zapewne mimo zakazów ze stro-

ny władz duchownych sporz dzano dora ne zapiski na lu nych kartkach z za-
miarem wpisania ich kiedy  w ksi g , ale ko czyło si  na zamiarze30. 

Wszystkie wpisy były sporz dzane w j zyku łaci skim. Metryki ko cielne 
wyznania ewangelicko-reformowanego były natomiast spisywane po polsku, 
wyznania augsburskiego za  po niemiecku31. 

W ksi gach metrykalnych poprzestawano zwykle na podstawowych in-
formacjach wymaganych przez przepisy ko cielne. I tak pocz tkowo, tj.  
w XVI, a przewa nie i w XVII stuleciu najcz ciej nie podawano panie -
skiego nazwiska matki chrzczonego dziecka, nie wymieniano te  rodziców 
osób zawieraj cych mał e stwo. Tego rodzaju wiadomo ci upowszechniły si
dopiero w XVIII wieku32. W XVI i XVII wieku zapisywano jedynie daty 

                                                
27 Forma wpisu do ksi gi ochrzczonych brzmiała: „Roku 1607, dnia 15 pa dziernika ja N. 

proboszcz (lub wikariusz) ko cioła parafialnego w N. ochrzciłem N. syna N.N. mał onków 
prawowitych. Rodzicami chrzestnymi byli N. i N.”. Wpis do ksi gi za lubionych winien mie
nast puj c  form : „Roku 1607, miesi ca pa dziernika dnia 15, ja N. proboszcz (lub wika-
riusz) ko cioła parafialnego w N. potwierdziłem (confirmavi) zwi zek mał e ski zawarty 
miedzy N. i N. w tym e ko ciele parafialnym w obecno ci 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: tam e. 
30 W. DWORZACZEK, Genealogia, Warszawa 1959, s. 61. 
31 Tam e, s. 60. 
32 H.E. WYCZAWSKI, Wprowadzenie do studiów w archiwach ko cielnych, Warszawa 1956, 

s. 60. Na podstawie ksi gi mał e stw ko cioła pod wezwaniem Wszystkich wi tych w Kra-
kowie z lat 1764-1778, obejmuj cej kilkaset wpisów, S. Kutrzeba zauwa ył, e notowano 
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chrztu, dopiero od XVIII wieku zacz ły pojawia  si  tak e daty urodzin. Nie-
rzadko zdarzało si , e nadawano dzieciom na chrzcie i odnotowywano  
w ksi gach kilka imion, z których pierwsze nie musiało stawa  si  potem 
głównym. Powodowało to, e nie zawsze mo na wła ciwie zidentyfikowa
osoby figuruj ce w innych zapisach, jako np. zawieraj ce mał e stwo czy 
jako rodzice chrzczonych dzieci, szczególnie gdy na terenie jednej parafii 
mieszkało kilka linii tej samej rodziny. Od pomyłek mog  w takich wypad-
kach uchroni  dodatkowe dane, np. podawane w ksi gach chrztów miejsca 
zamieszkania rodziców (które to informacje stały si  reguł  dopiero w XVIII 
wieku) lub zestawienie tre ci wpisów z innymi zapisami, np. w ksi gach s -
dowych33. Odno nie do ksi g zgonów nie zawsze łatwo jest ustali , czy 
zamieszczona data oznacza dzie  pogrzebu czy te mierci. Nale y doda , e 
daty te były mniej pewne ni  daty chrztów lub urodzin oraz daty lubów no-
towane przez ksi dza bezpo rednio po ceremonii. Je li bowiem kto  zmarł na 
terenie własnej parafii lub został tam pochowany, proboszcz musiał mie  do-
kładne informacje o dacie jego zgonu. Zdarzało si  jednak, zwłaszcza je li 
chodziło o ludzi mo nych, władaj cych kilkoma lub kilkunastoma szeroko 
rozrzuconymi wło ciami, e zmarli i spocz li w grobach w jakich  odleglej-
szych miejscach, a proboszczowie notowali daty ich mierci jedynie na pod-
stawie zasłyszanych wie ci. Powa ne trudno ci nastr cza te  ustalenie miejsca 
urodzenia lub zgonu: podawana w ksi gach metrykalnych przy zapisie zgonu 
miejscowo  to nieraz jedynie miejsce stałego zamieszkania zmarłego lub, 
je li chodzi o dziecko, jego rodziców. Przy lubach natomiast mo na mie
w tpliwo ci, czy ceremonia odbyła si  w ko ciele parafialnym, czy – w od-
niesieniu do rodzin magnackich i zamo niejszej szlachty – we dworze wy-
mienionym w zapisie34. Pocz tkowo wyj tkowo tylko podawano przyczyn

                                                
zwłaszcza imiona rodziców panny młodej, cho  i takie zapiski nale  do rzadko ci. Ani razu 
nie wskazano rodziców pana młodego, a tylko raz podano jego herb. Zdaniem autora, je li 
wpis zawierał zbyt wiele szczegółów dotycz cych genealogii i herbu, budzi to w tpliwo ci co 
do jego autentyczno ci, jedyny bowiem w badanej ksi dze wpis, który oprócz imion nowo e -
ców zawierał tak e imiona i nazwiska rodziców obu stron i herb mał onka, okazał si  sfałszo-
wany (Kilka słów o metrykach ko cielnych w Polsce, „Miesi cznik Heraldyczny” 3(1910),  
nr 10-11, s. 160). 

33 DWORZACZEK, Genealogia, s. 60. 
34 Tam e, s. 63. Autor zwraca uwag , e im wy sza była pozycja społeczna rodziny, tym 

rzadsze jej lady w ksi gach ko cielnych. Kapelani nadworni lub zaprzyja nieni czy spokrew-
nieni dygnitarze duchowni udzielali chrztów i asystowali przy zawieraniu mał e stw w zamko-
wych lub pałacowych kaplicach, a miejscowy proboszcz z rzadka odnotowywał te wydarzenia 
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zgonu, kiedy stanowiła ona pewnego rodzaju sensacj , np. nieszcz liwy  
wypadek, efekt zbrodni, nagły zgon przy pełnieniu jakiej  czynno ci itp.  
W XVIII wieku rozpowszechnił si  zwyczaj wymieniania choroby, któr  uwa-
ano za bezpo redni  przyczyn mierci (np. phtisis – gru lica, hidropsis – 

puchlina wodna, parali  itp.); przez cały wiek XVIII, a nawet znaczn  cz
XIX, jako przyczyn  zgonu ludzi starszych, powy ej sze dziesi tego roku 
ycia, wymieniano po prostu staro  – senectus35. Do rzadko ci nale ało tak e 

jeszcze w XVII stuleciu podawanie wieku zmarłych, które rozpowszechniło 
si  w ci gu XVIII wieku, ale stało si  reguł  dopiero po rozbiorach. Dane te 
bywały przy tym mało dokładne, zdarzały si  pomyłki si gaj ce nawet dzie-
si ciu lat36. Imionom rodziców chrzestnych w metrykach chrztu oraz wiad-
ków w metrykach mał e stw towarzyszyły cz sto wzmianki o ich stosunku 
pokrewie stwa do dziecka lub do mał onków. 

Warto wspomnie , e w XVII i XVIII wieku na marginesach ksi g metry-
kalnych proboszczowie umieszczali w formie rozproszonych zapisków dodat-
kowe informacje o charakterze osobistym, np. o kl skach ywiołowych, woj-
nach, wydarzeniach politycznych i lokalnych. Informacje te mogły znajdowa
si  tak e na lu nych kartkach, które doł czano do ksi g. Relacje te dały po-
cz tek kronikom parafialnym, które rozpowszechniły si  w drugiej połowie 
XIX wieku37. 

Najstarsze, tj. pochodz ce z XIV i pocz tku XV wieku ksi gi wpisów 
miały form  dudki, co oznaczało ksi g  r kopi mienn  formatu pagina fracta
(karta zło ona wzdłu  dłu szej osi, tj. połowa podłu nej karty) o wymiarach 
30x9, sporadycznie 40x12 cm; typ ten przewa ał tak e w XVII i w pierwszej 
połowie XVIII wieku. Rzadziej pojawiały si  metryki in folio, a w wyj tko-
wych wypadkach w małej ósemce (22x14 cm). Od połowy XVIII wieku for-
mat folio stał si  typem dominuj cym38. 

Ze wzgl du na niedostatek materiałów ródłowych w literaturze nie po-
wi cano wiele uwagi rejestracji stanu cywilnego w istniej cych w Polsce 

przedrozbiorowej Ko ciołach wschodnich: prawosławnego, greckokatolic-

                                                
w swych ksi gach. Zmarłych magnatów i szlacht  chowano najcz ciej w grobach klasztor-
nych i proboszcz nie zawsze był na tyle skrupulatny, by zapisa  fakt zgonu (tam e, s. 61-62). 

35 Tam e, s. 63. 
36 Tam e. 
37 KUFEL, Kancelaria, s. 45 oraz wskazana tam literatura. 
38 Zob. np. S. NAWROCKI, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od red-

niowiecza do ko ca XX wieku, Pozna  1998, s. 69; WYCZAWSKI, Wprowadzenie, s. 60. 
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kiego (unickiego – od unii brzeskiej w 1596 r.), staroobrz dowego i ormia -
skiego. Na struktur  wyznaniow  ludno ci pa stwa polskiego najwcze niej 
wpłyn ło przył czenie za czasów Kazimierza Wielkiego ziem Rusi Halicko-
Włodzimierskiej, zwi zanej z tradycj  i kultur  wschodniego, prawosławnego 
chrze cija stwa. Po unii personalnej polsko-litewskiej pod koniec XIV wieku, 
a ostatecznie po unii lubelskiej w 1569 r. w obr bie pa stwa Jagiellonów 
znalazły si  rozległe terytoria ruskie z wielk  rzesz  wiernych wschodniego 
chrze cija stwa39. W XVII wieku na ziemiach tych pojawili si  liczni ucho-
dz cy z Cesarstwa Rosyjskiego staroobrz dowcy, zwani filiponami lub ra-
skolnikami, nieakceptuj cy reformy patriarchy Nikona w Ko ciele prawosław-
nym40. Du ym presti em – pomimo bardzo skromnej liczby wiernych – cie-
szył si  Ko ciół ormia ski (od unii ze Stolic  Apostolsk  w połowie XVII 
wieku – ormia skokatolicki)41. Na szczególne trudno ci napotykaj  badania 
nad danymi dotycz cymi wiernych Cerkwi staroobrz dowej, ze wzgl du na 
przekonanie wyznawców tego odłamu prawosławia, i  wszelka rejestracja 
stanowi „znami  antychrysta”42. Brak – przynajmniej do XVII wieku – jasno 
okre lonego ustroju prawnego, a tak e jednolitej organizacji parafialnej pozo-
stałych Ko ciołów wschodnich43, równie  nie sprzyjał powszechno ci i syste-
                                                

39 W. KOŁBUK, Ko cioły Wschodnie Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury admini-
stracyjne, Lublin 1998, s. 9. 

40 Zob. szerzej: E. IWANIEC, Z dziejów staroobrz dowców na ziemiach polskich XVII-XX 
w., Warszawa 1977, s. 22 n. 

41 KOŁBUK, Ko cioły, s. 71-72. Autor nast puj co ustalił liczb  wiernych poszczególnych 
Ko ciołów w chwili pierwszego rozbioru Polski, tj. w 1772 r.: Ko ciół greckokatolicki – 4,6 
miliona, Ko ciół prawosławny – 400 tysi cy, Ko ciół staroobrz dowy – ok. kilkadziesi t ty-
si cy, Ko ciół ormia skokatolicki – ok. 4 tysi ce (tam e, s. 72-74). 

42 E. IWANIEC, Staroobrz dowcy i ich tradycje kulturowe w Sejne skiem, [w:] Materiały do 
dziejów ziemi sejne skiej, red. J. Jaskanis, t. II, Białystok 1975, s. 405. Autor stwierdza, e 
kiedy po zaj ciu ziemi sejne sko-suwalskiej przez Prusaków w 1797 r. władze pruskie poleciły 
zebra  wiadomo ci o staroobrz dowcach, wydelegowanemu urz dnikowi cywilnemu Wa-
gnerowi wyznawcy tej religii wyrazili sprzeciw co do zaprowadzenia ksi g metrykalnych, 
zasłaniaj c si  przepisami religijnymi, które zabraniały im umieszcza  swoje imiona w jakich-
kolwiek spisach urz dowych, oraz odmówili pełnienia słu by wojskowej. Równie  I. Jakubow-
ski odnotował, e gdy władze Ksi stwa Warszawskiego, pragn c posiada  dokładniejsze dane 
o ruchu ludno ci, na mocy Kodeksu Napoleona za dały egzekwowania przez administracj
obowi zku rejestracji urodzin, lubów i zgonów w aktach stanu cywilnego, staroobrz dowcy 
przyj li te zarz dzenia jako obraz  (Z historii kolonii staroobrz dowców rosyjskich na Mazu-
rach, „Slavia Orientalis” 10(1961), nr 1, s. 82). 

43 Zob. np. A. ZAJKIN, Ustrój ko cioła ruskiego w Wielkim Ksi stwie Litewskim w XV  
i XVI w. do Unii Lubelskiej, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 10(1930), 
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matyczno ci w prowadzeniu ksi g metrykalnych. Przykładowo – o prowadze-
niu takich ksi g mowa była na odbytym w 1797 r. synodzie diecezjalnym 
greckokatolickiej diecezji chełmskiej, zarz dzanej wówczas przez biskupa 
Porfirego Wa y skiego:  

JWW Biskup zalecaj c wszystkim zgromadzonym Ojcom zapisywanie metryk chrztów, 
szlubów i pogrzebów podług schematu cyrkularnego drukowanego, one  schemma WW 
XX dziekanom rozdał, aby kursori  zwykł  w swoich Dekanatach dla wiadomo ci 
wszystkich odesłali44.  

Znamienne jest jednak, e powy sze postanowienia pojawiły si  w ród 
uchwał synodalnych tej diecezji odbytym po trzecim rozbiorze, kiedy to obo-
wi zywa  zacz ły zarz dzenia władz austriackich; trudno zatem ustali , czy 
rejestracja stanu cywilnego stała si  dopiero wówczas przedmiotem troski  
i uregulowa  władz diecezjalnych, czy te  brak danych o takich uregulowa-
niach we wcze niejszym okresie przypisa  nale y jedynie niewystarczaj cemu 
materiałowi ródłowemu. W. Kołbuk, przedstawiaj c stan organizacyjny m.in. 
Ko cioła unickiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, zauwa a, i  jedno  
z cenniejszych wydawnictw ródłowych, obejmuj ce lata 1700-1839, zawiera 
listy tych parafii unickich, które miały zachowane ksi gi metrykalne45, co 
mo e sugerowa , e prowadzenie takich ksi g w poszczególnych parafiach nie 
było powszechne. 

Odmienn  od ludno ci chrze cija skiej struktur  społeczno-zawodow  re-
prezentowali ydzi, których obowi zywał równie  odmienny od reszty ludno-
ci status prawny. Zasadnicz  podstaw  szacunków liczebno ci ludno ci wy-

znania moj eszowego w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej stanowiły nie 
metryki, ale ródła fiskalne, przede wszystkim wykazy pogłównego ydow-

                                                
s. 132 n.; L. BIE KOWSKI, Organizacja Ko cioła wschodniego w Polsce, [w:] Ko ciół w Polsce, 
t. II: Wiek XVI-XVIII, red. J. Kłoczowski, Kraków 1970, (Studia nad histori  Ko cioła katolic-
kiego w Polsce), s. 779 n. 

44 Synody diecezji chełmskiej ob. wsch. [sic!], wyd. E. Likowski, Pozna  1902, s. 39. O za-
mieszczaniu w ksi gach metrykalnych tylko podstawowych informacji wiadczy jedno z po-
stanowie  omawianego synodu, sugeruj ce, e np. w przypadku zgonu nie podawano jego 
przyczyny, co przyczyniło si  do nieskuteczno ci stara  władz austriackich o ustalenie liczby 
ofiar epidemii: „Podług rekwizycji Kreysamtu wielu z ka dej parochii w roku 1796 dzieci  
z ospy umarło, poniewa  JXX parochowie nie b d c obowi zani, z jakiej choroby umarli,  
w metrykach notowa , uskuteczni  nie mogli”. 

45 KOŁBUK, Ko cioły, 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 ydowskie, ustalone na 2 złote rocz-
nie „od głowy”, które zobowi zani byli uiszcza  „wszyscy ydzi i Karaimy 
obojga płci, od roku urodzenia rachuj c” (tj. po uko czeniu pierwszego roku 
ycia)47. Dla celów fiskalnych zarz dzono zarazem spis ludno ci ydowskiej, 

zobowi zuj c rabinów, by wspólnie ze wskazanymi w ustawie osobami (m.in. 
ze szlachcicami – katolikami),  

[…] wszystkie mieszkania ydowskie w mie cie lub miasteczku […] i wszystkich, nie 
tylko w mieszkaniach si  znajduj cych ydów i ydówek, i ich dzieci i słu cych, ale te   
i w podró ach b d cych, b d  w dwóch miastach domostwa maj cych, de nomine et 
cognomine [tj. z imienia i nazwiska] wiernie spisali, i podpisali, et pro die 2da Ianuarii a. 
1765 z temi  inwentarzami do pryncypialnych Grodów Województwa czyli Ziemi albo 
Powiatu […] na ten sam dzie  zjecha  powinni48.  

Od 1789 r. istniał obowi zek przedstawiania spisów powołanym wówczas 
na Sejmie Czteroletnim komisjom Dobrego Porz dku, tworz cym scentrali-
zowany system administracji najni szego szczebla. Badania wskazuj , e obo-
wi zek ten był przestrzegany: W. Szaja, analizuj c dokumenty komisji ziemi 
wielu skiej, kaliskiej i powiatu ostrzeszowskiego, zauwa a, i  np. stan lud-
no ci ydowskiej w K pnie, gdzie mo na mówi  o szczególnie dokładnych 
danych, podany został przez magistrat tego miasta w 1790 r. w postaci Rege-
stru metryki obrzezania, szlubów i zgonów na podstawie spisu sporz dzonego 
przez starszych synagogi k pi skiej49. Równie  J. Sobczak, badaj c stan 

                                                
46 „ ydowie wszyscy, i ka dy z osobna w Królestwie naszym, w mie ciech i miastecz-

kach, i na wsiach, tak naszych jako i wszystkich poddanych naszych duchownych i wieckich, 
od ka dej 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 ydowskim zob. tak e: A. PAWI SKI, Skarbo-
wo  w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa 1881 ( ródła dziejowe, t. XVIII),  
s. 174-175. Zob. szerzej: Z. GULDON, Ludno ydowska w miastach Małopolski w drugiej 
połowie XVII wieku, [w:] ydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i ycia społecz-
nego, red. F. Kiryk, Przemy l 1991, s. 85; TEN E, ródła i metody szacunków liczebno ci lud-
no ci ydowskiej w Polsce w XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 
2(1986), s. 249 n. 

47 Pogłowne ydowskie, [w:] Volumina legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 26. 
48 Tam e. 
49 W. SZAJA, Sprawy ydowskie przed komisjami porz dkowymi cywilno-wojskowymi na 

pograniczu Wielkopolski i l ska w latach 1789-1792, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 
1991, Historia LXXXIV: Z dziejów ludno ci ydowskiej na l sku, s. 173. 
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ludno ci ydowskiej Wschowy w XVIII wieku, stwierdził, e wprawdzie nie 
zachował si  spis tej ludno ci sporz dzony według zalece  z 1764 r., wiadomo 
jednak, e został on wraz z innymi dokumentami przedstawiony przez ydów 
Komisji Dobrego Porz dku50. 

O braku zwyczaju prowadzenia przez ydów ksi g metrykalnych wiad-
czy wypowied  badaj cego dzieje ydów krakowskich M. Bałabana, i  do 
zaj cia Krakowa przez Austriaków (tj. do 1796 r.) ksi gi takie nie były tam 
znane. Zdarzało si  natomiast, e 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 czternastowiecz-
nym manuskrypcie zawieraj cym obszerne fragmenty Starego Testamentu,  
M. Bałaban wnioskuje, e wła ciciel manuskryptu imieniem Dawid wpisywał 
imi  dziecka i dat  niekiedy niezwłocznie po jego urodzeniu, innym razem 
wtedy, gdy dziecko było ju  dorosłe, o czym wiadcz  poprzedzaj ce imi
zwroty „pan” i „pani”. Gdy jednak imi  dziecka wpisywano tu  po urodzeniu, 
umieszczano przy nim eulogi  (tj. błogosławie stwo), „by si  chowało dla 
nauki, mał e stwa i dobrych uczynków”. Przy imieniu dziewczynki umiesz-
czano niekiedy inny tekst: „By si  wychowywała do szycia, prz dzenia, haftu 
i dobrych uczynków”51. Za form  rejestracji stanu cywilnego uzna  mo na 
natomiast ksi gi bractw pogrzebowych, istniej cych prawie w ka dym mie-
cie52, gdzie podawano liczb  zmarłych w poszczególnych latach. Na podsta-

wie ksi g bractwa pogrzebowego w Krakowie, zachowanych od 1543 r., Ba-
łaban zauwa a jednak, e liczba ta nie była dokładna, gdy  odnotowywano 
tylko zgony ludzi dorosłych, a nie dzieci, w ród których miertelno  była 
najwi ksza53. 

                                                
50 J. SOBCZAK, Ludno ydowska Wschowy w pocz tkach 2 połowy XVIII w. (w wietle 

ustale  Komisji Dobrego Porz dku), [w:] ydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Materiały z konfe-
rencji „Autonomia ydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Mi dzywydziałowy Zakład Histo-
rii i Kultury ydów w Polsce. Uniwersytet Jagiello ski 22-26 IX 1986, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1991, s. 122. Autor wspomina ponadto, e według umowy z władzami Wschowy na 
podstawie konstytucji Warunek miast z 1768 r., reguluj cej wzajemne stosunki ludno ci 
chrze cija skiej i ydów, starsi gminy mieli corocznie przedstawia  staro cie rachunki oraz 
rejestr mieszka ców gminy (tam e, s. 126). 

51 M. BAŁABAN, Historia ydów 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. SCHORR, Organizacja ydów w Polsce od najdawniejszych czasów a
do r. 1772, „Kwartalnik Historyczny” 13(1899), s. 34. 

53 BAŁABAN, Historia ydów, s. 209. 
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Wcze niej była ju  mowa o tym, i  rozwój reformacji poci gn ł za sob
potrzeb  ewidencji nie tylko katolików, ale tak e protestantów. Do prowadze-
nia na szersz  skal  rejestracji chrztów, mał e stw i zgonów w ród tych ostat-
nich przyczynił si  zreszt  Sobór Trydencki, gdy  parafie protestanckie cz sto 
szły w tej kwestii za przykładem parafii katolickich54. Prowadzenie metryk 
było jedn  z podstawowych funkcji administracyjnych zborów, jednak – jak 
stwierdza K. Dworzaczek – pocz wszy od połowy XVII wieku mniej wi cej 
a  po połow  XVIII stulecia innowiercy w wypadkach, gdy nie mieli w po-
bli u swojego zboru, a te były przewa nie rozsiane rzadko, korzystali z ksi g 
parafii katolickich, co zdarzało si  bardzo cz sto55. Pogl dowi tego  autora  
o wi kszej staranno ci i systematyczno ci w prowadzeniu zapisów w ksi gach 
zborów protestanckich zachowanych z XVII i XVIII wieku56, przecz  wnioski 
z bada  Sz. Konarskiego, którego zdaniem jeszcze w XVII wieku nie mo na 
mówi  o przestrzeganiu przez pastorów obowi zku – czy mo e zwyczaju – 
systematycznego prowadzenia w parafiach notatek, które w dodatku nosz
cechy ogromnej dowolno ci, i – w uj ciu autora – „bynajmniej nie wpajaj   
w czytelnika przekonania, e o ka dym chrzcie, lubie czy pogrzebie, a nie  
o niektórych tylko, została uczyniona notatka”. Jak skonkludował dalej Konar-
ski, wła ciwie dopiero w XVIII wieku, prawdopodobnie na skutek odpowied-
nich polece  synodów, notatki były prowadzone stale. Niezale nie od stopnia 
staranno ci prowadzenia metryk, identyfikacja uwzgl dnionych w nich osób,  
a nawet ich wyznania, napotyka  mo e trudno ci. Cz sto zdarzało si , e pro-
testanci – podobnie jak katolicy, o czym była ju  mowa – u ywali nie pierw-
szego imienia otrzymanego na chrzcie, ale którego  z nast pnych. W obrz d-
kach protestanckich było ponadto w zwyczaju tzw. lokowanie ciała, które 
poprzedzało wła ciwy pogrzeb nawet o szereg lat, przy czym zarówno o lo-
kowaniu ciała, jak i o pó niejszym uroczystym pogrzebie sporz dzano w ksi -
dze zmarłych nieraz identyczne notatki; wskutek tego t  sam  zmarł  osob
mo na było łatwo wzi  za dwie ró ne. Wreszcie w przypadku mał e stw 
mieszanych dzieci przejmowały wyznanie zwykle według płci i odpowied-
niego wyznania rodziców, np. córki katoliczki i protestanta pozostawały po 
matce katoliczkami, a synowie protestantami57. Nie nale ało tak e do rzadko-

                                                
54 SZ. KONARSKI, Od Autora, [w:] TEN E, Szlachta kalwi ska w Polsce, z przedmow   

Dr. S. K trzy skiego, Warszawa 1936, s. X. 
55 DWORZACZEK, Genealogia, s. 59. 
56 Tam e. 
57 Por. KONARSKI, Od Autora, s. XII-XIII. 
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ci rejestrowanie w zborach chrztów nie tylko osób nale cych do gminy re-
formowanej, lecz wszystkich poddanych mieszkaj cych w danych dobrach, 
bez wzgl du na wyznanie, np. w zborze krokowskim (na terenie Prus Królew-
skich), gdzie odnotowywano chrzty poddanych klucza krokowskiego oraz 
luteranów z Karwi skich Błot. W Mokrym Dworze z kolei przypuszczalnie 
nie prowadzono adnych ksi g metrykalnych, gdy  reformowanych z tej miej-
scowo ci chrzczono w zborze Piotra i Pawła w Gda sku, a luteranów z Mo-
krego Dworu i Wi liny od 1727 r. w pobliskiej Rokitnicy58. 

Ksi gi metrykalne przechowywano w archiwach parafialnych. Ju  z chwi-
l  utworzenia pierwszych parafii zacz ło funkcjonowa  tzw. archiwum od-
biorcy. Nie było to archiwum we współczesnym rozumieniu instytucji, która 
przechowuje i zabezpiecza akta, lecz był to najcz ciej skarbiec ko cioła,  
w którym przechowywano ró ne dokumenty dotycz ce parafii (m.in. przywi-
leje fundacyjne i donacyjne, ró ne kontrakty, opisy maj tku beneficjalnego, 
dekrety reformacyjne z wizytacji)59. Wielu autorów ł czy powstanie kancelarii 
parafialnych z Soborem Trydenckim, jednak e lady ich istnienia na ziemiach 
polskich s  znacznie wcze niejsze i si gaj  XIII wieku60. 

Dla zabezpieczenia ksi g metrykalnych przed zniszczeniem wydawano, 
zwłaszcza w wieku XVIII, w niektórych diecezjach stosowne przepisy. Ju   
w 1511 r. na synodzie piotrkowskim prymasa Jana Łaskiego postanowiono  
o przesyłaniu dokumentów ko cielnych do archiwum biskupiego61, a zarz dze-
nia te były w pó niejszym okresie powtarzane przez synody diecezjalne i list 
pasterski prymasa Maciejowskiego. Niektóre z synodów polecały wpisywa
dokumenty do ksi g grodzkich lub ziemskich. Zarz dzenia te dotyczyły jed-
                                                

58 A. KLEMP, Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej po-
łowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku, Gda sk 1994, s. 193. wiadczenie posług religij-
nych katolikom było przedmiotem debat na synodach protestanckich, gdzie rozwa ano m.in. 
nast puj ce kwestie: czy chrzci  dzieci katolików? Czy udziela  im lubów? Czy wolno zga-
dza  si  na mieszane mał e stwa i kto wówczas winien prowadzi  uroczysto ? Co nale y 
s dzi  o mał e stwach zawieranych prywatnie? Wa no  mał e stw niezawartych w obecno-
ci katolickiego kapłana bywała bowiem kwestionowana przez niektórych biskupów, a kwestia 

ta była nawet dyskutowana na sejmikach szlacheckich (zob. szerzej: W. SŁAWI SKI, Z dziejów 
polskiego protestantyzmu w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 2002, s. 272; TEN E, Stani-
sław Sarnicki jako działacz reformacyjny, „Czasy Nowo ytne” 18-19(2005), s. 85, 90). 

59 WYCZAWSKI, Wprowadzenie, s. 65; T. OLCZAK, Kancelarie ko cielne w okresie staro-
polskim, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 64(1995), s. 15 n.; KUFEL, Kancelaria, s. 
35. 

60 Zob. OLCZAK, Kancelarie ko cielne, s. 22 oraz wskazana tam literatura. 
61 KUMOR, Metryki, s. 69. 
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nak poszczególnych dokumentów czy całych nawet kopiarzy ko cielnych, 
jednak adne z nich nie wymieniało metryk ko cielnych. Dopiero synod 
mudzki z 1742 r. polecał proboszczom, e „dawne ksi gi metrykalne, dla 

ochrony ich od zatracenia przez ogie  na plebanii łatwo wynikn  mog cy, 
maj  by  odesłane do archiwum diecezjalnego. wiadectwo za  archiwariusza 
o odebraniu takowych na depozyt wszyte by  winno na pocz tku nowej ksi gi 
metrykalnej”62. Najwi ksze znaczenie miał jednak list pasterski arcybiskupa 
lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego z 17 kwietnia 1761 r., naka-
zuj cy proboszczom sporz dzanie odpisów ksi g ochrzczonych i przesyłanie 
ich do kurii arcybiskupiej celem zabezpieczenia63; pozostałe ksi gi metrykalne 
polecono starannie przechowywa  tylko w egzemplarzu oryginalnym w miej-
scowym archiwum parafialnym. Wreszcie biskup wrocławski Józef Rybi ski 
w 1778 r. nakazał proboszczom, aby „odpisy z ksi g ochrzczonych i zmarłych 
[…] oddawali corocznie do ksi g grodzkich”, a dziekanom, „aby podczas 
kongregacji dekanalnych dopominali si  danego sobie z kancelarii za wiad-
czenia o oddaniu rocznego wpisu”64. 

Z powołanych wcze niej statutów synodalnych i przepisów wydawanych 
przez poszczególnych biskupów wynika, e za jeden z najpewniejszych spo-
sobów zabezpieczenia ksi g metrykalnych uwa ano ich oblatowanie (tj. wpi-
sanie całej tre ci) w ksi gach grodzkich lub ziemskich, zapewne ze wzgl du 
na obwarowan  licznymi przepisami prawa polskiego trosk  o wła ciwe prze-
chowywanie tych ksi g. Ten rodzaj zabezpieczenia le ał tak e w interesie 
pa stwa, gdy  zapisy metrykalne stanowiły wa ne wiadectwo w sprawach 
pokrewie stwa, istnienia zwi zku mał e skiego, w sprawach spadkowych itd. 
Ksi gi metrykalne nie zawsze w dodatku prowadzone były z nale yt  staran-

                                                
62 S. CHODY SKI, Metryki ko cielne, [w:] Encyklopedia ko cielna, t. XIV, Warszawa 1881, 

s. 227; cyt. za: KUMOR, Metryki, s. 69. 
63 „Poniewa  nierzadko trafia si , e ksi ki chrztów, ju  to ze wzgl du na staro , ju  to  

z niedbalstwa proboszczów ulegaj  zniszczeniu, co powoduje wiele złego szczególnie dla tych, 
którzy potrzebuj  wyci gów metrykalnych, dlatego, pragn c zapobiec tym niedogodno ciom 
naszych wiernych, nakazujemy wszystkim proboszczom […] aby z ko cem ka dego roku spo-
rz dzali czytelnie […] odpisy autentyczne ksi g ochrzczonych. Te za  zaopatrzone własnym 
podpisem i piecz ci  parafii […] oddawali swoim dziekanom. Dziekani natomiast po uprzed-
nim stwierdzeniu zgodno ci odpisu z oryginałem, po podpisaniu i opiecz towaniu, prze l  je 
do naszej kancelarii metropolitalnej, oryginały za  pozostawiaj  przy wła ciwych ko ciołach 
parafialnych” (Epistola Pastoralis Wenceslai Hieronymi Sierakowski […] archiep. metropol. 
Leopol., Leopoli 1761, c. 5; cyt. za: KUMOR, Metryki, s. 69). 

64 KUMOR, Metryki, s. 69 oraz wskazana tam literatura. 
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no ci . Przykładowo – S. Kutrzeba na podstawie bada  ksi g ko cioła pod 
wezwaniem Wszystkich wi tych w Krakowie ustalił, e w ksi dze mał e stw 
wpisów nie zawsze dokonywano w kolejno ci chronologicznej, co wynikało 
prawdopodobnie z faktu, e odnotowywano zawarcie mał e stwa na lu nych 
kartkach, a dopiero pó niej przepisywano ich tre  do ksi gi. wiadczy o tym 
tak e dokonywanie wpisów przez t  sam  osob , cho  ich redakcja sugeruje, 
e pochodz  one od ró nych ksi y błogosławi cych mał e stwa. W rezulta-

cie – jak zauwa ył autor – mał e stwa bywały odnotowane pod bł dn  dat ,  
z du ym opó nieniem, a nawet zdarzało si , e wpisu zupełnie zaniechano  
i dopiero na podstawie innych akt stwierdzi  mo na, e mał e stwo zostało 
zawarte65. 

Na tego rodzaju nieprawidłowo ci zwrócono uwag  w postanowieniach 
konwokacji warszawskiej z 1764 r., sankcjonuj ce charakter metryk jako 
ksi g publicznych, przynajmniej w odniesieniu do ksi g chrztu. Jako powód 
wydania tych postanowie  wskazano bowiem na znaczenie dowodowe wpisów 
przy wykazywaniu szlacheckiego pochodzenia, a niedochowanie staranno ci 
w ich prowadzeniu przyczynia si  do trudno ci w ustaleniu, czy zaintereso-
wana osoba nale y do stanu szlacheckiego:  

Gdy codzienna uczy nas praktyka, jak w wielu miejscach przez zaniedbanie zapisowania  
w ksi gach parafialnych, upieszczony klejnot szlachectwa naszego niebezpiecznej podlega 
skazie, przeto zalecamy Ich Mo ciom xx. Biskupom jako loci ordinariis [tj. ordynariu-
szom miejsca], aby wszystkim in genere [tj. w ogóle] w swoich Diecezjach kapłanom 
curam animarum [tj. duszpasterstwo] trzymaj cym, nullis exceptis [tj. bez wyj tku] przez 
proces nakazali, corocznie zaraz po Nowym roku metryki baptisatorum swoich respective
[tj. odpowiednio] ko ciołów per oblatam ad acta proprii Districtus [tj. przez oblat  do akt 
wła ciwego dystryktu] podawa , a Kancellarie Grodzkie od takowej oblaty adnej rekom-
pensy pretendowa  [tj. da  zapłaty] nie powinny, sub poenis super contravenientes, in 
Officio competenti irrogandis [tj. pod gro b  kar dla nie podporz dkowuj cych si , 
wymierzanych przez wła ciwy urz d]66. 

Zdaniem K. Dobrowolskiego uchwalenie powy szych postanowie  doko-
nało si  w wyniku analogicznego procesu, jak na zachodzie Europy, tj. for-
malne potwierdzenie urz dowego znaczenia metryk przez pa stwo zostało 
poprzedzone przez prawo zwyczajowe67. Dla celów wieckich – dokonania 

                                                
65 KUTRZEBA, Kilka słów, s. 159-160. 
66 O oblatowaniu metryk szlacheckich we własnym Grodzie, [w:] Volumina legum, t. VII, 

s. 37. 
67 DOBROWOLSKI, Znaczenie metryk, s. 93. 
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powszechnego spisu ludno ci w Polsce – postanowiono wykorzysta  metryki 
ko cielne w 1789 r. Konstytucja sejmowa zatytułowana Komisje porz dkowe 
cywilno-wojskowe, województw, ziem i powiatów w Koronie, zobowi zywała 
proboszczów pod gro b  kar pieni nych do corocznego przekazywania wy-
mienionym w tytule komisjom odpisów metryk: chrztów, lubów i pogrzebów 
oraz spisów parafian z zaznaczeniem płci, wieku i miejsca zamieszkania (liber 
status animarum):  

[…] komisja porz dkowa wyda uniwersał do wszystkich plebanów obojga obrz dków68,  
i do wszelkiego rodzaju dysydenckich, a eby wszyscy przed t  komisj  corocznie na 
dzie  pierwszego stycznia, metryki chrztów, lubów i pogrzebów, w ci gu roku zda-
rzonych, likwiduj c one od roku tysi c siedemset dziewi dziesi tego do dnia pierwszego 
Stycznia, do roku tysi c siedemset dziewi dziesi tego pierwszego, dnia pierwszego 
Stycznia, i tak corocznie nast pnie, tudzie  regestra wszystkich osób, w parafii znajdu-
j cych si , z wyra eniem płci, lat, i miejsca zamieszkania ka dej osoby, a to według 
schemma na to od komisji skarbowej wyda  si , a od komisjów porz dkowych komu-
nikowa  powinnego oddawali, komisja porz dkowa ludno  chrze cijan przez plebanów 
podan , a Tatarów, Karaimów, ydów, i innej religii czyli wyznania przez dziedziców, 
posesorów, i magistraty, w osobnym regestrze spisan  prze le do komisji skarbowej 
corocznie, z których regestrów komisjów porz dkowych, komisja skarbowa ekonomiczna 
ogóln  w kraju ludno  zebrawszy, na ka dym sejmie prezentowa  t  stanom b dzie. 
Nieposłusznych temu prawu plebanów […] komisja porz dkowa stem złotych Polskich do 
kasy tej e komisji płaci  si  powinnych […] kara  ma69. 

Kilka postanowie  odno nie do ksi g ko cielnych zawierał projekt kody-
fikacji prawa polskiego zatytułowany Zbiór Praw S dowych, opracowany 
przez Andrzeja Zamoyskiego w 1776 r. Dotycz ce szlachty ksi gi chrztów, 
lubów i zgonów proboszczowie winni spisywa  w dwóch egzemplarzach,  

z których jeden nale ało posła  konsystorzowi, drugi do ksi g grodzkich lub 
ziemskich własnego powiatu, z pocz tkiem ka dego roku, za  kancelarie s -
dowe nie mogły od duchownych pobiera  od takich wpisów adnej opłaty. Za 
niedopełnienie tego obowi zku proboszczom groziła kara pieni na „za donie-
sieniem ka dego Szlachcica przed s d ziemski, albo Grodzki na rzecz Dela-
tora wskaza  mian ”, tj. – jak nale y s dzi  – z powództwa poszkodowanego 
wskutek braku stosownego wpisu w wieckich ksi gach s dowych (cz. I, art. 4 
§ 29). Nadzór nad przekazywaniem metryk chrztu osób stanu szlacheckiego  
z ko ciołów parafialnych do akt grodzkich powierzono Komisji Edukacji 
Narodowej, „gdy  te urodzenia szlacheckiego s  dowodem” (cz. I, art. 18  

                                                
68 To jest łaci skiego i wschodniego. 
69 Volumina legum, t. IX, Petersburg 1860, s. 153-154. 
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§ 25). Metryki chrzestne, lubne i pogrzebowe „osób miejskich i chłopskich” 
proboszczowie mieli corocznie przekazywa  konsystorzowi, za  konsystorze 
pod gro b  kar pieni nych winne przedkłada  je królowi i Radzie Nieusta-
j cej (cz. I, art. 4 § 30). Projekt A. Zamoyskiego rozci gał zatem przepisy 
konstytucji z 1764 r., dotycz ce metryk chrztu szlachty, na wszystkie po-
zostałe metryki, nie tylko szlachty, ale równie  osób nale cych do innych 
stanów, i regulował sposób ich przechowywania70. 

Podobne przepisy zostały opracowane w cz stkowym projekcie ostatniej 
przed rozbiorami kodyfikacji prawa z 1793 r., tzw. Kodeksu Stanisława Augu-
sta, autorstwa W. Bogdanowicza. W art. 4 § 6-7 nakazano, by metryki chrztu 
osób stanu szlacheckiego podawane były z pocz tkiem ka dego roku do ksi g 
ziemskich poszczególnych powiatów, dziekani za  mieli w czasie swych wizyt 
nadzorowa  nale yte prowadzenie metryk. Proboszczowie winni ponadto po-
dawa  corocznie stan ludno ci całej parafii komisjom cywilno-wojskowym71. 
Dane zawarte w metrykach miały posłu y  m.in. – jak przewidywał prospekt 
K. Wyszomirskiego – do szybkiego ustalenia przypadków, w których koniecz-
ne było ustanowienie opieki:  

eby za adna sierota nie zostawała bez opieki krajowej przez czas długi, ka da magi-
stratura s downicza powiatowa obowi zana b dzie co rok wyj  z kancelarii cywilno- 
-wojskowej ekstrakt [tj. wyci g] metryk rodzin i pogrzebów powiatu respective [tj. odpo-
wiednio] swego, magistratura miejska ekstrakt rodzin i pogrzebów osób miejskich miasta 
respective swego, urz d za  wiejski osób wsi respective swojej. Te ekstrakty darmo przez 
regenta [tj. notariusza] wydawane b d 72. 

Równie  kwestia rejestracji stanu cywilnego ludno ci ydowskiej stała si
przedmiotem zainteresowania Sejmu Czteroletniego. Tadeusz Czacki, opisuj c 
swoje prace w Komisji skarbowej, „magistraturze maj cej w wielu wzgl dach 
zwierzchno  nad ydami”, wspomniał o powołaniu zespołu do rozpatrzenia 
projektu reformy dotycz cej tej grupy ludno ci73. Projekt ten, jak stwierdził 

                                                
70 Por. D BKOWSKI, Prawo, s. 546. 
71 My li do prospektu rozdziału o własno ci i nale yto ci osób duchownych, [w:] Kodeks 

Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, wyd. S. Borowski, Warszawa 1938, s. 123-124. Ten 
sam autor w Prospekcie do prawa o s downictwie, dotycz cym spraw i osób duchownych 
rzymsko-katolickich wskazywał s dy ziemskie jako wła ciwe w sprawach zaniedba  probosz-
czów w przekazaniu ksi g metrykalnych do oblaty (tam e, s. 303). 

72 K. WYSZOMIRSKI, My li o opiece nad małoletnimi, [w:] tam e, s. 150. 
73 Wyznaczenie deputacji do rozstrz ni cia projektu reformy ydów, [w:] Volumina le-

gum, t. IX, s. 177-178: „Poniewa  lud ydowski w krajach Rzeczypospolitej naszej znacznie 
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autor, był ju  prawie gotowy74; rozdział II, zatytułowany O aktach urodzin  
i mierci, lubach mał e skich i rozwodach, wprowadzał obowi zek prowa-
dzenia ksi g urodze , mał e stw i zgonów według ustalonych wzorów oraz 
publikacji danych statystycznych dotycz cych ludno ci ydowskiej co pi
lat75. Rabini powinni przechowywa  ksi gi, a dane w nich zawarte przeka-
zywa  co pół roku władzy powiatowej76. Projekt okre lał m.in. wiek upraw-
niaj cy do zawarcia mał e stwa (20 lat dla m czyzn i 18 lat dla kobiet), co 
miało – zdaniem T. Czackiego – zapobiega  cz stym w ród ydów mał e -
stwom w bardzo młodym wieku, z czym wi zała si  du a zachorowalno   
i miertelno  potomstwa. 

Dopiero w czasie zaborów upowszechnił si  jednolity system prowadze-
nia ksi g metrykalnych: specjalne formularze pozwalały ujednolici  zapisy,  
a ksi gi metrykalne podlegały kontroli władz pa stwowych i ko cielnych. 

                                                
teraz rozmno ony, potrzebuje w sposobach rz dzenia si  swojego, koniecznie reformy, i w tym 
celu podany projekt znajduje si  w deliberacji, wi c chc c ten projekt rozstrz sn , wydosko-
nali , i do decyzji przybli y , wyznaczamy deputacj  […]”. 

74 T. CZACKI, Rozprawa o ydach i Karaitach […] z dodatkiem wiadomo ci o yciu i pis-
mach autora, Kraków 1860, s. 117 n. 

75 „§ I. Ksi gi urodzenia, mierci \i lubu, powinny by  w ka dej społeczno ci. Jednakowe 
wzory przepisze władza policyjna. 

§ II. Ta  władza przepisze wzory do tablic ró nych chorób i mierci. 
§ III. Te tablice odsyłane b d  wiernie co pół roku do władzy powiatowej. 
§ IV. Nikt zawiera  mał e stwa nie mo e pr dzej, jak m czyzna w roku dwudziestym, a 

kobieta w o mnastym. 
§ V. lub nie b dzie dany tylko tym oblubie com, którzy siebie znaj  od sze ciu niedziel, 

i wzajemne eni cych si  zezwolenie zapisanem b dzie w akcie lubnym. […] 
§ VII. Władza prawodawcza wyda pó niej przepisy o rozwodach ydowskich; tymczasem 

stanowi si : 
1) Rozwód ka dy umie ci społeczno  w osobnej tablicy, i przyczyn  rozwodu wyrazi 

[…]” (tekst wg: CZACKI, Rozprawa, s. 123). 
76 Rozdział V zatytułowany O zwierzchno ci ydowskiej i ich władzy w § III w ród 

obowi zków rabinów wymienia: „Trzyma  rejestra urodzonych, umarłych, lubów i rozwo-
dów. Protokoły corocznie władza powiatowa podpisze, a tablice metrykowe jak w § … opisane 
odbierze. 

§ IV. Co pi  lat władza najwy sza odbiera  b dzie tablice porównania: 
1) urodzin, mierci, lubów i rozwodów. […] 
Te tablice b d  drukowane. Dobroczynna opieka rz du wymierzy albo wi ksze wzgl dy, 

albo u yje skuteczniejszych rodków do pr dszej poprawy” (tekst wg: CZACKI, Rozprawa,  
s. 128). 
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Pa stwa zaborcze uznały rejestracj  sporz dzan  w kancelariach parafialnych 
za akta stanu cywilnego77. 

Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, ksi gi metrykalne, kancelaria parafial-
na, akt mał e stwa, 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 con-
stitutions, 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 Chur-
ches. Such registers were not known to Jewish communities. 

Key words: civil status, registration of civil status, register books, parish office, marriage certifica-
te, birth certificate, death certificate.  

Translated by Tomasz Pałkowski

                                                
77 KUFEL, Kancelaria, s. 45. 
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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 Errun-
genschaften 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 
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Anna Sylwestrzak 

Uznanie ojcostwa  
w polskim prawie rodzinnym 

I. Geneza reformy instytucji uznania dziecka 

Znowelizowanie przepisów kodeksu rodzinnego i opieku czego o pocho-
dzeniu dziecka ustaw  z 6 listopada 2008 r.1 wprowadziło doniosłe zmiany  
w zakresie dotychczasowej instytucji uznania dziecka. Reforma obj ła nie tyl-
ko konstrukcj  aktu uznania, legitymacj  czynn  i biern  oraz post powanie 
zmierzaj ce do podwa enia skuteczno ci dokonanego aktu, lecz równie  na-
zw  instytucji, która w aktualnej postaci została okre lona jako uznanie ojcos-
twa. Potrzeba nowelizacji przepisów o pochodzeniu dziecka była sygnalizo-
wana w literaturze ju  od dawna; wskazywano m.in. na konieczno  dosto-
sowania tych regulacji do wi cych Polsk  konwencji mi dzynarodowych2. 
Standardem, wyra onym w art. 4 konwencji o statusie prawnym dziecka poza-
mał e skiego, jest zgodno  uznania z prawd  biologiczn 3, z któr  pozo-
stawały w sprzeczno ci przepisy k.r.o. Zgodno ci tej nie zapewniała ju  sama 
konstrukcja aktu uznania dziecka. Znamienne jest, e przepisy k.r.o. nie wska-

                                                
DR ANNA SYLWESTRZAK – Uniwersytet Gda ski  
1 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opieku czy 

oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 220. poz. 1431; weszła w ycie 13 czerwca 2009 r. 
[dalej cyt.: k.r.o.]. 

2 Mi dzy innymi T. SMYCZY SKI [w:] System Prawa Prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne  
i opieku cze, red. T. Smyczy ski, Warszawa 2003, s. 138. 

3 W my l art. 4 konwencji, dobrowolne uznanie ojcostwa nie mo e by  przedmiotem 
sprzeciwu ani zaskar enia, chyba e prawo wewn trzne przewiduje tak  mo liwo  w przy-
padku, gdy osoba, która chce uzna  ojcostwo lub je uznała, nie jest biologicznym ojcem 
dziecka. 



Anna Sylwestrzak 44

zywały tre ci o wiadczenia składanego przez uznaj cego m czyzn , a z ca-
łokształtu regulacji wynikało, e o wiadcza on przed wła ciwym organem, i
uznaje dziecko. O wiadczenie m czyzny, e dziecko uznaje, nie jest jednak 
to same tre ciowo o wiadczeniu, e jest on ojcem dziecka. Problem ten pró-
bowano rozwi za  konstruuj c popieran  przez wi kszo  autorów4 i przyj t
w orzecznictwie5 koncepcj  uznania dziecka jako czynno ci o charakterze 
mieszanym, obejmuj cej w sobie o wiadczenie woli, w którym m czyzna 
wyra a wol  wywołania skutku prawnego w postaci ustalenia ojcostwa wobec 
uznawanego dziecka, oraz jednocze nie przyznanie faktu ojcostwa, rozumia-
ne jako prze wiadczenie m czyzny o zgodno ci składanego o wiadczenia  
z prawd  biologiczn . Konsekwentnie przyjmowano, e ustalenie przez organ 
uprawniony do przyj cia o wiadczenia o uznaniu dziecka, e m czyzna nie 
jest prze wiadczony o swym ojcostwie (np. o wiadcza, e nie jest ojcem, b d
nie jest tego pewien, lecz mimo to pragnie dziecko uzna ), czyni przyj cie 
o wiadczenia o uznaniu niedopuszczalne. 

Mankamentem dawnej regulacji w aspekcie zapewnienia zgodno ci aktu  
z prawd  biologiczn  był nadto wymóg udzielenia zgody na uznanie przez 
oznaczone podmioty (w zale no ci od okoliczno ci zgod  wyra ał przed-
stawiciel ustawowy ojca maj cego ograniczon  zdolno  do czynno ci praw-
nych, matka dziecka, przedstawiciel ustawowy dziecka b d  samo dziecko). 
Wyra enie zgody polega bowiem – ci le rzecz bior c – na akceptacji skut-
ków czynno ci dokonywanej przez inny podmiot, a nie na potwierdzeniu faktu 
jego ojcostwa. Mankament ten rozwi zywano, podobnie jak w wypadku 
o wiadczenia o uznaniu, poprzez przyj cie, e zgoda jest czynno ci  obejmu-
j c  o wiadczenie woli z elementem o wiadczenia wiedzy6. Zało enie to nie 
sprawdzało si  jednak we wszystkich przypadkach wymaganej zgody. O ile 
sensowne było odwoływanie si  do wiedzy matki dziecka, znaj cej okolicz-
no ci faktyczne zwi zane z pocz ciem dziecka, o tyle wiedza o tych okolicz-
no ciach po stronie innych osób (przedstawiciela ustawowego ojca albo 
przedstawiciela ustawowego dziecka, wreszcie – samego dziecka) była zawsze 
                                                

4 J. GAJDA, Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 322; J. HA-
BERKO, Charakter prawny uznania dziecka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1999, nr 2, s. 159; J. IGNATOWICZ, M. NAZAR, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 244; SMY-
CZY SKI [w:] System Prawa Prywatnego, s. 126; T. SOKOŁOWSKI, Prawo rodzinne. Zarys wy-
kładu, Pozna  2006, s. 117; S. SZER, Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 228; A. ZIELI SKI, 
Prawo rodzinne i opieku cze 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 r ki”, pochodz cych od matki b d  uznaj -
cego m czyzny. Spójno  koncepcji zmierzaj cej do wł czenia w akt uznania 
dziecka elementów o wiadczenia wiedzy ulegała jednak zakłóceniu w ramach 
regulacji uniewa nienia uznania dziecka. Przesłanki uniewa nienia uznania 
oparte były bowiem nie na braku biologicznego ojcostwa, lecz na wadach 
o wiadczenia woli m czyzny, który dziecko uznał. Podstaw  uniewa nienia 
mogły by  tak e wady o wiadczenia woli podmiotu uprawnionego do wyra-
enia zgody na uznanie. Regulacj  t  uzasadniano zało eniem, e nawet po-
dany cel, jakim jest prawidłowe ustalenie stanu cywilnego dziecka, nie po-

winien by  osi gany na podstawie wadliwej czynno ci prawnej7. St d, para-
doksalnie, w sprawie o uniewa nienie uznania dziecka badaniu podlegała tyl-
ko zarzucana wada o wiadczenia woli, a nie fakt, czy m czyzna rzeczywi cie 
nie jest rzeczywistym ojcem dziecka. Obok przedstawionych niekonsekwencji, 
dawnej regulacji mo na było zarzuci  tak e inne mankamenty i luki8.  

Odpowied  na nabrzmiał  potrzeb  nowelizacji k.r.o. stanowił Rz dowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opieku czy oraz niektó-
rych innych ustaw (druk sejmowy nr 1166), obejmuj cy szeroko zakrojone 
zmiany w prawie rodzinnym, który wpłyn ł do sejmu w 24 listopada 2006 r.9, 
rozpoczynaj cy niespełna dwuletni okres prac, zako czonych uchwaleniem 
noweli zakładaj cej niemal całkowit  modyfikacj  dotychczasowej instytucji 
uznania dziecka. Dalsze rozwa ania obejm  analiz  nowych elementów kon-
strukcyjnych instytucji uznania ojcostwa; zagadnienie ustalenia bezskuteczno-
ci 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 Mi dzy innymi brak normy kolizyjnej rozstrzygaj cej konflikt pomi dzy ustaleniem 

ojcostwa wynikaj cym z uznania dziecka pocz tego a ustaleniem pochodzenia dziecka z mał-
e stwa, 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 mierci. 

9 Nast pnie, w dniu 12 stycznia 2007 r., po pierwszym czytaniu na posiedzeniu sejmu 
Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfika-
cjach w celu podj cia dalszych prac. W dniu 6 wrze nia 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 zło enia o wiadcze   
koniecznych do uznania ojcostwa 

Ogół przesłanek warunkuj cych skuteczno  aktu uznania mo na podzie-
li  na: 1) przesłanki podmiotowe – dotycz ce wła ciwo ci podmiotów doko-
nuj cych aktu oraz podmiotu obj tego skutkami aktu10, 2) przesłanki czasowe 
– zakre laj ce ramy czasowe dopuszczalno ci uznania i 3) przesłanki procedu-
ralne. 

Po ród przesłanek dotycz cych podmiotów nale y umiejscowi  fakt po-
chodzenia dziecka od m czyzny, który zamierza zło y  o wiadczenie. W art. 
73 i 74 k.r.o. m czyzna ten został okre lony, jako „m czyzna od którego 
dziecko pochodzi”, a poza tym w my l art. 78, 79 i 81 k.r.o. brak tej wi zi jest 
podstaw  ustalenia bezskuteczno ci uznania. Fakt ojcostwa nie podlega jednak 
dowodzeniu przed organem przyjmuj cym o wiadczenie, który ocen  dopusz-
czalno ci uznania przeprowadza przede wszystkim na podstawie o wiadcze
zgłaszaj cych si  osób. Powzi cie w tpliwo ci co do pochodzenia dziecka 
wył cza jego kompetencj  i zobowi zuje do odmowy przyj cia o wiadcze ,  
a w takim wypadku wył cznie wła ciwy staje si  s d opieku czy (art. 581 § 2 
Kodeksu post powania cywilnego11). W tpliwo ci te mog  wynika  np. z bra-
ku stanowczo ci zło onych o wiadcze  (np. m czyzna stwierdza, e prawdo-
podobnie jest ojcem dziecka albo potwierdza tylko okoliczno ci uprawdo-
podabniaj ce jego ojcostwo, co nie jest to same ze stwierdzeniem ojcostwa).  

Zdolno  do zło enia o wiadczenia dotycz cego uznania ojcostwa, w my l 
art. 77 § 1 k.r.o. ma osoba, która uko czyła szesna cie lat i nie istniej  pod-
stawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia12. Wymóg ten nale y odnie
do obojga rodziców dziecka. Ocena zdolno ci do uznania nast puje według 
chwili składania o wiadczenia i pó niejsze zdarzenia, jak np. mier  m czyz-
ny przed zło eniem o wiadczenia przez matk  dziecka, nie wpływaj  na  
skuteczno  dokonanego aktu. Od tej sytuacji nale y odró ni  takie pó niej-
sze zdarzenia, których wyst pienie pozwala oceni , czy w chwili składania 
o wiadczenia osoba miała zdolno  do jego zło enia. Zdarzeniem takim jest 

                                                
10 W ramach dawnej regulacji u ywano tu niekiedy okre lenia „legitymacja czynna”  

i „legitymacja bierna uznania”. 
11 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post powania cywilnego, Dz. U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm. [dalej cyt.: k.p.c.]. 
12 W uzasadnieniu projektu nowelizacji wskazano, e wymogi te maj  zapewni , aby 

o wiadczenia były składane przez osoby, które zdolne s  zrozumie  skutki prawne uznania. 
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ubezwłasnowolnienie całkowite orzeczone w na tyle krótkim czasie po zło e-
niu o wiadczenia w sprawie uznania, e nie budzi w tpliwo ci wyst powanie 
ju  w tamtym czasie przesłanek zastosowania tego rodka. W takiej sytuacji 
zło one o wiadczenie jest bezskuteczne, jako e zło one było przez osob  do 
tego niezdoln . Dla skuteczno ci o wiadczenia składanego przez matk  nie ma 
natomiast znaczenia ograniczenie, zawieszenie b d  pozbawienie jej władzy 
rodzicielskiej. Mo liwo  zło enia o wiadczenia w sprawie ojcostwa nie sta-
nowi bowiem elementu tre ci tej władzy. Wobec tego opór matki do zło enia 
o wiadczenia nie mo e stanowi  przesłanki ingerencji s du np. poprzez zobo-
wi zanie matki do zło enia o wiadczenia.  

Skuteczno  aktu uznania wymaga nadto wyst pienia odpowiednich kwa-
lifikacji po stronie dziecka. Przede wszystkim uznanie dopuszczalne jest 
obecnie tylko wobec dzieci małoletnich, co wyklucza nie tylko uznanie dziec-
ka, które uko czyło 18 rok ycia, lecz równie  kobiety, która osi gn ła peł-
noletno  wcze niej, na skutek zawarcia mał e stwa. Ograniczenie to opiera 
si  na słusznym zało eniu, e osoba pełnoletnia powinna mie  wpływ na do-
konywanie ustale  dotycz cych jej pochodzenia13. Tymczasem uznanie oj-
costwa jest trybem, który nie uwzgl dnia w aden sposób woli dziecka, któ-
rego dotyczy, gdy  do jego skuteczno ci konieczne, a zarazem wystarczaj ce 
s  o wiadczenia zło one przez jego rodziców. Jedynym wła ciwym trybem 
ustalania pochodzenia osoby pełnoletniej w linii ojczystej jest zatem s dowe 
ustalenie ojcostwa z powództwa tej osoby b d  prokuratora, je eli wymaga 
tego ochrona interesu społecznego (art. 86 k.r.o.). Uznanie mo e dotyczy
tak e nasciturusa, o ile w chwili uznania był ju  pocz ty (art. 75 k.r.o.). Ko-
lejn  przesłank  podmiotow , dotycz c  dziecka, jest jego stan cywilny, na 
który składa si  ustalone macierzy stwo i nieustalone ojcostwo. Brak które-
gokolwiek z tych elementów wyklucza dopuszczalno  uznania ojcostwa. 
Poza tym nie jest dopuszczalne uznanie w sytuacji, gdy rodzice dziecka wyra-
zili przed s dem opieku czym zgod  na jego przysposobienie bez wskazania 
osoby przysposabiaj cego (art. 1241 k.r.o.). Na gruncie aktualnej regulacji 
dopuszczalne jest tak e uznanie dotycz ce dziecka nie yj cego, z tym e na-
le y wówczas zachowa  dodatkowe wymogi dotycz ce czasu.  

Na gruncie dawnej regulacji dyskusyjne było istnienie dla skutecznego 
uznania przesłanki odpowiedniej ró nicy wieku mi dzy dzieckiem a m czy-

                                                
13 Zało enie to w zakresie s dowego ustalenia ojcostwa realizuje tak e art. 84 § 1 k.r.o., 

który po osi gni ciu pełnoletno ci przez dziecko wył cza dopuszczalno  wytoczenia po-
wództwa przez matk  i domniemanego ojca.  
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zn  składaj cym o wiadczenie. Wymóg ten znajdował w literaturze zarówno 
zwolenników14, jak i przeciwników15. W aktualnych przepisach nadal brak 
wskazówki w tym zakresie, co ró ni t  regulacj  od przesłanek przysposobie-
nia. Zagadnienie to powinno by  jednak postrzegane jako jedna z okoliczno-
ci, które mog  uzasadnia  w tpliwo  co do pochodzenia dziecka, co wi e 

si  z odmow  przyj cia o wiadczenia przez wła ciwy organ16.  
Do przesłanek czasowych nale y zaliczy  granice czasowe wynikaj ce  

z osi gni cia przez dziecko pełnoletno ci, w przypadku dziecka nie yj cego – 
termin sze ciomiesi czny od dowiedzenia si  przez m czyzn  o mierci 
dziecka (art. 76 § 2 k.r.o.), w odniesieniu do o wiadczenia matki – termin 
trzymiesi czny liczony od zło enia o wiadczenia przez m czyzn . 

Z kolei przesłanki proceduralne obejmuj : a) form  o wiadcze , b) ode-
branie o wiadczenia przez wła ciwy organ i c) nietoczenie si  sprawy o usta-
lenie ojcostwa w chwili składania o wiadcze  dotycz cych uznania.  

Przepisy k.r.o. nie wskazuj expressis verbis formy o wiadcze  koniecz-
nych do uznania ojcostwa. Z kontekstu art. 74 k.r.o., który stanowi o zaproto-
kołowaniu o wiadczenia przez notariusza albo zło eniu o wiadczenia do  
protokołu wobec innych wymienionych tam organów, mo na jednak wnosi , 
e chodzi o o wiadczenie ustne. W poprzednim stanie prawnym wyra ono  

w orzecznictwie pogl d, e o wiadczenie o uznaniu mo e tak e przybiera
form  pisemn 17; stanowisko to spotkało si  jednak w doktrynie z krytyk 18.  
Z tre ci aktualnej regulacji nie da si  wywie  zakazu zło enia o wiadczenia 
w formie pisemnej; mo na jedynie wnosi , e regulacja ta preferuje zło enie 
o wiadczenia w formie ustnej. W sytuacji wyj tkowej, gdy o wiadczenie 
chciałaby zło y  osoba niemog ca mówi , lecz mog ca pisa , wydaje si  jed-
nak dopuszczalne zło enie przez ni , w miejsce ustnej deklaracji, o wiadcze-
nia na pi mie. Poniewa  koniecznym wymogiem skuteczno ci tego o wiad-
czenia jest zło enie go wobec wła ciwego organu, o wiadczenie pisemne sta-
nowiłoby surogat ustnego tylko wtedy, gdyby zostało zło one w obecno ci 
tego organu.  
                                                

14 SZER, Prawo, s. 233; B. WALASZEK, Uznanie dziecka w polskim prawie rodzinnym, Kra-
ków 1958, s. 54. 

15 J. GWIAZDOMORSKI, Uznanie ojcostwa dziecka, Warszawa 1976, s. 23. 
16 Tak równie : J. PANOWICZ-LIPSKA, Problematyka pochodzenia dziecka w nowelizacji 

Kodeksu rodzinnego i opieku czego, „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. PIASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 

2009, s. 576; J. STRZEBI CZYK, Prawo rodzinne, Kraków 2003, s. 243. 
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O wiadczenia w sprawie uznania ojcostwa musz  zosta  zło one przed 
wła ciwym organem, co wymaga osobistego stawienia si  przed wła ciwy 
organ, a zarazem wyklucza skuteczno  o wiadcze  pisemnych przesłanych 
wła ciwemu organowi, b d  zło onych za pomoc  ró nych rodków porozu-
miewania si  na odległo . Wła ciwo  organów uprawnionych do przyj cia 
o wiadcze  pozwala podzieli  je na trzy kategorie: pierwsz , dost pn  zainte-
resowanym niezale nie od okoliczno ci, do której nale y s d opieku czy. 
Drug , dost pn  tylko zainteresowanym maj cym pełn  zdolno  do czynno-
ci prawnych, którym wcze niej kierownik USC nie odmówił przyj cia 

o wiadcze , tworzy kierownik USC, a za granic  konsul lub osoba wyzna-
czona do wykonywania funkcji konsula. Trzeci  kategori  organów, o cha-
rakterze wyj tkowym, dost pnych tylko w razie niebezpiecze stwa gro cego 
bezpo rednio yciu matki lub m czyzny, od którego dziecko pochodzi, sta-
nowi notariusz, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek woje-
wództwa oraz sekretarz powiatu albo gminy. Wyj tkowa wła ciwo  tych 
organów nie wył cza jednak wła ciwo ci organów zaliczonych do dwóch 
wcze niejszych kategorii, co oznacza, e w sytuacji zagro enia ycia, zainte-
resowany ma do wyboru cały zakres kompetentnych organów. Nie jest jednak 
jasne, czy w takiej wyj tkowej sytuacji organy wyj tkowo wła ciwe mog
przyj  o wiadczenie od osoby, która nie ma pełnej zdolno ci do czynno ci 
prawnych. Wydaje si , e relacj  pomi dzy art. 74 k.r.o. a art. 77 § 2 k.r.o. 
trzeba rozstrzygn  poprzez przyznanie temu pierwszemu (ł cznie z art. 73 
k.r.o.) statusu re imu ogólnego, wobec którego art. 77 § 2 k.r.o. ustanawia 
modyfikacj , stanowi c tym samym lex specialis. Przemawia za tym nie tylko 
usytuowanie art. 77 k.r.o. poni ej przepisów okre laj cych wła ciwo  orga-
nów, które sugeruje, e unormowanie to odnosi si  na równi do trybu „zwy-
kłego” (art. 73 k.r.o.), jak i „nadzwyczajnego” (art. 74 k.r.o.), ale tak e wzgl d 
na prawidłowo  aktu dokonywanego przez osob  małoletni  oraz ubezwła-
snowolnion  cz ciowo, obci on  wy szym ryzykiem zło enia pochopnego, 
nieprzemy lanego o wiadczenia, pod presj  i wra eniem nierzadko drama-
tycznych wydarze  wi cych si  z zagro eniem ycia.  

Rozwa aj c wła ciwo  organów wymienionych w art. 74 k.r.o., nale y 
zauwa y , e formułuj c przesłank  niebezpiecze stwa gro cego bezpo red-
nio yciu matki lub m czyzny, od którego dziecko pochodzi, ustawodawca 
nie wskazał, czy z „trybu nadzwyczajnego” mo e skorzysta  tylko ta osoba, 
której ycie jest zagro one, czy tak e drugi rodzic dziecka. Takie uj cie na-
le y interpretowa  na korzy  obu osób, których o wiadczenia s  do uznania 
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konieczne, przyznaj c obojgu prawo do zło enia o wiadczenia przed jednym  
z organów, o których mowa w art. 74 k.r.o. Funkcj  tego przepisu jest bowiem 
ułatwienie zło enia o wiadcze  w sytuacji krytycznej, a ograniczenie kom-
petencji wskazanych w nim organów do przyj cia o wiadcze  wył cznie od 
osoby, której niebezpiecze stwo dotyczy, wył czałoby mo liwo  zło enia 
o wiadcze  o uznaniu jednocze nie przez oboje zainteresowanych, powoduj c 
zb dne utrudnienie. Nale y nadto podkre li , e o wiadczenie w sprawie 
uznania ojcostwa ka da z osób zainteresowanych mo e zło y  przed innym 
organem, wła ciwym w chwili składania o wiadczenia. Je eli jest kilka orga-
nów wła ciwych, osoba zamierzaj ca zło y  o wiadczenie wybiera jeden  
z nich i nie jest zwi zana wyborem dokonanym przez osob , która swoje 
o wiadczenie zło yła wcze niej19.  

Artykuł 73 § 2 k.r.o. nakłada na organ przyjmuj cy o wiadczenie obowi -
zek wyja nienia skutków prawnych uznania oraz ró nic  mi dzy uznaniem  
a przysposobieniem dziecka20. Przesłanka ta, cho  istotna dla zapewnienia 
prawidłowo ci aktu uznania, gdy  pozwala u wiadomi  zainteresowanym zna-
czenie dokonywanego aktu oraz zweryfikowa  jego dopuszczalno , ma jed-
nak tylko charakter porz dkowy. Uchybienie przez organ temu obowi zkowi 
nie stanowi bowiem samo w sobie przesłanki do podwa enia skuteczno ci 
uznania ojcostwa. Brak pouczenia zwi ksza natomiast ryzyko składania wa-
dliwych o wiadcze , których zło enie nie było dopuszczalne, co mo e dalej 
prowadzi  do podwa ania skutków dokonanego aktu na drodze ustalenia bez-
skuteczno ci uznania b d  ustalenia nieistnienia stosunku ojcostwa na pod-
stawie przyczyn, które by  mo e w jakim  odsetku spraw mo na było we wła -
ciwym czasie wykry  w toku rozmowy ze zgłaszaj cymi si  osobami.  

Do przesłanek koniecznych uznania ojcostwa nale y zaliczy  – jak wcze -
niej zaznaczono – nietoczenie si  sprawy o ustalenie ojcostwa w chwili, gdy 
zostaj  zło one o wiadczenia o uznaniu (art. 72 § 2 k.r.o.). Celem tego unor-
mowania jest eliminacja przypadków uznania w złej wierze, które zachodzi-
łoby wtedy, gdyby matka w porozumieniu z m czyzn  nieb d cym ojcem 
dziecka, doprowadziła do uznania niezgodnie z prawd  biologiczn , zanim 
post powanie s dowe wszcz te z powództwa m czyzny b d cego ojcem 
zostało zako czone, jak równie  wówczas, gdyby strony tocz cego si  post -

                                                
19 Tak równie : PANOWICZ-LIPSKA, Problematyka, s. 15. 
20 Tre  pouczenia omawiam szerzej w artykule Rola kierownika u.s.c. przy uznaniu ojco-

stwa, [w]: Kodeks rodzinny i opieku czy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010, 
s. 122-126. 
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powania, zainteresowane ustaleniem ojcostwa, w obawie przed negatywnym 
wynikiem sprawy, uprzedziły wyrok uznaniem ojcostwa niezgodnym z prawd
biologiczn 21. Je eli sprawa została wszcz ta, uznanie ojcostwa b dzie do-
puszczalne, gdyby post powanie zostało umorzone albo po uprawomocnieniu 
wyroku oddalaj cego powództwo, z tym e w tym drugim przypadku wyklu-
czone jest uznanie ojcostwa przez m czyzn , który był stron  tego post po-
wania. Przeszkod , o której mowa w art. 72 § 2 k.r.o., mo na równie  usun
w drodze cofni cia pozwu, gdy  nie wywołuje on wtedy adnych skutków, 
jakie ustawa wi e z wytoczeniem powództwa (art. 203 § 2 k.p.c.), o ile s d  
w okoliczno ciach sprawy nie uzna cofni cia pozwu za niedopuszczalne, ze 
wzgl du na to, e zmierza do obej cia prawa. Brak odpowiedniej procedury 
przekazywania informacji mi dzy urz dem stanu cywilnego a s dem, przed 
którym toczy si  sprawa o ustalenie ojcostwa, powoduje, e organ przyjmu-
j cy o wiadczenia o uznaniu ojcostwa mo e obecnie weryfikowa  istnienie 
omawianej przesłanki na podstawie deklaracji zgłaszaj cych si  stron, co 
wi e si  z pewnym ryzykiem, dlatego w doktrynie postuluje si  wprowadze-
nie w tym zakresie odpowiedniej urz dowej procedury powiadomie 22.  

III. Charakter prawny uznania ojcostwa 

Do uznania ojcostwa konieczne s  dwa o wiadczenia: o wiadczenie m -
czyzny, od którego dziecko pochodzi, który stwierdza, e jest ojcem dziecka, 
                                                

21 Zob. E. HOLEWI SKA-ŁAPI SKA, Projektowane zmiany k.r.o. w zakresie pochodzenia 
dziecka ze szczególnym uwzgl dnieniem ustalenia ojcostwa wskutek uznania, [w:] Z zagadnie
prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007,  
s. 74. Cz  autorów krytykuje to ograniczenie, wskazuj c na cz ste w dotychczasowej prakty-
ce przypadki uznania w toku procesu, spowodowane zmian  pocz tkowo wrogiego nastawienia 
stron, wynikaj cego z pogodzenia si  z faktem ojcostwa, zob.: E. RUDNICKA-DANIELSKA, Opi-
nia z dn. 21.03.2007 r. dotycz ca rz dowego projektu ustawy – druk nr 1166 i H. HAAK, Opi-
nia z dn. 20.03.2007 r. dotycz ca projektu ustawy – druk nr 1166. Wyra ono te  stanowisko 
aprobuj ce przyznanie pierwsze stwa trybowi, który pozwala osi gn  pewniejszy rezultat 
przed trybem pod tym wzgl dem słabszym, zob.: A. SYLWESTRZAK [w:] Kodeks rodzinny  
i opieku czy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 499. Z kolei T. Smyczy ski 
przeprowadził wykładni  rozszerzaj c  tego przepisu, w wyniku której stwierdził, ze art. 72 
k.r.o. nie jest przeszkod  do uznania ojcostwa w toku procesu, je li uznaj cym jest pozwany 
m czyzna; w takiej sytuacji tre  powództwa zast puje o wiadczenie matki. T. SMYCZY SKI, 
Prawo filiacyjne i alimentacyjne po reformie z 2008 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010,  
nr 2, s. 310. 

22 PANOWICZ-LIPSKA, Problematyka, s. 16. 
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oraz potwierdzenie przez matk  dziecka, e ojcem dziecka jest ten m czyzna 
(art. 73 § 1 k.r.o.). O wiadczenia te mog  by  zło one wył cznie osobi cie.  
W doktrynie nie ma zgodno ci w przedmiocie charakteru tych o wiadcze . 
Jedno stanowisko głosi, e o wiadczenie obejmuje nie tylko przyznanie faktu 
biologicznego ojcostwa, ale nadto element woli, wobec czego uznanie ojcos-
twa ma charakter mieszany, stanowi c jednocze nie czynno  prawn  i przy-
znanie faktu23. Wi kszo  autorów przychyla si  jednak do koncepcji, według 
której uznanie ojcostwa dochodzi do skutku w wyniku zło enia o wiadcze
wiedzy24. Ta druga koncepcja trafniej wyja nia natur  uznania ojcostwa i znaj-
duje mocniejsze oparcie w aktualnych przepisach. Za jej przyj ciem przema-
wiaj  nast puj ce argumenty.  

Po pierwsze – art. 73 § 1 k.r.o. wyra nie wskazuje, e tre  składanych 
o wiadcze  stanowi informacj  o okoliczno ci faktycznej, b d c  uzewn trz-
nionym prze wiadczeniem o ojcostwie. O wiadczenia te stanowi  zdania  
w sensie logicznym, które mog  by  prawdziwe albo fałszywe, co ró ni je od 
o wiadcze  woli – te bowiem nie podlegaj  tego rodzaju weryfikacji, nato-
miast mog  by  oceniane pod k tem wa no ci albo niewa no ci25. O tym, e 
o wiadczenia w sprawie uznania ojcostwa nie podlegaj  weryfikacji jako 
wa ne b d  niewa ne, przes dził ustawodawca, likwiduj c tryb uniewa nienia 
uznania i wprowadzaj c w to miejsce ustalenie bezskuteczno ci uznania. 
O wiadczenie wiedzy mo e by  bowiem bezskuteczne, co władny jest ustali
s d (art. 78 k.r.o.), jego zło enie mo e by  w pewnych okoliczno ciach niedo-
puszczalne (art.73 § 3 k.r.o.), za to niewła ciwe byłoby okre lanie go jako 
niewa ne b d  wa ne, gdy  taka kwalifikacja zarezerwowana jest dla o wiad-
cze  woli.  

Po drugie – nale y mie  na uwadze, e prawu cywilnemu znane s
o wiadczenia wiedzy b d ce zdarzeniami prawnymi, co ma miejsce wówczas, 
gdy normy prawne ł cz  z ich zło eniem skutki prawne. Od o wiadcze  woli 
ró ni  si  tym, e skutki prawne nast puj  niezale nie od tego, czy osoba 
                                                

23 K. PIASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 
2009, s. 686. 

24 H. HAAK, Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz do art. 617-91, Toru  2009, s. 94; 
PANOWICZ-LIPSKA, Problematyka, s. 13; T. SMYCZY SKI, Prawo rodzinne i opieku cze, War-
szawa 2009, s. 191; TEN E, Prawo filiacyjne, s. 308; W. STOJANOWSKA, M. KOSEK [w:] Nowe-
lizacja 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. RADWA SKI [w:] System Prawa Prywatnego, t. II: Prawo cywilne – cz
ogólna, red. Z. Radwa ski, Warszawa 2002, s. 26.  
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składaj ca o wiadczenie podj ła decyzj  o ich wywołaniu26. Fakt, e działa-
j cy podmiot zdaje sobie spraw  z tych skutków i wi cej – e składaj c 
o wiadczenie wiedzy chce je wywoła , nie zmienia kwalifikacji tego o wiad-
czenia jako o wiadczenia wiedzy, gdy  nie uzewn trznia ono woli wywołania 
tych skutków i w swej tre ci nadal ogranicza si  do informacji o pewnych 
faktach. W przypadku uznania ojcostwa, ze wzgl du na doniosłe znaczenie 
tego aktu dla ustalenia stanu cywilnego osób, wiadomo  skutków, jakie  
wywoła składane o wiadczenie, jest po dana, dlatego ustawodawca dba  
o ukształtowanie tej wiadomo ci, nakładaj c na organy przyjmuj ce o wiad-
czenia obowi zek udzielania wyja nie . Mo na wi c zało y , e osoba skła-
daj ca o wiadczenie konieczne do uznania ojcostwa wie, jakie to wywoła 
skutki prawne i co najmniej z nimi si  godzi. Pomimo to jej o wiadczenie jest 
o wiadczeniem wiedzy, gdy  niczego innego, poza wiedz  o fakcie, nie wy-
ra a. Ze wzgl du na pewne podobie stwa do o wiadcze  woli dopuszcza si
analogiczne stosowanie do o wiadcze  wiedzy przepisów o czynno ciach 
prawnych27.  

Powy sze zało enia nale y w jednakowym stopniu odnie  do o wiadcze-
nia m czyzny, jak równie  do o wiadczenia matki, które ustawodawca na-
zwał potwierdzeniem. W odró nieniu od wcze niejszego stanu prawnego,  
w którym matka dziecka wyra ała zgod  na uznanie, a zatem jej o wiadczenie 
było informacyjnie puste (tzn. stanowiło tylko akceptacj  uznania, nie niosło 
za  w swej tre ci danych o ojcostwie28), obecnie jej o wiadczenie polega na 
potwierdzeniu faktu ojcostwa. O wiadczenie matki wyra a wi c t  sam  in-
formacj , któr  zawiera o wiadczenie uznaj cego m czyzny, st d nale y je 
odró ni  od innych przypadków, w których przepisy kodeksu rodzinnego  
i opieku czego lub kodeksu cywilnego29 wprowadzaj  wymóg potwierdze-
nia30, i nie mo na jej kwalifikowa  jako zgody osoby trzeciej w rozumieniu 
art. 63 k.c. W dawnym stanie prawnym podstawowym elementem uznania 
było o wiadczenie m czyzny b d cego stron  dokonywanej czynno ci,  
a zgoda innych osób odgrywała rol  wtórn  i kontroln , przy czym osoby te 

                                                
26 Z. RADWA SKI, Prawo cywilne – cz  ogólna, Warszawa 2003, s. 214. 
27 Tam e, s. 215. 
28 Odosobniony pogl d, i  zgoda matki stanowiła w istocie uznanie ojca, wyraził M. JA-

SIAKIEWICZ, Uznanie dziecka pocz tego, „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. 
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nie miały statusu strony31. Obecnie o wiadczenia matki i uznaj cego m czyz-
ny s  równorz dne i w sumie składaj  si  na akt uznania.  

M czy nie zamierzaj cemu uzna  ojcostwo nie przysługuje roszczenie  
o zło enie o wiadczenia przez matk 32. Mo e on tylko, wobec negatywnej po-
stawy matki, wytoczy  powództwo o ustalenie ojcostwa na podstawie art. 84 
k.r.o. Poza tym ani matka, ani m czyzna nie mog  skutecznie zobowi za  si
do zło enia takich o wiadcze , wobec czego roszczenie o zło enie o wiadcze-
nia nigdy nie powstanie, a tym samym nie przysługuj adne rodki prawne do 
„wymuszenia” uznania ojcostwa. 

Reasumuj c, stwierdzamy, e uznanie ojcostwa, jako sposób ustalenia oj-
costwa, nie stanowi czynno ci prawnej, lecz jest zdarzeniem prawnym, które 
polega na zło eniu dwóch o wiadcze  wiedzy przy spełnieniu przesłanek 
okre lonych w k.r.o.  

IV. Skutki prawne uznania ojcostwa 

Ustalenie ojcostwa, niezale nie od trybu, w jakim nast puje, stwierdza 
stan istniej cy od chwili pocz cia dziecka33, dlatego skutki prawne uznania  
w przedmiocie ustalenia pokrewie stwa pomi dzy uznaj cym m czyzn   
a dzieckiem nast puj  z moc  wsteczn . W tym sensie okre la si  go jako akt 
deklaratywny34, tzn. potwierdzaj cy okoliczno , która wyst piła niezale nie 
od tego aktu. Odt d niedopuszczalne jest ustalenie w innym trybie ojcostwa 
wobec tego dziecka, nawet gdyby miało to dotyczy  tego samego m czyzny 
(m czyzna, który uznał ojcostwo, nie mo e pó niej dochodzi  ustalenia ojco-
stwa przez s d, by w ten sposób uzyska  „potwierdzenie” prawdziwo ci zło-
onego wcze niej o wiadczenia).  

W nast pstwie ustalenia pokrewie stwa nawi zuj  si  mi dzy ojcem  
a dzieckiem prawa i obowi zki, które z tego stosunku wynikaj . Dotyczy to 
m.in. kontaktów z dzieckiem, obowi zku alimentacyjnego, dziedziczenia 
ustawowego, prawa do zachowku itd. Ponadto, w wyniku uznania ojcostwa 
ojciec nabywa władz  rodzicielsk  wobec dziecka i do powstania tego skutku 
nie jest potrzebna adna dodatkowa czynno  ani zgoda matki, ani te  orze-

                                                
31 Orzeczenie SN z 27 listopada 1963 r., II CR 15/63, OSN 1964, nr 11, poz. 228. 
32 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. 
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czenie s du, gdy  skutek ten nast puje z mocy prawa. Je eli jednak dobro 
dziecka byłoby zagro one, władza ta mo e sta  si  przedmiotem ingerencji 
s du, który mo e j  ograniczy , zawiesi  lub pozbawi . Uznanie ojcostwa 
mo e równie  wpłyn  na miejsce zamieszkania dziecka, zgodnie z art. 26 k.c.  

Jednocze nie z o wiadczeniami w sprawie ojcostwa rodzice dziecka skła-
daj  o wiadczenia o nazwisku dziecka, które mo e ulec zmianie w sposób 
wskazany w art. 89 § 1 k.r.o. O wiadczenia o nazwisku maj , w odró nieniu 
od o wiadcze  o ojcostwie, charakter o wiadcze  woli. Je eli jednak dziecko, 
którego dotyczy uznanie, jest kolejnym dzieckiem tych samych rodziców (nie-
zale nie od tego, w jakim trybie doszło do ustalenia ojcostwa pozostałych 
dzieci), nie składaj  oni tych o wiadcze , gdy  w my l art. 891 k.r.o. dzieci 
pochodz ce od tych samych rodziców nosz  takie samo nazwisko. Celem tej 
regulacji jest, by rodze stwo nosiło wspólne nazwisko, co wzmocni poczucie 
przynale no ci dzieci do jednej grupy rodzinnej. Gdy dziecko, którego doty-
czy uznanie, uko czyło ju  13 lat, do zmiany nazwiska potrzebna jest jego 
zgoda, a w jej braku dotychczasowe nazwisko pozostanie bez zmian. Wymie-
nione wy ej skutki powinny sta  si  przedmiotem pouczenia, którego udziela 
zgłaszaj cym si  osobom organ przyjmuj cy o wiadczenia konieczne do 
uznania ojcostwa. 

Uznanie ojcostwa musi znale  odzwierciedlenie w tre ci aktu urodzenia 
dziecka. Je eli do uznania dochodzi przy sporz dzaniu tego aktu, wpisuje si
w nim dane dotycz ce ojca z odpowiedni  adnotacj  w rubryce „Uwagi”. Na-
tomiast je eli akt urodzenia dziecka był ju  wcze niej sporz dzony, wpisuje 
si  do niego wzmiank  dodatkow  o uznaniu i o zmianie nazwiska dziecka 
(art. 44 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego). Je eli jednak uznanie do-
tyczy nasciturusa, tre  o wiadczenia wpisuje si  do ksi gi urodze .  

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 Ver-
bindung 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 
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Maciej Doma ski 

Post powanie poprzedzaj ce zawarcie mał e stwa, 
prowadzone przez kierownika USC  

Zagadnienia konstrukcyjne 

Post powanie tocz ce si  przed kierownikiem urz du stanu cywilnego, 
które prowadzi do przyj cia o wiadcze  o zawarciu mał e stwa, ma szcze-
gólny charakter. Kierownik USC w sformalizowanej procedurze przygotowuje 
zło enie stosownych o wiadcze , a nast pnie bierze udział w konstrukcji 
szczególnego zdarzenia prawnego, jakim jest zawarcie mał e stwa. Zło enie 
przez nupturientów o wiadcze  o wst pieniu w zwi zek mał e ski przed kie-
rownikiem USC jest koniecznym warunkiem zaistnienia skutku w postaci za-
warcia mał e stwa (art. 1 § 1 kodeksu rodzinnego i opieku czego1). 

Kierownik USC, jako organ dokonuj cy podstawowych czynno ci poprze-
dzaj cych zawarcie mał e stwa i przyjmuj cy o wiadczenia o wst pieniu  
w zwi zek mał e ski, ma obowi zek stania na stra y przestrzegania przepi-
sów dotycz cych zawarcia mał e stwa2. Potwierdzeniem takiego stanowiska 
jest tre  art. 5 k.r.o., który nakłada na kierownika USC obowi zek odmowy 
przyj cia o wiadcze  o wst pieniu w zwi zek mał e ski3, je eli dowiedział 

                                                
MGR MACIEJ DOMA SKI – Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci  

w Warszawie  
1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku czy, Dz. U. Nr 16, poz. 59 

ze zm. [dalej cyt.: k.r.o.]. 
2 K. PIASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 

2009, s. 70. 
3 Rozwa ania zawarte w niniejszym opracowaniu b d  si  odnosiły do mał e stwa 

zawieranego w formie cywilnej (art. 1 § 1 k.r.o.). Znajd  one jednak równie  bezpo rednie 
zastosowanie do mał e stw zawieranych w sposób okre lony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o. 



Maciej Doma ski 60

si  o istnieniu okoliczno ci wył czaj cych zawarcie mał e stwa, jak równie
obowi zek zwrócenia si  do s du o rozstrzygni cie, w razie w tpliwo ci4. 

Zagadnieniem wst pnym, koniecznym do rozstrzygni cia dla dalszych 
rozwa a , jest ustalenie, czym s  „okoliczno ci wył czaj ce zawarcie mał e -
stwa”, których wyst pienie zmusza kierownika USC do podj cia działa  okre-
lonych w art. 5 k.r.o. 

W doktrynie prawa rodzinnego okoliczno ci wył czaj ce zawarcie mał-
e stwa najcz ciej uto samiane s  z przeszkodami mał e skimi (czy te  za-

kazami mał e skimi). Wskazuje si  wi c, i  chodzi o katalog okoliczno ci 
okre lonych w art. 10-16 k.r.o.5 Pogl d taki uto samia poj cie okoliczno ci 
wył czaj cych zawarcie mał e stwa z poj ciem podstaw jego uniewa nienia6. 
Wydaje si , i  poj cie okoliczno ci wył czaj cych zawarcie mał e stwa na-
le y rozumie  maksymalnie szeroko. Chodzi o wszelkie okoliczno ci, które 
mog  skutkowa  wadliwo ci  zawieranego mał e stwa7, a wi c nie tylko te, 
które mog  prowadzi  do uniewa nienia mał e stwa, ale równie  takie, które 
prowadz  do sytuacji, w której mał e stwo b dzie niezawarte. Kierownik 
USC b dzie zobowi zany do odmowy przyj cia o wiadcze  o wst pieniu  
w zwi zek mał e ski, je eli stwierdzi brak odmienno ci płci nupturientów. 

Ustawodawca nało ył na osoby zamierzaj ce zawrze  zwi zek mał e ski 
szereg obowi zków. Zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo o aktach stanu cywil-
nego8, nupturient zobowi zany jest do przedstawienia dokumentu to samo ci, 
do zło enia odpisu skróconego aktu urodzenia, dowodu ustania lub unie-

                                                
4 Jak słusznie wskazał Krzysztof Pietrzykowski, kategoryczne stwierdzenie „zwróci si ” 

oznacza obowi zek zwrócenia si , zob. [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red.  
K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 178. 

5 J. GAJDA [w:] System Prawa Prywatnego, t. XI: Prawo rodzinne i opieku cze, red.  
T. Smyczy ski, Warszawa 2009, s. 100; PIETRZYKOWSKI [w:] Kodeks, s. 177; H. HAAK, Za-
warcie mał e stwa. Komentarz, Toru  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 okoliczno ci wył czaj cych zawarcie mał e stwa okre lił A. ZIELONACKI

[w:] Kodeks rodzinny i opieku czy, 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 dotycz  mał e stwa 
zawieranego przez pełnomocnika, stanowisko takie nie oznacza wi c, jak si  wydaje, ró nicy 
merytorycznej.  

6 ZIELONACKI [w:] Kodeks, oraz PIASECKI [w:] Kodeks, s. 70.  
7 Tak S. SZER, Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 39. 
8 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. 

2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 



Post powanie poprzedzaj ce zawarcie mał e stwa 61

wa nienia mał e stwa, je eli nupturient pozostawał w zwi zku mał e skim, 
jak równie  zło enia zapewnienia o braku okoliczno ci wył czaj cej zawarcie 
mał e stwa, zezwolenia na zawarcie mał e stwa, je eli zezwolenie takie jest 
wymagane zgodnie z przepisami k.r.o. Je eli mał e stwo ma zosta  zawarte 
przez pełnomocnika, jest on zobowi zany do zło enia stosownego pełnomoc-
nictwa. Cudzoziemcy, zgodnie z art. 56 p.a.s.c., zobowi zani s  ponadto do 
zło enia dokumentu stwierdzaj cego, i  zgodnie z wła ciwym prawem mog
zawrze  zwi zek mał e ski, ewentualnie konieczne jest uzyskanie zwolnienia 
z obowi zku zło enia takiego dokumentu, czego dokonuje s d we wła ciwym 
post powaniu.  

Katalog dokumentów koniecznych do zło enia i przedstawienia nie jest 
przypadkowy. Ma umo liwi  kierownikowi USC wykluczenie wyst powania 
wielu okoliczno ci wył czaj cych zawarcie mał e stwa (np. na podstawie 
odpisów aktów urodzenia ustalony zostanie wiek nupturientów oraz ich płe ). 
Nie umo liwia jednak wykluczenia wszystkich takich okoliczno ci. Powstaje 
wi c pytanie o mo liwo  i tryb ustalania przez kierownika USC wyst powa-
nia pozostałych faktów uniemo liwiaj cych niewadliwe zawarcie mał e stwa, 
a wi c przykładowo o mo liwo  zobowi zania nupturientów do przedstawie-
nia innych, niewymienionych w p.a.s.c. dokumentów. Zagadnienie to ma cha-
rakter fundamentalny. Jest bowiem pytaniem o rol  kierownika USC w post -
powaniu poprzedzaj cym zawarcie mał e stwa, funkcje, jakie ma w nim speł-
nia , oraz re im prawny, jaki znajdzie zastosowanie.  

Do  spójny model post powania 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 okoliczno  wył czaj ca zawarcie zamierzonego mał e stwa, odmawiał 
przyj cia o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski, a w razie w tpli-
wo ci zwracał si  do organu nadzoru o rozstrzygni cie, czy mał e stwo mo e 
zosta  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 w tpliwo ci cisłe „zakotwiczenie” kierownika USC w ramach orga-
nów administracyjnych i stosowania do jego post powania przepisów regulu-
j cych post powanie administracyjne. Kierownik USC prowadził post powa-
nie maj ce wykluczy  istnienie okoliczno ci wył czaj cej zawarcie mał e - 
stwa, co obejmowało – przykładowo – danie przedstawienia wiadectwa 
                                                

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 wiadków, wyst pienia do USC, w którym 
znajduje si  np. akt urodzenia, o poinformowanie, czy nie ma w nim przypisku 
o zawarciu mał e stwa10.  

Odmowna decyzja kierownika USC była aktem administracyjnym, od  
którego przysługiwało odwołanie do organu nadzoru. W przypadku w tpli-
wo ci kierownika USC, które wynika  mogło np. z niedostatecznej orientacji  
w przepisach prawa11, mógł on zwróci  si  do organu nadzoru o rozstrzyg-
ni cie, czy mał e stwo mogło zosta  zawarte. Józef Litwin trafnie stwierdził, 
i  było to „przedstawienie sprawy organowi nadzoru do decyzji”. W toku po-
st powania administracyjnego, z uwagi na mo liwe skomplikowanie sprawy, 
konieczne mogło okaza  si  rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji przez 
organ administracji wy szego szczebla.  

Jednolity system post powania administracyjnego został naruszony wraz  
z wej ciem w ycie Kodeksu rodzinnego i opieku czego z 1964 r. Ustaw
przepisy wprowadzaj ce kodeks rodzinny i opieku czy zmieniono tre  art. 45 
d.p.a.s.c. i w jego miejsce wprowadzono norm  art. 5 k.r.o., zgodnie z któr
kierownik USC, do którego wiadomo ci doszła okoliczno  wył czaj ca za-
warcie mał e stwa, nadal miał obowi zek odmowy przyj cia o wiadczenia  
o wst pieniu w zwi zek mał e ski. Kontrola decyzji odmownej nadal podle-
gała trybowi administracyjnemu12. Podstawow  ró nic  mi dzy rozwi zaniem 
wcze niejszym a wprowadzonym w art. 5 k.r.o. był system rozstrzygania w t-
pliwo ci kierownika USC. Dokonywał tego s d w post powaniu nieproceso-
wym, a nie organ nadzoru w trybie administracyjnym13.  

Rozwi zanie takie charakteryzowało si  wi c dualizmem. Z jednej stro- 
ny, post powanie poprzedzaj ce zawarcie mał e stwa toczyło si  w trybie 
administracyjnym, z zastosowaniem kodeksu post powania administracyjne-
go14. Odmowa przyj cia o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski była 
decyzj  administracyjn , podlegaj c  kontroli w trybie administracyjnym15.  

                                                
10 Wskazane przykłady (za: LITWIN, Prawo, s. 429 n.) maj  charakter ilustracyjny. Przy-

kładowo nie ma obecnie takiego przypisku w akcie urodzenia. 
11 Tam e, s. 431. 
12 K. PIETRZYKOWSKI, Zawarcie mał e stwa i przesłanki jego wa no ci w prawie mi dzy-

narodowym prywatnym, Warszawa 1985, s. 75. 
13 Z. WISZNIEWSKI [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. M. Grudzi ski,  

J. Ignatowicz, Warszawa 1966, s. 16. 
14 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego, tekst 

jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm. [dalej cyt.: k.p.a.]. 
15 PIETRZYKOWSKI, Zawarcie mał e stwa. 
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Z drugiej jednak strony, podmiotem post powania mógł sta  si  s d, który  
w trybie post powania cywilnego mógł rozstrzyga  w tpliwo ci kierownika 
USC.  

Kierownik USC został przez ustawodawc  „wyposa ony” w instrumenty 
administracyjnoprawne, maj ce doprowadzi  go do wszechstronnego wyja -
nienia sprawy, ustalenia stanu faktycznego i wydania rozstrzygni cia. Roz-
strzygni cie to podlegało normalnemu trybowi administracyjnemu, wł cznie  
z odwołaniem od decyzji, skutkuj cym ponownym rozpoznaniem sprawy 
przez administracyjny organ odwoławczy. Z drugiej strony, stworzono insty-
tucj  zdaj c  si  zakłada , i  kierownik USC mo e nie by  kompetentny do 
rozpoznania sprawy i „w razie w tpliwo ci” rozstrzygni cie, czy mał e stwo 
mo e zosta  zawarte, zostaje powierzone s dowi. Przyj ty model był ródłem 
powa nych problemów z ustaleniem zakresu i charakteru w tpliwo ci uzasad-
niaj cych wyst pienie do s du16.  

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 przyj cia 
o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski zapadała w formie decyzji 
administracyjnej, wydawanej w trybie bezpo redniego stosowania kodeksu 
post powania administracyjnego17, od której, zgodnie z art. 127 k.p.a., przy-
sługiwało odwołanie do organu administracji wy szego stopnia18. 

Kolejna zmiana obowi zuj cych w analizowanym zakresie rozwi za  zo-
stała dokonana w 1998 r. Ustaw  z 24 lipca 1998 r. zmieniony został m.in.  
art. 7 p.a.s.c. Po pierwsze – rozstrzygni cie omawiaj ce przyj cia o wiad-
czenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski przestało mie  form  decyzji admi-
nistracyjnej. Po drugie – odmowa ta mo e sta  si  przedmiotem wniosku do 
s du o rozstrzygni cie, czy okoliczno  przedstawiona przez kierownika USC 
uzasadnia rozstrzygni cie odmowne.  

Wskazana wcze niej nowelizacja nasuwa pytanie o doniosło  dokona-
nych zmian. W doktrynie zaprezentowany został pogl d, zgodnie z którym 
obowi zuje nadal „administracyjny” model post powania prowadzonego przez 
kierownika USC. Zgodnie z tym pogl dem, kierownik USC prowadzi post -
powanie dowodowe na podstawie przepisów k.p.a. Ustalenie okoliczno ci 

                                                
16 Sygnalizowane przez K. Pietrzykowskiego, Zawarcie mał e stwa, s. 76; TEN E [w:] Ko-

deks, s. 178. 
17 M. ALBINIAK, A. CZAJKOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego z obja nieniami, War-

szawa 1989, s. 14. 
18 Tam e, s. 15. 
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wył czaj cych zawarcie mał e stwa mo e by  wi c dokonane na podstawie 
dowolnych dowodów19. 

Stanowisko takie zakłada wi c stosowanie wprost przepisów k.p.a. do po-
st powania poprzedzaj cego zawarcie mał e stwa, w szczególno ci przepisów 
reguluj cych post powanie dowodowe. Zgodnie z takim pogl dem analizo-
wane post powanie nale y uzna  za typ ogólnego post powania administra-
cyjnego. Konsekwentnie nale ałoby uzna , i  obowi zuj  w tym zakresie 
wszelkie zasady post powania administracyjnego. I tak, zgodnie z art. 7 k.p.a., 
kierownik USC byłby zobowi zany do podejmowania wszelkich niezb dnych 
kroków do dokładnego wyja nienia stanu faktycznego oraz do załatwienia 
sprawy (zasada prawdy obiektywnej). Zobowi zany byłby równie  do ustala-
nia rzeczywistego stanu faktycznego według reguł post powania dowodowego 
okre lonych w przepisach k.p.a.20 Zgodnie z art. 77 § 1 k.p.a. organ admi-
nistracji publicznej jest obowi zany w sposób wyczerpuj cy zebra  i rozpa-
trzy  cały materiał dowodowy, a nast pnie dokona  subsumpcji i wyda  roz-
strzygni cie. Decyzja administracyjna musi, zgodnie z art. 107 k.p.a., zawie-
ra  m.in. wskazanie podstawy prawnej rozstrzygni cia, jak równie  stosown
wykładni  przepisów w kontek cie konkretnego przypadku21. 

Dalsz  konsekwencj  przyj cia pogl du o stosowaniu przepisów post po-
wania administracyjnego byłoby uznanie, i  pomimo formalnej zmiany cha-
rakteru odmownego rozstrzygni cia z decyzji administracyjnej na szczególne 
o wiadczenie kierownika USC, w rzeczywisto ci nadal jest to władcze o -
wiadczenie woli organu administracji publicznej, okre laj ce sytuacj  prawn
konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie22,  
a wi c decyzja administracyjna w rozumieniu art. 1 k.p.a. Zgodnie bowiem  
z tym przepisem kodeks post powania administracyjnego normuje post powa-
nie przed organami administracji publicznej w nale cych do wła ciwo ci 
tych organów sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji ad-
ministracyjnych. Uznanie, i  rozstrzygni cie kierownika USC nie ma cha-

                                                
19 PIETRZYKOWSKI [w:] Kodeks, s. 177; B. KUSYK, Kontrola s du powszechnego nad czyn-

no ciami kierownika urz du stanu cywilnego, „Przegl d S dowy” 2009, nr 5, s. 94 n. 
20 Małgorzata JA KOWSKa, Andrzej WRÓBEL, Komentarz LEX/el. 2010. Komentarz 

bie cy do art. 7 k.p.a. 
21 A. WIKTOROWSKA [w:] Post powanie administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 

2004, s. 144. 
22 JA KOWSKA, WRÓBEL, Komentarz LEX/el. 2010. Komentarz bie cy do art. 1 k.p.a. 
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rakteru takiego aktu administracyjnego, wydaje si  uniemo liwia  stosowanie 
przepisów post powania administracyjnego. 

Koncepcja uznaj ca post powanie poprzedzaj ce zawarcie mał e stwa za 
rodzaj ogólnego post powania administracyjnego, została w doktrynie uzupeł-
niona szczególnym rozumieniem instytucji post powania s dowego o roz-
strzygni cie, czy okoliczno ci przedstawione przez kierownika USC uzasad-
niaj  odmow  przyj cia o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski. 
Rozstrzygni cie s du jest traktowane jako forma sprawowania przez s d kon-
troli nad działalno ci  administracji23. Kontrolny charakter post powania skła-
nia do przyj cia, i  s d nie ma generalnej kompetencji do oceny, czy mał e -
stwo mo e zosta  zawarte, ale jest ci le zwi zany okoliczno ciami, które 
zostały przez kierownika USC wskazane jako podstawa odmowy przyj cia 
o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski24.  

Reasumuj c powy sze rozwa ania, w modelu „administracyjnym” pod-
miotem, na którym ci y ustalenie mo no ci zawarcia mał e stwa, jest kie-
rownik USC. Dokonuje tego w trybie post powania administracyjnego, zakres 
post powania dowodowego nie jest ograniczony dokumentami wymaganymi 
od nupturientów na podstawie p.a.s.c. Kierownika USC obci a nie tylko 
ustalenie stanu faktycznego, ale równie  jego kwalifikacja prawna, która 
składa si  na rozstrzygni cie w postaci przyj cia o wiadcze  o wst pieniu  
w zwi zek mał e ski lub odmowie. Odmowa ta podlega „w skiej” kontroli 
s du powszechnego. 

Zaprezentowane powy ej stanowisko nie jest jednak bezdyskusyjne. Zdaje 
si  ono pomija  znaczenie dokonanej w 1998 r. modyfikacji post powania, 
poprzedzaj cego zawarcie mał e stwa. Ustawodawca wiadomie zrezygnował 
z konstrukcji odmowy przyj cia o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał-
e ski jako decyzji administracyjnej. Andrzej M czy ski stwierdził, i : „Pod-

staw  materialnoprawn  decyzji stanowi  z reguły przepisy prawa cywilnego 
(osobowego lub rodzinnego), a wi c sprawy zwi zane z ich stosowaniem 
zgodnie z zasad  wyra on  w art. 1 k.p.c. powinny by  rozpoznawane w po-
st powaniu cywilnym, a nie administracyjnym”25. Rezygnacj  z formy decyzji 
administracyjnej mo na uzna  równie  za rezygnacj  ze stosowania przepisów 
k.p.a. dla tego rozstrzygni cia.  

                                                
23 KUSYK, Kontrola s du, s. 101. 
24 Tam e, s. 100. 
25 A. M CZY SKI, Projektowana nowelizacja przepisów o zawarciu mał e stwa, „Kwartal-

nik Prawa Prywatnego” 1998, nr 3, s. 533. 
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Nale y równie  zwróci  uwag , i  katalog czynno ci wymaganych od 
nupturientów, w tym koniecznych do przedstawienia i zło enia dokumentów, 
został enumeratywnie wyliczony w art. 54-56 p.a.s.c. Mo na mie  w tpliwo-
ci, czy konstrukcja zamkni tego katalogu dopuszcza swobod  prowadzenia 

post powania dowodowego przez kierownika USC.  
Akceptacja „administracyjnego” modelu post powania prowadzonego 

przez kierownika USC budzi sygnalizowane w tpliwo ci co do zakresu i cha-
rakteru instytucji wyst pienia do s du w sytuacji powstania „w tpliwo ci”. 
Je eli kierownik USC ma swobod  prowadzenia post powania dowodowego, 
raczej nie b d  one dotyczyły okoliczno ci faktycznych, gdy  te mog  zosta
w post powaniu administracyjnym wyja nione. Uznanie, i  mog  one doty-
czy  wył cznie okoliczno ci prawnych, „rozbija” proces stosowania prawa. 
Kierownik USC miałby prowadzi  post powanie dowodowe w celu dokonania 
subsumpcji i wydania rozstrzygni cia przez inny podmiot. Poza tym wyst -
pienie z wnioskiem do s du, na podstawie art. 5 k.r.o., upowa nia s d do roz-
strzygni cia, „czy mał e stwo mo e zosta  zawarte”, a nie tylko czy w tpli-
wo ci kierownika USC s  uzasadnione.  

Mo na postawi  tez , i  nowelizacja dokonana w 1998 r. przyniosła zde-
cydowan  zmian  modelu prowadzonego post powania. Rezygnacja z wyda-
wania, w zakresie post powania poprzedzaj cego zawarcie mał e stwa, decy-
zji administracyjnej oraz likwidacja weryfikacji takich rozstrzygni  przez 
organy administracyjne na rzecz s dów powszechnych oznacza wył czenie 
post powania poprzedzaj cego zawarcie mał e stwa z re imu ogólnego po-
st powania administracyjnego. Zgodnie z takim pogl dem jest ono post po-
waniem sui generis, regulowanym w ustawie – Prawo o aktach stanu cywil-
nego, kodeksie rodzinnym i opieku czym, kodeksie post powania cywilnego. 
Nie znajdzie do niego zastosowania k.p.a. z uwagi na fakt, i  nie prowadzi 
ono do wydania decyzji administracyjnej26. 

Obowi zki nupturientów okre lone w art. 54-56 p.a.s.c. maj  charakter 
zamkni tego katalogu. Kierownik USC nie ma mo liwo ci prowadzenia nie-
ograniczonego post powania dowodowego i np. dania przedstawienia opinii 
lekarskiej dotycz cej stanu zdrowia psychicznego27. Kierownik USC bada 
przedstawiane mu dokumenty, mo e uzyska  informacje od innych osób, 
urz dów, równie  drog  prywatn . Je eli uzyskane informacje daj  podstaw

                                                
26 Tak te  E. PACHNIEWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, 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, i  wyst puje okoliczno  wył czaj ca zawarcie mał e stwa 
(nale y uzna , i  najcz ciej b dzie to sytuacja, gdy okoliczno  taka wyni-
knie z przedstawionych dokumentów), jest obowi zany odmówi  przyj cia 
o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski. Rozstrzygni cia takiego nie 
nale ałoby jednak uzna  za ko cz ce post powanie w sprawie28. Nie ma ono 
charakteru decyzji administracyjnej, nie stosuje si  ani do jej wydania, ani 
kwestionowania przepisów k.p.a. Artykuł 7 ust. 2 p.a.s.c. przewiduje szcze-
gólny rodek weryfikacji stanowiska kierownika USC. Na skutek wyst pienia 
do s du nast powałoby przej cie do dalszego etapu post powania, które było-
by kontynuacj  post powania prowadzonego przez kierownika USC. Nale-
ałoby uzna , i  w sprawach takich „ustawodawca przekazuje rozstrzygni cie 

sprawy do wła ciwo ci s du rejonowego”29. 
Akceptacja prezentowanego pogl du oznaczałaby przyj cie szczególnego 

trybu post powania, w którym w typowej sytuacji, gdy nie istniej  w tpliwo-
ci co do okoliczno ci wył czaj cych zawarcie mał e stwa, jedynym pod-

miotem, przed którym si  toczy, jest kierownik USC, a w sytuacji wyst pienia 
takich okoliczno ci lub samego podejrzenia ich wyst pienia, nast powałoby 
przej cie do etapu s dowego post powania. Przyj cie prezentowanego stano-
wiska pozwala wyja ni  sens instytucji wyst pienia do s du w sytuacji w t-
pliwo ci kierownika USC (art. 5 k.r.o.). Skoro kierownik USC nie mo e pro-
wadzi  post powania dowodowego, w sytuacjach zakazów wynikaj cych np.  
z choroby psychicznej czy niedorozwoju umysłowego, nie mo e samodzielnie 
ponad wszelk  w tpliwo  ustali  charakteru ewentualnych zaburze  ani nie 
jest kompetentny do oceny, czy mieszcz  si  one w hipotezie normy art. 12 
k.r.o. W takich wła nie sytuacjach zobowi zany jest wyst pi  do s du. Jego 
w tpliwo ci mog  dotyczy  zarówno elementów stanu faktycznego, jak  
i oceny prawnej tego  stanu. S d w takim modelu de facto przejmuje spraw
do rozstrzygni cia. Zgodnie z art. 5 k.r.o. ma bowiem rozstrzygn , czy mał-
e stwo mo e zosta  zawarte. Nale y uzna , i  mimo braku wprost takiego 

zastrze enia, postanowienie s du wi e kierownika USC30. W prezentowanym 
modelu prowadzenie post powania dowodowego wykraczaj cego poza ocen
dowodów wymienionych w art. 54-56 p.a.s.c., nale ałoby bezwzgl dnie do 
s du.  

                                                
28 PACHNIEWSKA [w:] CZAJKOWSKA, PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. 
29 Tam e. 
30 Tak PIETRZYKOWSKI [w:] Kodeks, s. 179. 
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Wskazana koncepcja nie jest równie  pozbawiona „słabych punktów”. 
Literalnie bowiem w art. 7 ust. 2 p.a.s.c., charakteryzuj cym zakres post po-
wania s dowego w przypadku odmowy przyj cia o wiadcze  o wst pieniu  
w zwi zek mał e ski, stwierdzone zostało, i  osoba zainteresowana mo e wy-
st pi  z wnioskiem do s du rejonowego o rozstrzygni cie, czy okoliczno ci 
przedstawione przez kierownika USC uzasadniaj  odmow  przyj cia o wiad-
czenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski. Wskazywa  to mogłoby, i  kon-
trola s du jest ograniczona tylko do okoliczno ci wskazanej przez kierownika 
USC31. Wniosek taki byłby argumentem na rzecz uznania kompetencji kierow-
nika USC do prowadzenia szerokiego post powania dowodowego. 

Pogl d o ograniczonym tylko do okoliczno ci zawartych w pi mie kie-
rownika USC zakresie badania s du, nie jest powszechnie przyj ty w doktry-
nie. Prezentowany jest równie  pogl d, i  przedmiotem rozstrzygni cia s du, 
w przypadku wniosku osoby zamierzaj cej zawrze  zwi zek mał e ski, jest 
stwierdzenie, czy odmowa przyj cia o wiadcze  o wst pieniu w zwi zek mał-
e ski jest uzasadniona32. Uznanie, i  s d ma rozstrzygn  o dopuszczalno ci 

przyj cia o wiadcze , oznaczałoby uznanie kompetencji s du do oceny, czy 
odmowne stanowisko kierownika USC było uzasadnione, a nie tylko ustale-
nia, czy jest ono słuszne w kontek cie uzasadnienia. Stanowisko takie ozna-
czałoby uznanie, i  s d ma de facto zbada  mo no  zawarcia konkretnego 
mał e stwa. 

Istniej  powa ne argumenty, przemawiaj ce przeciwko zaw eniu zakresu 
badania na etapie s dowym. Nale y zauwa y , i  w modelu obowi zuj cym 
do 1998 r. post powanie administracyjne było dwuinstancyjne. Zgodnie z art. 
15 k.p.a. zasad  post powania administracyjnego jest jego dwuinstancyjno . 
Od odmownej decyzji administracyjnej przysługiwało odwołanie do organu 
wy szego stopnia – wojewody. Istota administracyjnego post powania odwo-
ławczego jest przedmiotem sporów w doktrynie prawa administracyjnego33, 
jednak nie ulega w tpliwo ci, i  organ odwoławczy dokonuje oceny, czy de-
cyzja administracyjna jest prawidłowa.  

                                                
31 Tak KUSYK, Kontrola s du, s. 100.  
32 J. GUDOWSKI [w:] Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. III, red. T. Ereci ski, 

Warszawa 2009, s. 156, podobnie interpretuj  wypowiedzi Zieli skiego i A. Zielonackiego 
[w:] Kodeks, s. 32. 

33 JA KOWSKA, WRÓBEL, Komentarz LEX/el. 2010. Komentarz bie cy do art. 127 k.p.a. 
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Obowi zuj cy wcze niej system zapewniał wszechstronn  kontrol  prawi-
dłowo ci podj tej decyzji, a nie tylko kontrol , czy tre  rozstrzygni cia 
zgodna jest z jego uzasadnieniem.  

Uznanie, i  istot  nowej regulacji jest zaw enie badania tylko do oko-
liczno ci wskazanych przez kierownika USC, byłoby krokiem trudnym do 
uzasadnienia i zaakceptowania. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie 
kodeksu rodzinnego i opieku czego znalazło si  stwierdzenie, i : „Zgodnie  
z dotychczasowym stanem prawnym kontrola zasadno ci takiej odmowy jest 
dokonywana w trybie post powania administracyjnego, natomiast projekt 
przewiduje w takiej sytuacji wszcz cie na wniosek osoby zainteresowanej 
post powania przed s dem powszechnym”34. Stwierdzenie to nale y – jak si
wydaje – interpretowa  jako wol  przeniesienia kontroli zasadno ci decyzji  
z organu administracyjnego na s d, a nie zaw enie zakresu tej e kontroli35.  

Nale y wskaza  równie  na argument natury funkcjonalnej. Je eli – przy-
kładowo – kierownik USC odmówił przyj cia o wiadcze  o wst pieniu  
w zwi zek mał e ski z uwagi na wyst powanie choroby psychicznej u jedne-
go z nupturientów, s d rozpoznaj c wniosek osoby zamierzaj cej zawrze
mał e stwo, musiałby ograniczy  badanie tylko do tej okoliczno ci. Je eli 
stwierdziłby, i  choroba psychiczna nie wyst puje, ale nupturient przykła-
dowo pozostaje w zwi zku mał e skim (nie zostało uznane orzeczenie roz-
wodowe, czego kierownik USC nie dostrzegł), musiałby i tak orzec, i  oko-
liczno  przedstawiona przez kierownika USC nie uzasadnia odmowy przy-
j cia o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski. Nale y podkre li , i
zgodnie z art. 7 ust. 2 in fine p.a.s.c., prawomocne postanowienie s du wi e 
kierownika USC. Ocena dokonywana przez kierownika USC nie podlegałaby 
kompleksowej weryfikacji, co mogłoby prowadzi  do konieczno ci dopusz-
czenia do zawarcia mał e stwa w sytuacji, gdy wiadomo, i  b dzie ono za-
warte wadliwie. Rozwi zanie takie jest niemo liwe do zaakceptowania. 

Reasumuj c powy sze rozwa ania nale y stwierdzi , i  stan prawny  
w analizowanym zakresie nie jest jednoznaczny. Dostrzegaj c argumenty 
przeciwne, nale y jednak opowiedzie  si  za rozwi zaniem, zgodnie z którym 
kierownik USC nie mo e samodzielnie prowadzi  nieograniczonego post po-
wania dowodowego, a dokonuje jedynie oceny dowodów, które s  mu przed-
stawiane zgodnie z p.a.s.c. Nie stosuje si  do tego post powania przepisów 

                                                
34 Rz dowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opieku czego, „Kwartalnik 

Prawa Prywatnego” 1998, nr 3, s. 561. 
35 Podobnie: M CZY SKI, Projektowana nowelizacja, s. 533. 
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kodeksu post powania administracyjnego. Zgodnie z tym stanowiskiem, je eli 
istniej  w tpliwo ci co do istnienia okoliczno ci wył czaj cych mo liwo
zawarcia mał e stwa, w tym wymagaj ce przeprowadzenia dodatkowego po-
st powania dowodowego, kierownik USC kieruje spraw  do s du w trybie art. 
5 k.r.o. Równie  odmowne rozstrzygni cie kierownika USC podlega weryfi-
kacji s du co do jego prawidłowo ci.  

Akceptacja opisanego wcze niej modelu wydaje si  równie de lege lata 
uzasadniona funkcjonalnie. Rozstrzygni cie dotycz ce dopuszczalno ci przy-
j cia o wiadcze  o wst pieniu w zwi zek mał e ski nie jest „zwykł ” spraw
administracyjn . Niejednokrotnie wymaga ono skomplikowanego ustalania 
stanu faktycznego (równie  z udziałem biegłych) oraz wykładni i stosowania 
przepisów prawa rodzinnego, cywilnego, prywatnego mi dzynarodowego, 
europejskiego (w szczególno ci dotycz cego europejskiego post powania cy-
wilnego) itd. Zagadnienie to cz sto b dzie przekracza  kompetencje kierow-
ników USC, którzy nie musz  nawet mie  wykształcenia prawniczego. 

De lege ferenda nale y postulowa  jednoznaczne zakre lenie obowi zków 
i kompetencji kierownika USC i zwi zane z tym dookre lenie charakteru po-
st powa  s dowych. Przes dzenie jednoznaczne modelu zaakceptowanego 
wcze niej, powinno oznacza  modyfikacj  art. 7 ust. 2 p.a.s.c. Mo na by rów-
nie  rozwa y  całkowit  rezygnacj  z instytucji odmowy przyj cia o wiad-
czenia o wst pieniu w zwi zek mał e ski przez kierownika USC. Kierownik, 
który nie miałby w tpliwo ci co do wyst powania okoliczno ci wył czaj cych 
zawarcie mał e stwa, przyjmowałby stosowne o wiadczenia. Je eli natomiast 
okoliczno ci takie wyst powałyby (lub istniały co do tego w tpliwo ci) obli-
gatoryjnie, wyst powałby do s du o rozstrzygni cie, czy mał e stwo mo e 
zosta  zawarte. Ponadto, wprowadzona powinna zosta  norma expressis ver-
bis, wskazuj ca, i  rozstrzygni cie s du wi e kierownika USC.  

Teoretycznie mo liwe jest rozwa anie powrotu do modelu, w którym ci -
ar badania okoliczno ci wył czaj cych mo liwo  zawarcia mał e stwa spo-

czywałby na kierowniku USC. W takim przypadku wprost nale ałoby wska-
za , jakie ma kompetencje w tym zakresie i artykuł odesła  do wła ciwych 
przepisów k.p.a. W modelu tym nieograniczone, szczegółowe post powanie 
dowodowe prowadziłby kierownik USC i dokonywałby kompleksowej oceny 
prawnej. W modelu tym nie wyst powałaby instytucja „w tpliwo ci” kierow-
nika USC, który miałby wszelkie instrumenty maj ce doprowadzi  go do ich 
rozwi zania, co nie wykluczałoby kontroli rozstrzygni cia przez s d po-
wszechny.  
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Zaakceptowanie takich rozwi za  oznaczałoby konieczno  zdecydowa-
nego podwy szenia rangi i kompetencji kierownika USC. Nale ałoby równie
zapewni  mu szeroki zakres niezale no ci. Mo liwo  swobodnego dania 
opinii artykułów dotycz cych stanu zdrowia psychicznego i tym samym do
dowolnego przedłu ania post powania bez podj cia formalnej decyzji od-
mownej, dawałoby niezwykle silny instrument pozwalaj cy de facto uniemo -
liwi  zawarcie zwi zku mał e skiego.  

Uwzgl dniaj c przedstawione argumenty, nale y jednak opowiedzie  si
za utrzymaniem modelu obowi zuj cego obecnie, wykorzystuj c zapropono-
wane modyfikacje o charakterze porz dkuj cym. Na zako czenie warto za-
uwa y , i  ka da, nawet najbardziej poprawna i wysublimowana koncepcja 
normatywna jest tylko fundamentem i rodkiem do realizacji zakładanych 
celów. Rzeczywista ich realizacja zale y od wła ciwego, odpowiadaj cego 
przyj tym zało eniom, funkcjonowania praktyki.  

Słowa kluczowe: zawarcie mał e stwa, kierownik urz du stanu cywilnego, prawo rodzinne  
i opieku cze. 

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 gegen-
wärtigen Rechtszustand hat die Verweigerung der Annahme von Erklärungen über eine beabsich-
tigte 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 Stande-
samtes stattfindende, einer Eheschließung vorausgehende Verfahren auch weiterhin direkt die 
Bestimmungen der Verwaltungsprozessordnung angewandt werden sollten. In der vorliegenden Ar-
beit 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 Fa-
milien- 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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Jacek Mazurkiewicz 

O ochronie dóbr osobistych post mortem  
w prawie rodzinnym  

oraz w prawie o aktach stanu cywilnego 

Wprowadzenie 

Chyba we wszystkich epokach i kulturach ywiono przekonanie o potrze-
bie kultu zmarłych. Był on przejawem zrozumiałych potrzeb ywych, ale  
i prze wiadczenia wielu, e ci, którzy w widoczny sposób odchodz , nie od-
chodz  całkiem. To znamienne, e owo prze wiadczenie egzystuj ce w wie-
cie idei, towarzyszyło rzeczywistej, cho  wielekro  nieu wiadomionej wi zi, 
jaka w zasadzie nie ustaje, mimo nieuchronnego zjawiska mierci, mi dzy 
przeszłym, tera niejszym i przyszłym wiatem materialnej egzystencji, przede 
wszystkim w sferze kontynuacji genetycznej, oraz tej wi zi, która dla jednych 
znajduje oparcie nade wszystko w religijnej wierze, dla innych tylko w kultu-
rowej nadbudowie1.  

                                                
DR JACEK MAZURKIEWICZ – Uniwersytet Wrocławski  
1 Cho  to oczywiste konstatacje, nie usprawiedliwia jednak tego, e rzadko s  formuło-

wane, zarówno ich intelektualna doniosło , jak i praktyczny walor przemawiaj  bowiem za 
tym, by je powtarza , dokonuj c równie  szczegółowych, przede wszystkim praktycznych, 
czyli yciowych aplikacji. Na przykład takiej, jak  zawarł P. Machnikowski w tak e osobis-
tych konkluzjach obserwacji, i : „Uniwersytet jest wspólnot  tych, którzy przekazuj  wiedz
i tych, którym jest ona przekazywana. Uniwersytet jednak to nie tylko wspólnota ludzi sobie 
współczesnych, ale tak e, a mo e nawet przede wszystkim, wspólnota ludzi dawnych, obec-
nych i przyszłych. Wspólnota, w której mistrz nie spotka ucznia, a swoj  my l  dzieli si  z nim 
za po rednictwem ksi ki. Ka da przywrócona szerokiemu gronu czytelników ksi ka powi k-
sza taki wła nie Uniwersytet” (O Elementach zobowi zaniowego stosunku prawnego Alfreda 
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Równie  we współczesnym polskim prawie oraz w judykaturze i juryspru-
dencji s dowej wyra nie obecna jest idea respektu dla przejawów woli, sze-
roko rozumianych przekona  i – najogólniej – warto ci2 zwi zanych z posta-
ci  tego, kto zmarł3. Wierni temu przekonaniu s  chyba wszyscy, zarówno 
zwolennicy pogl du o wygasaniu dóbr osobistych w chwili mierci ich do-
tychczasowego podmiotu, b d cy w przytłaczaj cej wi kszo ci, jak i ci, nie-
liczni, którzy przekonani s , e dobra osobiste nie gasn  w chwili mierci, za
prawa osobiste do  słu  tak e wówczas ich po miertnej ochronie, mimo i
nie s  ju , moim zdaniem, prawami podmiotowymi zmarłych, lecz takimi czy 
podobnymi (np. „odpodmiotowionymi”) prawami „po zmarłych”. 

Znacz ce, e akceptacja dla prawnej ochrony warto ci zwi zanych z po-
staci  zmarłego wyrastała przede wszystkim z tego, co rodziło ycie, była 
wi c w istocie wymuszon  reakcj  prawników na to, czego oczekiwali bliscy 
tego, kto zmarł4. wiadczyło to i wiadczy dalej, e rozwa ana przeze mnie 
problematyka ma przede wszystkim praktyczny, u yteczny wymiar, cho  idee, 
które w niej dominuj , płyn  z potrzeb psychicznych, duchowych, religijnych, 
społecznych, kulturowych. 

Potrzeba ochrony tych warto ci nie ogranicza si  do obszarów zwi zanych 
z tradycyjn  problematyk  cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych, w tym 
stosownych kwestii w prawie firmowym, tak e na gruncie prawa spółek han-
dlowych. Poza doniosłymi regulacjami w prawie autorskim obejmuje prawo 
cywilne procesowe, prawo własno ci przemysłowej i prawo pracy. Si ga jed-
nak dalej, w istocie jest prawie wszechogarniaj ca, dotyczy bowiem tak e 
prawa publicznego, w szczególno ci szeroko rozumianego prawa administra-
cyjnego, karnego, tak e tego, które zapewnia ochron  danych osobowych oraz 
okre laj cego reguły pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narz -

                                                
Kleina, [w:] A. KLEIN, Elementy zobowi zaniowego stosunku prawnego, red. nauk. P. Machni-
kowski, wyd. III, Wrocław 2005, s. 18, zob. nadto s. 11). 

2 Por. nadto: Z. ZIEMBI SKI, „Lex” a „ius” w okresie przemian, „Pa stwo i Prawo” 1991, 
z. 6, s. 14 [dalej cyt.: PiP]. 

3 Por. H. SCHEMPF, „Er schläft, von den Sorgen seiner Welten entladen”. Fortleben nach 
dem Tode als rechtsethnologisches Phänomen, referat przedstawiony na konferencji „ ycie po 
mierci. Prawne problemy dualizmu: osoba ludzka – podmiot prawa”, Pozna  4-5 IV 2008 r., 

Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa S dowego UAM. 
4 Uznanie dla potrzeby respektowania tych warto ci okazało si  niezb dne mimo oczywis-

tego – jak to okre liła E. Ł towska – „samoobsługowego mechanizmu” prawa cywilnego 
(Funkcjonowanie prawa cywilnego. Uwagi z perspektywy czterdziestolecia, PiP 1984, z. 8,  
s. 8, 12 n.), tak e w interesuj cym mnie kontek cie post mortem. 
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dów, a tak e tych praw, które zwykło si  nader konwencjonalnie okre la  jako 
medyczne i wyznaniowe. Nawet tego wycinka prawa czasu przełomu, które 
zostanie by  mo e nazwane lustracyjnym. Przy tym pojawiaj  si  tutaj kwestie 
wymykaj ce si  zastarzałym prawniczym schematom, np. całkiem uzasad-
niona sugestia, i  dobra osobiste mog  powstawa  tak e po mierci. My l   
o po miertnym nadawaniu odznacze , ale tak e, cho  nie wył cznie, stopni 
naukowych, tytułów honorowych, nagród, obywatelstw5.

Znacz c  cz  tej problematyki przedstawiam w innym miejscu6. Tu  
za  pragn  jedynie powtórzy  rozwa ania dotycz ce tych zagadnie  poja- 
wiaj cych si  równie  na gruncie prawa rodzinnego i prawa o aktach stanu 
cywilnego.  

1. Wokół problematyki  
ochrony dóbr osobistych post mortem 

na gruncie prawa rodzinnego 

Zagadnienia dotycz ce ochrony dóbr osobistych post mortem pojawiaj  si
tak e w ród licznych regulacji kodeksu rodzinnego i opieku czego. I tak za-
sada, e nie mo na uniewa ni  mał e stwa po jego ustaniu, nie dotyczy 
„uniewa nienia z powodu pokrewie stwa mi dzy mał onkami oraz z powodu 
pozostawania przez jednego z mał onków w chwili zawarcia mał e stwa  
w zawartym poprzednio zwi zku mał e skim” (art. 18 Kodeksu rodzinnego  
i opieku czego7), przy czym istotne jest ograniczenie przewidziane w art. 13 § 
3 k.r.o., zgodnie z którym nie „mo na uniewa ni  mał e stwa z powodu po-
zostawania przez jednego z mał onków w poprzednio zawartym zwi zku mał-
e skim, je eli poprzednie mał e stwo ustało lub zostało uniewa nione, chy-

ba e ustanie tego mał e stwa nast piło przez mier  osoby, która zawarła  
ponownie mał e stwo pozostaj c w poprzednio zawartym zwi zku mał e s-
kim”. Mimo tego zró nicowania oczywiste jest, e zarówno w odniesieniu do 
uniewa nienia mał e stwa z powodu pozostawania przez jednego z mał on-

                                                
5 Pisz  o tym w artykule pt. Czy dobra osobiste mog  powsta  po mierci?, maj cym si

ukaza  tego roku w dziele zbiorowym.  
6 Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 

2010, ss. 904 (dost pna bezpłatnie pod adresem: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/ 
34544/001.pdf).  

7 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku czy, D. U. Nr 9, poz. 59 ze 
zm. [dalej cyt.: k.r.o.]. 
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ków w poprzednio zawartym zwi zku mał e skim, jak i z powodu pokrewie -
stwa w linii prostej oraz w postaci stosunku rodze stwa, uniewa nienie mał-
e stwa dopuszczalne jest niekiedy w przypadku bigamii, a zawsze w od-

niesieniu do przeszkody pokrewie stwa, nawet po mierci obojga mał onków, 
co nie jest nierealne zwa ywszy, e – poza w miar  ogóln  legitymacj  pro-
kuratora (art. 22 k.r.o.) – uniewa nienia „mał e stwa z powodu pozostawania 
przez jednego z mał onków w poprzednio zawartym zwi zku mał e skim 
[...]”, albo „z powodu pokrewie stwa mi dzy mał onkami mo e da  ka dy, 
kto ma w tym interes prawny” (art. 13 § 2 i art. 14 § 2 k.r.o.).  

Uzupełniaj c , ale trudn  do przecenienia regulacj  zawiera art. 19 k.r.o., 
który w § 1 stanowi, e „je eli jeden z mał onków wytoczył powództwo  
o uniewa nienie mał e stwa, uniewa nienie mo e nast pi  tak e po mierci 
drugiego mał onka, na którego miejsce w procesie wst puje kurator ustano-
wiony przez s d”, w § 2 dodaj c, e w „razie mierci mał onka, który wyto-
czył powództwo o uniewa nienie mał e stwa, uniewa nienia mog  dochodzi
jego zst pni”. 

Ze wszystkich tych regulacji wynika, e post mortem mo e by  rozstrzy-
gany status mał e stwa, i to nie tylko wówczas, gdy stosowne post powanie 
zostało wszcz te ante mortem. To oczywiste, e w przytłaczaj cej wi kszo ci 
procesy takie zdominowane b d  trosk  o interesy maj tkowe spadkobierców 
czy innych osób maj cych interes prawny w jego uniewa nieniu, ale te  nie 
ulega w tpliwo ci, e uniewa nienie dokonane post mortem ma równie  zna-
czenie dla ochrony dóbr osobistych osoby zmarłej. Zgodnie bowiem z art. 20 
§ 1 k.r.o., orzekaj c „uniewa nienie mał e stwa, s d orzeka tak e, czy i który 
z mał onków zawarł mał e stwo w złej wierze”, przy czym stosownie do § 2 
tego artykułu za „b d cego w złej wierze uwa a si  mał onka, który w chwili 
zawarcia mał e stwa wiedział o okoliczno ci stanowi cej podstaw  jego 
uniewa nienia”. Uniewa nienie to ma równie  znaczenie dla okre lenia post 
mortem stanu cywilnego zmarłego mał onka, albowiem odesłanie do przepi-
sów o rozwodzie, zawarte w art. 21 k.r.o., ogranicza si , poza nieistotnym dla 
moich rozwa a  stosunkiem mał onków do wspólnych dzieci, tylko do sto-
sunków maj tkowych mi dzy mał onkami8. 

                                                
8 Zgodnie z tym przepisem do „skutków uniewa nienia mał e stwa w zakresie stosunku 

mał onków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków maj tkowych mi dzy mał onkami 
stosuje si  odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym mał onek, który zawarł mał e stwo 
w złej wierze, traktowany jest tak, jak mał onek winny rozkładu po ycia mał e skiego”. Jak 
wida , wynika te  z tego przepisu, e uniewa nienie takie jest bez znaczenia dla stosunków 
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Warto zwróci  równie  uwag  na art. 618 § 1 k.r.o., zgodnie z którym  
z „mał e stwa wynika powinowactwo mi dzy mał onkiem a krewnymi dru-
giego mał onka” i trwa „ono mimo ustania mał e stwa”, wynika bowiem  
z niego, e powinowactwo trwa mimo ustania mał e stwa tak e wskutek 
mierci mał onka. A przecie , inaczej ni  pokrewie stwo, gdzie mier  krew-

nego w adnym stopniu nie jest w stanie zniweczy  wi zi biologicznej mi dzy 
yj cymi krewnymi, stanowi cej podstaw  filiacji w rozumieniu prawnym, 

powinowactwo jest przede wszystkim kategori  prawn , nadbudowan  nad 
stosunkiem społecznym, przyj cie wi c, e nie ustaje ono mimo mierci oso-
by, której mał e stwo kreowało ten stosunek, co ma swoje szersze uzasadnie-
nie, ukazuje jednak tak e sui generis, mimo szcz tkowej doniosło ci praktycz-
nej, po miertny, przede wszystkim osobowy kontekst tego stosunku prawnego. 

Warto w tym miejscu doda , e w zachowawczym co do zasady orzecz-
nictwie NSA przyj to te  mo liwo  zrównania z uprawnieniami wdowy tej 
osoby, która zawarła9 mał e stwo wył cznie w formie wyznaniowej po mier-
ci współmał onka, z którym zwi zek taki zawarła. Du o bardziej zadziwia
mo e jednak instytucja mał e stwa po miertnego10, za zezwoleniem prezy-
                                                
filiacyjnych mi dzy zmarłym a dzie mi z uniewa nionego mał e stwa. Dodajmy, e wytocze-
nie ante mortem powództwa o uniewa nienie mał e stwa albo o rozwód lub wyst pienie  
o orzeczenie separacji, ma te  oczywiste znaczenie stricte maj tkowe, przewidziane w art. 43  
§ 2 zd. 2 i art. 515 § 2 k.r.o.; w pierwszym z nich postanowiono bowiem, e spadkobiercy 
„mał onka mog  [...] da , a eby ustalenie udziałów w maj tku wspólnym nast piło z uw-
zgl dnieniem stopnia, w którym ka dy z nich przyczynił si  do powstania tego maj tku [...] 
tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o uniewa nienie mał e stwa albo  
o rozwód lub wyst pił o orzeczenie separacji”; z kolei w drugim postanowiono, e spadko-
biercy „mał onka mog  wyst pi  z daniem zmniejszenia obowi zku wyrównania dorobków 
tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o uniewa nienie mał e stwa albo o roz-
wód lub wyst pił o orzeczenie separacji”. 

9 Zob. orzeczenie NSA z 12 kwietnia 2000 r., V SA 1512/99 [w:] Z. SZONERT, Przegl d 
orzecznictwa Naczelnego S du Administracyjnego, „Palestra” 2000, nr 7-8, s. 241 n.; niepubli-
kowane orzeczenie NSA z 11 grudnia 2001 r., II SA/Po 1478/00, oraz: E. Ł TOWSKA, Glosa, 
PiP 2002, z. 6, s. 104 n.; E. Ł TOWSKA, Kilka uwag o praktyce wykładni, „Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 2002, z. 1, s. 47, przyp. 42. Nadto zob.: P. DZIENIS, Konwalidacja mał e stw 
wyznaniowych w prawie cywilnym, „Palestra” 2003, nr 7-8, s. 86 n.  

10 Mo liwo  taka wprowadzona została do kodeksu cywilnego ustaw  nr 59/1583 z 31 
grudnia 1959 r., przewiduj c w art. 171 zd. 1 i 2, e prezydent „Republiki mo e z wa nych 
powodów zezwoli  na zawarcie mał e stwa, je li jeden z mał onków zmarł po dopełnieniu 
formalno ci jednoznacznie wskazuj cych na jego wol  (zawarcia mał e stwa). W takim przy-
padku mał e stwo (zawarcie mał e stwa) wywołuje skutki wsteczne do dnia poprzedzaj cego 
dzie  (dat ) mierci współmał onka”. 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 wyzwalaj c  si  spod kolonialnego jarzma 
Algieri , które to rozwi zanie nieoczekiwanie okazało si ywotne dzi ,  
w okoliczno ciach wymuszonych współczesnymi przedsi wzi ciami zbrojny-
mi jeszcze istniej cych i ju  minionych imperiów, wykorzystywane ostatnio 
głównie w zwi zku ze mierci  francuskich ołnierzy uczestnicz cych w „sta-
bilizacji” Afganistanu11. 

                                                
takiego mał e stwa „w adnym razie” nie daje prawa do dziedziczenia ustawowego po współ-
mał onku, nie uwa a si  te , aby mi dzy mał onkami powstawał jakikolwiek re im maj tkowy 
mał e ski („Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébrat-
ion du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités offi-
cielles marquant sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remon-
tent 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 matri-
monial 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 dok-
trynie i praktyce mormonów, pozwalaj ce na po miertne chrzty i luby, zob. np.: W. LORENZ, 
Jan Paweł II po miertnie ochrzczony i po lubiony, „Rzeczpospolita” 2007, nr 31, s. A2. Warto 
w tym miejscu wspomnie , e w archaicznej rodzinie rzymskiej „wej cie ony do rodziny m -
a (przez nabycie nad ni  manus) było równoznaczne z nabyciem w niej w sacra, familiaria, 

które miały trwa  wiecznie, czyli pozostawania w rodzinie m a tak e po mierci [...]. Nieco 
inne s  natomiast skutki zawarcia mał e stwa sakramentalnego. Jest ono nierozerwalnie [nie-
rozerwalne – uw. J.M.], ale tylko za ycia obu mał onków, po mierci jednego z nich w zeł 
mał e ski ulega rozwi zaniu. Po mierci nie pozostaje si  ani on , ani m em zmarłego mał-
onka” (J. ZABŁOCKI, Consortium vitae, [w:] Finis legis Christus. Ksi ga pami tkowa dedyko-

wana Ksi dzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesi tej rocznicy uro-
dzin, red. J. Wroce ski, J. Krajczy ski, t. II, Warszawa 2009, s. 1332 i przyp. 39 oraz s. 1333 
i przyp. 40). Przed wier wieczem odniosłem wra enie, e ta ostatnia konsekwencja mierci 
współmał onka budzi w tpliwo ci ks. T. Stycznia. Podczas dyskusji na sympozjum zorgani-
zowanym w KUL w maju 1984 r. przez Instytut Jana Pawła II, powiedział on: „W wietle 
decyzji «na zawsze» istotnie nie bardzo wida , w jaki sposób nawet takie wydarzenie, jak 
mier  miałoby w tej wizji cokolwiek zmienia . I musz  powiedzie , e mi si w. Paweł po-

doba wtedy, kiedy zach ca, eby – po zgonie mał onka – ju  si  powtórnie nie eni . Ideał 
sprawy jest taki, jak radzi w. Paweł” (Głos w dyskusji, [w:] JAN PAWEŁ II, „Familiaris 
consortio”. Tekst i komentarze, red. T. Stycze , Lublin 1987, s. 298). Podzieliłem si  wówczas 
tak e z nim informacj , przekazan  mi przed czterdziestu laty przez Mazura E. Konietza, 
przeło onego zboru mormo skiego w Zełw gach koło Mikołajek, e jego lub, zawarty nie  
w miejscowej kaplicy, ale a  w szwajcarskiej wi tyni, „obowi zuje tak e po mierci”  
(J. MAZURKIEWICZ, Głos w dyskusji, [w:] JAN PAWEŁ II, „Familiaris consortio”, s. 299). 

11 W „Le Parisien” z 4 wrze nia 2008 r. czytamy o wypowiedzi ówczesnej francuskiej mi-
nister sprawiedliwo ci R. Dati, „otwieraj cej drzwi po miertnym lubom zabitych ołnierzy”, 
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spo ród 10 Francuzów zabitych 18 sierpnia 2008 r. w Afganistanie, polecaj c rozpatrywanie 
bez zwłoki stosownych pró b, m.in. S. Biau czyni cej starania o mał e stwo post mortem  
z zabitym wówczas S. Devez. Podczas dyskusji w Instytucie Prawa Własno ci Intelektualnej 
UJ 6 listopada 2009 r. J. Szwaja wspomniał, e mo liwo  zawierania mał e stw po miertnych 
wprowadzono we Francji w czasach wojny algierskiej, z zamiarem poprawienia statusu praw-
nego algierskich (arabskich) towarzyszek ycia, a przede wszystkim arabsko-francuskich dzie-
ci francuskich ołnierzy poległych na tej wojnie. Wydaje si  to bardziej przekonuj ce ni
stwierdzenie, e katastrofa „we Frejus, która wydarzyła si  w grudniu 1959 r. na skutek zerwa-
nia si  tamy Malpasset, spowodowała wprowadzenie do ustawodawstwa francuskiego nowej, 
nieznanej dotychczas instytucji mał e stwa po miertnego, tj. mał e stwa zawieranego po 
mierci jednego z przyszłych mał onków. Art. 23 wydanej w zwi zku z tym ustawy z 31 XII 

1959 r. stanowi, e Prezydent Republiki mo e w powa nych wypadkach udzieli  zezwolenia 
na zawarcie mał e stwa, je eli jeden z przyszłych mał onków zmarł, nie dopełniwszy oficjal-
nych formalno ci zwi zanych z aktem zawarcia tego mał e stwa. Jean Noirei w kwietniowym 
numerze «Recueil Sirey» z ub. r. poddaje powy sz  instytucj  krytycznej analizie. Celem wy-
dania wspomnianej ustawy było głównie rozwi zanie zagadnienia filiacji przez nadanie przy-
szłemu dziecku statusu dziecka mał e skiego. Autor s dził jednak, e cel powy szy mo na 
było osi gn  bez powoływania do ycia instytucji mał e stwa po miertnego, sprzecznej  
z podstawowymi zasadami prawa rodzinnego i w jego przekonaniu odra aj cej, fikcyjnej  
i niepotrzebnej. Ustalenie pochodzenia dziecka mo e by  dokonane tak e post mortem dom-
niemanego ojca w drodze odpowiedniego post powania s dowego. Ustalenie ojcostwa powin-
no gwarantowa  dziecku te same prawa, jakie wypływaj  dla niego z zawarcia mał e stwa 
przez jego rodziców. T  drog  powinno było pój  rozwi zanie tych problemów – ko czy 
swoje wywody autor” (Z zagranicznej prasy prawniczej [...]. Mał e stwo po miertne [...], 
„Palestra” 1961, nr 11, s. 58). Zob. tak e ab, pap, Po lubił zmarł , http://www.wprost.pl/ 
ar/135008/Poslubil-zmarla/; Francuski lub cywilny z osob  zmarł , http://www.weddingtv.pl/ 
?s=3.1.1&id=270; Malarz po lubił zmarł  tancerk , http://www.dziennik.pl/swiat/article213 
820/Malarz_poslubil; Włoski – Kultura i obyczaje – lub i wesele we Włoszech, http://www. 
wloski.ang.pl/slub_i_wesele_we_Wloszech_29915.html; BOGUMIŁA, Jak wygl daj  zar czyny 
z osob  zmarł ? http://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=238762&t=238732, tam e opi-
nie 16 innych internautów.  

Henrykowi M drzakowi zawdzi czam informacj  o po miertnym lubie w okupowanym 
Ostrowie Wielkopolskim, zachowan  we wspomnieniach M. H dzelek: „Na ulicy Grabowskiej 
prowadził ogrodnictwo Niemiec Krause. Trudno o nim co  dobrego powiedzie . Miał syna 
Eryka, który miał si  o eni  z Edyt  Sinnerówn . W 1944 roku jednak jego syn zgin ł, a po-
grzeb odbył si  na cmentarzu przy ulicy Grabowskiej. Był to nietypowy pogrzeb. Na jego 
grobie odbył si lub zmarłego Eryka Krausego z Edyt  Sinnerówn . W imieniu pana młodego 
odpowiadał jego ojciec. Edyta w tym czasie była ju  w zaawansowanej ci y. Na tym pogrze-
bie było bardzo du o ludzi. Został pochowany po lewej stronie ganku głównego” (O ostatnich 
dniach okupacji niemieckiej i wyzwoleniu, [w:] Z.K. JE EWSKI, „Ostrowskie Eleusis 1939-
1946”, cz. 1, Ostrów Wielkopolski 2007, s. 109). O podobnym przypadku nie słyszał wybitny 
znawca problematyki prawnej tego okresu A. Konieczny, przypuszcza jednak, e mogło to 
mie  podstaw  w ko cielnym ustawodawstwie wewn trznym; nie udało mi si  ustali , czy 
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Wiele interesuj cych zagadnie  dotycz cych kontekstu post mortem poja-
wia si  na gruncie prawa filiacyjnego. Widoczne s  one równie  w znoweli-
zowanych niedawno przepisach k.r.o., przede wszystkim normuj cych ustala-
nie i zaprzeczanie macierzy stwa. Dodam, e zawsze, co najmniej od staro-
ytno ci, było oczywiste, e domniemanie ojcostwa, o którym mowa u nas  

w art. 62 k.r.o., dotyczy tak e dzieci urodzonych po mierci ojca12, wi c cho
to jasne, warto zaznaczy , e ex natura rerum konstrukcja wskazanego do-
mniemania, wi c owo ustalenie z faktem narodzin, przes dza, i  ustalenie to 
dopiero wówczas, post mortem, okre la poło enie prawne równie  ojca i to 
mimo to, e przyjmuje si , i  nast puje to wtedy ze skutkiem wstecznym do 
momentu pocz cia. Tak te , ex natura rerum, wygl da to w odniesieniu do 
s dowego ustalenia ojcostwa dokonywanego po mierci ojca (zob. art. 84 § 2 
k.r.o.), przy czym warto doda , i  ustalenie ojcostwa mo e nast pi  równie
wtedy, gdy ojciec dziecka lub jego matka ju  nie yj  (por. art. 84 § 2 i 3 
k.r.o.), za  w razie „ mierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustale-
nie ojcostwa, ustalenia mog  dochodzi  jego zst pni” (art. 84 § 4 k.r.o.). Po-
miertna skuteczno  ustale  w sferze stosunku ojcostwa pojawia si  tak e  

w przypadkach uwzgl dnienia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa po mierci 
m a oraz o ustalenie bezskuteczno ci uznania, wytaczanego przez matk
dziecka albo dziecko, po mierci m czyzny, 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 macierzy stwa oraz ustalania bezskuteczno ci uznania na da-
nie matki, która potwierdziła ojcostwo art. 6112 § 5 i art. 79 k.r.o.)13. Zakaz 
zaprzeczania ojcostwa14 oraz ustalania bezskuteczno ci uznania po mierci 
dziecka (art. 71 i 83 § 1 k.r.o.) ma na wzgl dzie potrzeb  stabilizacji statusu 
zmarłego dziecka w okoliczno ciach, w których jego podwa anie b dzie naj-

                                                
takie mał e stwa mogły by  zawierane na podstawie szczególnego ustawodawstwa wojennego 
III Rzeszy. Jednak podczas przywołanej dyskusji w Instytucie Prawa Własno ci Intelektualnej 
UJ J. Szwaja wspomniał o zawieraniu mał e stw po miertnych podczas II wojny wiatowej. 

12 Zob. tak e: B. WALASZEK, Recenzja pracy Z. Fenichela pt. „Ustawa o ochronie lokato-
rów”, „Przegl d Prawa i Administracji” 1936, nr 7-9, s. 195. 

13 Por. np. K. PIASECKI [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. K. Piasecki, 
Warszawa 2009, s. 673, 677-678, 693; nadto zob.: J. IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka i wła-
dza rodzicielska po nowelizacji. Art. 61-1136 KRO. Komentarz, Warszawa 2009, s. 80, nadto 
zob. s. 78 n., 106-107. 

14 Por. np. PIASECKI [w:] Kodeks, s. 679. 
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cz ciej uzasadnione, jak si  powszechnie twierdzi15, wzgl dami maj tko-
wymi, przy tym w najnowszej nowelizacji dodano do art. 83 paragraf 2, zgod-
nie z którym, je eli „uznanie ojcostwa nast piło po mierci dziecka, stosuje 
si  odpowiednio przepisy art. 82 § 1 i 2, przy czym powództwo powinno by
wytoczone nie pó niej ni  do dnia, w którym dziecko osi gn łoby pełnolet-
no , przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez s d opieku czy na miejsce 
dziecka”16. 

Nie jest jasne, czy tylko podobne wzgl dy przes dziły o tym, e ani mat-
ka, ani domniemany ojciec nie mog da  s dowego ustalenia ojcostwa 
dziecka po jego mierci (art. 84 § 1 zd. 2 k.r.o.), po utracie mocy obowi -
zuj cej poprzedniej postaci art. 76 k.r.o., tym bardziej mogła by  podwa ana 
zasadno  takiego ograniczenia, zwłaszcza je li zwa y , e w art. 84 § 4 k.r.o. 
postanowiono, e „w razie mierci dziecka, które było powodem w sprawie  
o ustalenie ojcostwa, ustalenia mog  dochodzi  jego zst pni”17, cho  ta regula-
cja jest w znacznym stopniu pokłosiem zakazania matce i domniemanemu 
ojcu dochodzenia s dowego ustalenia ojcostwa tak e po osi gni ciu przez 
dziecko pełnoletno ci. Dostrzegaj c znaczenia takich i podobnych argumen-
                                                

15 Zob. np.: IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 81, gdzie w komentarzu do art. 71 
k.r.o. autor stwierdza, e proces o zaprzeczenie ojcostwa po mierci dziecka „zmierzałby  
w swej istocie do realizowania interesów maj tkowych”, nadto zob. s. 61. Po stwierdzeniu, e 
stan „cywilny jest dobrem osobistym, którego kształtowanie powinno by  wył cznym upraw-
nieniem [przysługuj cym – uw. J.M.] osobom bezpo rednio i niemaj tkowo zainteresowa-
nym”, T. Smyczy ski dodaje, e „w razie mierci dziecka nie jest dopuszczalne wytoczenie 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i macierzy stwa, nawet je li dziecko pozostawiło zst p-
nych. Kontynuowanie przez nich procesu wszcz tego przez dziecko mogłoby spowodowa
brak ustalenia stanu cywilnego zarówno zst pnych, jak i dziecka. Natomiast zst pni dziecka 
mog  kontynuowa  post powanie o ustalenie ojcostwa i macierzy stwa, poniewa  chodzi  
o pozytywne ustalenie pochodzenia, w którego ustaleniu s  zainteresowani zst pni dziecka”  
(T. SMYCZY SKI, O potrzebie ustalenia pochodzenia dziecka zgodnie z tzw. prawd  biologicz-
n , [w:] Finis legis Christus, s. 1272). Autor nie wyja nia istoty potrzeby takiego zró nico-
wania mo liwo ci pozytywnego i negatywnego ustalania stosunków filiacyjnych post mortem, 
zapewne uwa aj c tak  zasadnicz  odmienno  za oczywist . Por. P. KASPRZYK, Zmiany  
w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka wprowadzone ustaw  z 6 listopada 2008 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks rodzinny i opieku czy oraz niektórych innych ustaw, [w:] Prawo rodzinne  
w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wi niewski, Lublin 2009, s. 171-172.  

16 Zob. nadto: IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 61, 108-109, na s. 108 stwierdzenie, 
e art. 83 k.r.o. „realizuje zasad , e po mierci dziecka nie jest dopuszczalne kwestionowanie 

jego stanu cywilnego [...] z wyj tkiem uznania ojcostwa dokonanego po mierci dziecka, je li 
dziecko zmarło przed osi gni ciem pełnoletnio ci [...]”. 

17 Por. np. IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 109. 
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tów, nie jestem przekonany o zasadno ci cz ci przyj tych ogranicze  w sytu-
acjach, w których aspekt maj tkowy nie odgrywa roli. 

Dlatego te , nawi zuj c do wspomnianej utraty mocy obowi zuj cej po-
przedniej wersji art. 76 k.r.o., konieczne jest zatrzymanie si  przy wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r.18 Zasadniczy przedmiot jego 
rozstrzygni cia stanowiło bowiem zagadnienie ustalania stosunków filiacyj-
nych post mortem, za  sentencja stwierdzała niezgodno  art. 76 k.r.o., stano-
wi cego dot d, e uznanie „dziecka nie mo e nast pi  po jego mierci, chyba 
e dziecko pozostawiło zst pnych”, z art. 47 w zwi zku z art. 31 ust. 3 oraz  

w zwi zku z art. 18 Konstytucji RP, w wyniku czego przepis ten przestał obo-
wi zywa  z dniem 26 lipca 2007 r. 

Warto przytoczy  okoliczno ci poprzedzaj ce ów werdykt równie  dla-
tego, e unaoczniaj  pozaprawny, sensu largo społeczny, w tym tak e psy-
chiczny, ale i moralny aspekt potrzeby ustalania stosunku pokrewie stwa 
tak e wobec osoby zmarłej. Skarg  konstytucyjn  wniósł Mariusz Ka mier-
czyk, twierdz c,  

e z jego zwi zku z Magdalen  Szafirowicz przyszła na wiat córka Marianna, ale dziecko 
urodziło si  martwe. Urz d Stanu Cywilnego w Gda sku wpisał w akcie urodzenia dziec-
ka w rubryce „nazwisko dziecka” nazwisko matki i w rubryce „nazwisko ojca” nazwisko 
matki. Skar cy wyst pił do Prokuratury Rejonowej w Gda sku o wytoczenia powództwa 
w celu ustalenia jego ojcostwa. Prokuratura Rejonowa Gda sk-Południe pismem z 30 lis-
topada 2004 r. odmówiła wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa. Skar cy wraz  
z Magdalen  Szafirowicz wyst pił do S du Rejonowego w Gda sku o sprostowanie aktu 
urodzenia poprzez zmian  nazwiska rodowego ojca z „Szafirowicz” na „Ka mierczyk”. 
S d postanowieniem z 30 maja 2005 r. oddalił wniosek. Postanowieniem z 12 pa dzier-
nika 2005 r. S d Okr gowy w Gda sku oddalił apelacj  wnioskodawców. 

Trybunał Konstytucyjny uzasadniaj c swój werdykt, w którym co do 
meritum uznał zasadno  wniosku skar cego, podzielił pogl d, e „uznanie 
dziecka musi słu y  dobru dziecka”, cho  dla moich rozwa a  istotna jest 
zawarta dalej obserwacja, 

e dobro dziecka, które jest tu najwa niejsz  warto ci , nie jest jednak jedyn  warto ci
znajduj c  si  u podstaw rozwa anej instytucji. Uznanie dziecka umo liwia ojcu reali-
zacj  jego praw i obowi zków wzgl dem dziecka. Umo liwia zatem realizacj  najgł b-
szych potrzeb człowieka, dotycz cych ycia rodzinnego. Mo liwo  uznania dziecka mo-

                                                
18 SK 61/06; jego sentencj  opublikowano w Dz. U. 2007, Nr 134, poz. 947, za  wraz  

z uzasadnieniem wyrok ten ukazał si  w: „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór 
Urz dowy”, seria A, 2007, nr 7, poz. 77. 
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e mie  dla jego rodziców istotne znaczenie równie  w sytuacji, gdy dziecko nie yje. 
Uznanie dziecka po mierci mo e, z jednej strony, odpowiada  wewn trznej potrzebie 
okre lenia to samo ci ich zmarłego dziecka i potwierdzenia faktu ojcostwa, a z drugiej 
strony, mo e mie  znaczenie dla stosunków maj tkowych, a w szczególno ci dla porz dku 
dziedziczenia po zmarłym dziecku19. 

Dla uzasadnienia przyj tego rozstrzygni cia doniosłe było podkre lenie, i

z punktu rozpoznawanej sprawy istotne znaczenie ma tre  art. 84 § 1 zdanie 2 k.r.o., 
który stanowi, e matka ani domniemany ojciec nie mog  wyst pi  z daniem s dowego 
ustalenia ojcostwa po mierci dziecka. Rozwi zanie takie zostało wprowadzone ustaw   
z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opieku czy oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) z dniem 19 lipca 2004 r. Na gruncie wcze -
niejszych regulacji m czyzna nie mógł da  s dowego ustalenia ojcostwa, natomiast 
matka mogła da  ustalenia ojcostwa na drodze s dowej tak e po mierci dziecka. 
Ustawa z 17 czerwca 2004 r. rozszerzyła kr g uprawnionych do wytoczenia takiego po-
wództwa o domniemanego ojca, ale jednocze nie ta nowelizacja spowodowała, e nie 
mo na wyst pi  z takim daniem po mierci dziecka. Po mierci dziecka zmarłego bez-
potomnie ojciec dziecka nie dysponuje zatem adnymi skutecznymi instrumentami praw-
nymi umo liwiaj cymi mu ustalenie jego ojcostwa. Jedynym podmiotem uprawnionym do 
wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa po mierci dziecka jest prokurator. Wył cze-
nie uznania dziecka w razie jego bezpotomnej mierci, przy jednoczesnym braku mo li-
wo ci wyst pienia o ustalenie ojcostwa na drodze s dowej, uniemo liwia ojcu dochodze-
nie jego prawa do ustalenia ojcostwa20. 

 To oczywiste, e Trybunał Konstytucyjny znaczn  cz  swej argumen-
tacji po wi cił normom Ustawy Zasadniczej, stanowi cym podstaw  do zwery-
fikowania konstytucyjno ci przepisu zawartego w art. 76 k.r.o., wskazuj c, i   

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 warto ci chronionych przez Kon-
stytucj  nale y w szczególno ci rodzicielstwo. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego  
z Konstytucji mo na wyprowadzi  prawo do ochrony rodzicielstwa. Prawo to przysługuje 
nie tylko rodzicom pozostaj cym w mał e stwie, ale tak e rodzicom dzieci pozamał e -

                                                
19 Zob. tak e Uznanie dziecka po jego mierci, [w:] Informacja Rzecznika Praw Obywatel-

skich za 2006 r., [b.m. i r. wyd.], s. 225; E. HOLEWI SKA-ŁAPI SKA, Projektowane zmiany ko-
deksu rodzinnego i opieku czego w zakresie pochodzenia dziecka ze szczególnym uwzgl dnie-
niem ustalenia ojcostwa wskutek uznania, [w:] Z zagadnie  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 to samo ci 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 rozwa anych przeze mnie za-
gadnie post mortem wi ksze znaczenie miało jednak nawi zanie do Konwen-
cji z 4 listopada 1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ci22, której art. 8 „gwarantuje m.in. prawo do ochrony ycia prywatnego  

i rodzinnego”23. W szczególno ci nale y  
                                                

21 W dalszej cz ci wskazano na to, e prawna „ochrona rodzicielstwa zakłada zatem  
w pierwszej kolejno ci prawo rodziców do ustalenia ich rodzicielstwa, zgodnie ze stanem rze-
czywistym. Prawo to cz ciowo pokrywa si  z prawem dziecka do ustalenia jego pochodzenia 
biologicznego [...]. Prawo do ustalenia rodzicielstwa wpisuje si  bowiem w szerszy kontekst 
prawa do ochrony ycia rodzinnego i zakłada ochron  całej rodziny oraz dobra wszystkich jej 
członków. Dlatego regulacje dotycz ce ustalania pochodzenia biologicznego przez zaintereso-
wanego mog  istotnie ró ni  si  od regulacji dotycz cych ustalania ojcostwa z inicjatywy ojca. 
Ochrona rodzicielstwa obejmuje m.in. prawo m czyzny do ustalenia pochodzenia swojego 
dziecka pozamał e skiego, przy czym konkretyzacja tego prawa nale y do ustawodawcy, który 
ma w tym zakresie szeroki zakres swobody. Konstytucja dopuszcza ustanawianie ogranicze
tego prawa, je eli jest to niezb dne dla zapewnienia ochrony innych warto ci konstytucyjnych, 
przy czym ustanowione ograniczenia musz  mie ci  si  w granicach wyznaczonych przez art. 
31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno ci i praw 
mog  zatem by  ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s  konieczne w demokratycz-
nym pa stwie dla jego bezpiecze stwa lub porz dku publicznego, b d  dla ochrony rodowi-
ska, zdrowia i moralno ci publicznej, albo wolno ci i praw innych osób. Ograniczenia te nie 
mog  ponadto narusza  istoty wolno ci i praw. Ustawodawca, konkretyzuj c prawo ojca do 
ustalenia ojcostwa, musi mie  na uwadze nie tylko dobro ojca, ale przede wszystkim dobro 
dziecka oraz dobro rodziny i mał e stwa. W niektórych sytuacjach mo e doj  do kolizji tych 
dóbr. Do ustawodawcy nale y zatem staranne wywa enie wszystkich wymienionych dóbr. 
Dobro dziecka mo e uzasadnia  ograniczenie mo liwo ci ustalenia rodzicielstwa biologicz-
nego”. 

22 Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm. 
23 Dalej podkre lono, e „prawo to obejmuje m.in. prawo do to samo ci i osobistego roz-

woju oraz prawo do nawi zywania i rozwijania wi zi z innymi lud mi oraz wiatem zewn trz-
nym (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 wrze nia 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 ycia prywatnego 
zakłada m.in. prawo do ustalenia szczegółów swojej to samo ci, jako istoty ludzkiej oraz 
uzyskania odpowiednich informacji w tym zakresie (zob. wyrok z 7 lutego 2002 r. w sprawie 
Mikuli  przeciwko Chorwacji, pkt 54, nr 53176/99). Zgodnie z orzecznictwem strasburskim 
«sprawy o istotnym znaczeniu dla rozwoju osobistego obejmuj  szczegóły to samo ci osoby 
jako istoty ludzkiej oraz ywotny interes w uzyskaniu informacji niezb dnych dla ustalenia 
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przypomnie  w tym miejscu, e Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpoznawał  
w 2005 r. zbli on  spraw  na tle wymienionego przepisu Konwencji (zob. wyrok  
z 2 czerwca 2005 r. w sprawie Znamenska przeciwko Rosji, nr 77785/01). W wietle te- 
go orzeczenia, Konwencja zapewnia ochron  roszczenia matki o ustalenie ojcostwa dziec-
ka i nadanie mu nazwiska ojca biologicznego, wysuwane nawet po mierci i dziecka  
i ojca. W tym e orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka wyraził pogl d, e spory 
dotycz ce nazwisk i imion mieszcz  si  w zakresie art. 8 Konwencji. Nazwisko jako ro-
dek okre lania osobistej to samo ci i powi zania z rodzin  wi e si  z yciem prywatnym  
i rodzinnym. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził ponadto, e „poniewa
dziecko urodziło si  martwe, ustalenie jego ojcostwa nie wi zało si  z nało eniem na ko-
gokolwiek obowi zku zapewnienia mu utrzymania. Wynika st d, e brak było interesów 
koliduj cych z interesem skar cej [...]. Oddalaj c danie skar cej, s dy krajowe nie 
odwołały si  do adnych słusznych ani przekonuj cych interesów przemawiaj cych za 
utrzymaniem status quo [...]. Według orzecznictwa Trybunału sytuacja, w której domnie-
manie prawne przewa a nad rzeczywisto ci  biologiczn  lub prawn , bez wzgl du na 
ustalone fakty i yczenia osób zainteresowanych i bez adnych korzy ci dla kogokolwiek, 
jest niezgodna, nawet przy uwzgl dnieniu marginesu oceny pozostawionego pa stwom,  
z obowi zkiem zapewnienia skutecznej ochrony dla ycia prywatnego i rodzinnego” (po-
wołany wy ej wyrok ETPC z 2 czerwca 2005 r.). 

Najdonio lejsze s  jednak te uwagi zawarte w uzasadnieniu przedstawia-
nego werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, w których wskazano, e konsty-
tucyjna  

ochrona rodzicielstwa wymaga nie tylko odpowiednich rozwi za  prawodawczych doty-
cz cych relacji mi dzy rodzicami a ich dzieckiem, ale mo e tak e wymaga  odpowiednich 
rozwi za  prawodawczych na wypadek mierci dziecka. Powinno si  szanowa  uczucia 
rodziców i uwzgl dni  ich potrzeb  ustalenia rodzicielstwa dziecka, w sytuacji gdy usta-
lenie rodzicielstwa nie było mo liwe przed mierci  dziecka. Prawo rodziców do ustalenia 
rodzicielstwa obejmuje równie  dziecko, które zmarło przed urodzeniem lub po urodze-
niu, pomimo e ustalenie to nie mo e doprowadzi  do ukształtowania si  wi zi rodzinnej 
z dzieckiem. Tymczasem zaskar ony przepis uniemo liwia ustalenie rodzicielstwa w opi-
sanej sytuacji24. 

                                                
prawdy w zakresie istotnych aspektów to samo ci osobistej, takich jak to samo  rodziców 
[...]. Urodzenie, a w szczególno ci okoliczno ci urodzin stanowi  cz ycia prywatnego 
dziecka, a nast pnie osoby dorosłej, obj tego ochron  przez art. 8 Konwencji» (wyrok ETPC  
z 13 lutego 2003 r. w sprawie Odièvre przeciwko Francji, pkt 29, nr 42326/98; podobnie wy-
rok ETPC z 30 maja 2006 r. w sprawie Ebru i Çolak przeciwko Turcji, pkt 83, nr 60176/00)”. 
Nadto por. w innym kontek cie np.: A. SZPUNAR, Glosa do orzeczenia SN z dnia 6 grudnia 
1990 r., I CR 575/90, „Przegl d S dowy” 1992, nr 1, s. 89 n.; J. SERDA, Glosa, OSP, poz. 
214/1992, s. 454. 

24 Wskazuj c na w tpliwe motywy unormowania, b d cego przedmiotem skargi, powo-
łano si  na pi miennictwo prawnicze, w którym zwracano uwag , e „celem zakwestionowa-
nego przepisu było uniemo liwienie ojcu pozamał e skiemu doj cia do spadku po dziecku, 
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Najistotniejsza jest przy tym konstatacja, e  

w razie mierci dziecka nie ma zastosowania podstawowa przesłanka uzasadniaj ca usta-
nawianie ogranicze  w zakresie ustalania stanu cywilnego zgodnie z rzeczywistymi wi -
ziami biologicznymi, a mianowicie konieczno  ochrony dobra dziecka. Uznanie dziecka 
po jego mierci nie narusza ukształtowanych wi zi rodzinnych. W sytuacji, w której wa-
runkiem uznania dziecka jest zgoda matki, nie zachodzi równie  potrzeba zapewnienia 
ochrony matki. Ustanowione ograniczenie nie jest tak e konieczne dla zapewnienia 
ochrony interesów tych spadkobierców dziecka, którzy je utrzymywali, podczas gdy oj-
ciec dziecka nie realizował obowi zku alimentacyjnego. Je li nawet mo e si  zdarzy , e 
ojciec uznaj cy dziecko zmarłe kieruje si  wzgl dami maj tkowymi, to nie znaczy, e 
uznanie dziecka w takiej sytuacji prowadzi  b dzie do naruszenia praw innych osób. 
Rozwi zanie zakwestionowane przez skar cego stanowi ograniczenie konstytucyjnego 
prawa do ochrony ycia rodzinnego, a w szczególno ci prawa do ochrony rodzicielstwa. 
W my l art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych 
wolno ci i praw mog  by  ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s  konieczne  
w demokratycznym pa stwie dla jego bezpiecze stwa lub porz dku publicznego, b d  dla 
ochrony rodowiska, zdrowia i moralno ci publicznej, albo wolno ci i praw innych osób. 
Ograniczenia te nie mog  narusza  istoty wolno ci i praw. W ocenie Trybunału Konsty-
tucyjnego wprowadzone rozwi zanie nie słu y ochronie adnych uzasadnionych intere-
sów. Brak jest uzasadnienia ustanowionego ograniczenia. W szczególno ci nie mo na 
zgodzi  si  z pogl dem Prokuratora Generalnego, e zakwestionowany przepis zapewnia 
ochron  porz dku publicznego. Ustanowione ograniczenie nie spełnia zatem wynikaj -
cego z art. 31 ust. 3 Konstytucji wymogu, aby słu yło realizacji jednej z warto ci wy-
mienionych w tym przepisie. W tym kontek cie rozwa anie kwestii, czy ustanowione 
ograniczenie jest zgodne z zasad  proporcjonalno ci, jest bezprzedmiotowe. Z tego wzgl -
du nale y stwierdzi , e art. 76 k.r.o. nie tylko narusza sfer  osobistych i emocjonalnych 
odczu  rodziców, jak stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przede wszystkim na-

                                                
którym si  nie interesował za jego ycia” (zob. J. GWIAZDOMORSKI, Uznanie ojcostwa dziecka, 
Warszawa 1976, s. 21). Tak e Prokurator Generalny wyra a pogl d, e „zakwestionowany 
przepis zapobiega wykorzystywaniu instytucji uznania dziecka do celów maj tkowych,  
a w konsekwencji ustanowione ograniczenie praw konstytucyjnych słu y ochronie porz dku 
publicznego [...]”. Lecz J. Gwiazdomorski uwa a, e „przyj te uzasadnienie mo na kwestiono-
wa  z trzech powodów. Po pierwsze spadek po dziecku, którego ojcostwo nie zostało ustalone 
za jego ycia, nie ma zwykle du ej warto ci. Po drugie, ojciec uznaj cy dziecko musi liczy
si  z roszczeniami osób, które dziecko utrzymywały. Po trzecie, w ra cych wypadkach mo na 
uniemo liwi  dziedziczenie ojcu uznaj cemu dziecko przez zastosowanie art. 5 k.c.” (zob. 
tam e). Nadto niedopuszczalno  „uznania dziecka po jego mierci wyklucza doj cie do 
spadku po nim przyrodnich braci i sióstr zmarłego dziecka pochodz cych od tego samego 
ojca” (zob. tam e). Tak e w innym miejscu Gwiazdomorski zauwa ał, e „wykluczenie 
mo liwo ci uznania dziecka zmarłego bezpotomnie budzi zastrze enia” (Uznanie dziecka, [w:] 
System prawa rodzinnego i opieku czego, red. J.S. Pi towski, cz. 1, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gda sk–Łód  1985, s. 695). 
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rusza konstytucyjne prawo do ochrony rodzicielstwa, zagwarantowane w art. 47 w zwi z-
ku z art. 18 Konstytucji25. 

Ko cz c uzasadnienie swego werdyktu, Trybunał Konstytucyjny zwrócił 
uwag ,  

e ustawodawca ma du  swobod  kształtowania prawa rodziców do ustalenia ich rodzi-
cielstwa, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony warto ci konstytucyjnych. 
Ustawodawca mo e wprowadzi  ograniczenia mo liwo ci uznania dziecka po mierci  
w sytuacji, gdy dziecko urodziło si ywe, je eli ograniczenia takie s  niezb dne dla za-
pewnienia ochrony innych warto ci konstytucyjnych. Ustawa mo e ustanowi  m.in. okre-
lony termin uznania dziecka. Ustawodawca mo e wprowadzi  ponadto odpowiednie 

rozwi zania wykluczaj ce powstanie sytuacji, w której osoba uznaj ca dziecko po jego 
mierci kieruje si  korzy ciami materialnymi. Stwierdzenie niekonstytucyjno ci zakwe-

stionowanej regulacji nie oznacza, e ustawodawca nie mo e ustanowi  szczególnych 
rozwi za  dotycz cych uznania dziecka po jego mierci, niezb dnych dla zapewnienia 
ochrony innych warto ci konstytucyjnych26. 

Trudno przeceni  znaczenie przedstawionego wyroku oraz przywołanego 
dla  uzasadnienia. Ukazuje ono bowiem dobitnie emocjonaln , ale tak e spo-
łeczn  i kulturow  warto , równie  na gruncie prawa rodzinnego, ochrony 
relacji ywych wobec zmarłych. Stanowczo  za , z jak  s dziowie TK zaak-
ceptowali taki pogl d, potwierdza odradzaj c  si  potrzeb  dostrze enia tej 
warto ci tak e na obszarach normatywnych, na których zdawało si , cho  był 
to tylko pozór, e problematyka ochrony post mortem nie budzi nie tylko kon-
trowersji, ale nawet zainteresowania. Warto przy tym wskaza  na te dwa pas-
susy uzasadnienia, w których wspomniano, e uznanie ojcostwa dziecka po 
mierci mo e odpowiada  wewn trznej potrzebie rodziców „okre lenia to sa-

mo ci ich zmarłego dziecka i potwierdzenia faktu ojcostwa [...]”, a tak e 
wskazano, e prawo „rodziców do ustalenia rodzicielstwa obejmuje równie
dziecko, które zmarło przed urodzeniem lub po urodzeniu [...]”. Skupiono si
w nich bowiem wyra nie na ochronie uprawnie yj cych rodziców, gdy prze-
cie  takie ustalenie to samo ci post mortem, cho  ze skutkiem wstecznym  

                                                
25 Warto wspomnie , e „zdaniem Prokuratora Generalnego mo liwo  uznania dziecka 

zmarłego jeszcze przed urodzeniem prowadziłaby do nadania zmarłemu nasciturusowi szcze-
gólnej podmiotowo ci prawnej bez zdolno ci prawnej”, lecz w „ocenie Trybunału Konstytu-
cyjnego wprowadzenie takiej mo liwo ci nie zmienia statusu dziecka w stadium prenatalnym, 
o jego statusie i zakresie zdolno ci prawnej rozstrzygaj  bowiem szczegółowe przepisy 
prawne”. 

26 Por. np. IGNACZEWSKI, Pochodzenie dziecka, s. 93. 
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do chwili pocz cia, jest jednocze nie okre leniem to samo ci samego dziecka, 
dotyczy wi c tak e jego dobra osobistego, w tym szeroko rozumianego stanu 
cywilnego. 

Pokłosiem tego werdyktu jest nowy art. 76 k.r.o.27, który w § 2 przewi-
duje, e je eli „dziecko zmarło przed osi gni ciem pełnoletno ci, uznanie 
ojcostwa mo e nast pi  w ci gu sze ciu miesi cy od dnia, w którym m czy-
zna składaj cy o wiadczenie o uznaniu dowiedział si  o mierci dziecka, nie 
pó niej jednak ni  do dnia, w którym dziecko osi gn łoby pełnoletno ”28. 

Warto jeszcze wspomnie  o instytucji uznania ojcostwa, w istocie „dziad-
kostwa”, przez rodziców zmarłego ojca dziecka, znanej (niegdy ?) w prawie 
greckim29.  

Po miertne aspekty stosunków rodzinnoprawnych widoczne s  równie  na 
tle unormowa  dotycz cych przysposobienia. W nikłym stopniu dotyczy to 

                                                
27 Zob. T. SMYCZY SKI, Prawo rodzinne, Warszawa 2009, s. 190; K. GROMEK, Kodeks ro-

dzinny i opieku czy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1298-1299; H. HAAK, Kodeks rodzinny  
i opieku czy. Komentarz do art. 617-91, Toru  2009, s. 110; J. STRZEBI CZYK, Prawo rodzin-
ne, Warszawa 2010, s. 211-212; J. IGNACZEWSKI, Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 505; K. PIETRZYKOWSKI [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, 
red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 759-760; M. ANDRZEJEWSKI, Prawo rodzinne i opie-
ku cze, Warszawa 2010, s. 130-131; A. SYLWESTRZAK [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Ko-
mentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 524-525; T. SMYCZY SKI, Uzna-
nie ojcostwa, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XII: Prawo rodzinne i opieku cze, red.  
T. Smyczy ski, 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 niedopuszczalno ci „wzruszania stanu cywilnego osoby zmarłej” zob.: HOLEWI SKA- 
-ŁAPI SKA, Projektowane zmiany, s. 66-67. Nadto zob.: A. GOLEC-GRZYMEK, Uwagi do nowe-
lizacji Kodeksu rodzinnego i opieku czego z 6.11.2008 r., „Monitor Prawniczy” 2009, nr 19,  
s. 1045; E. OL DZKA, Ustalenie pochodzenia dziecka w wietle zmiany KRO z 6.11.2008 r., 
„Monitor Prawniczy” 2009, nr 22, s. 1219, 1221. Interesuj ce i wolne od nienaukowej wier-
no ci zastanym schematom s  rozwa ania A. Wilk pod prowokacyjnym tytułem (Nie)wzru-
szalno  stanu cywilnego po mierci, [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy po nowelizacji, red.  
J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010, s. 133 n.  

29 Zob. tak e J. MAZURKIEWICZ, Kodeks rodzinny i opieku czy po nowelizacji. Konferen-
cja Naukowa, Wrocław, 11 grudnia 2009 r., „Rejent” 2010, nr 3, s. 235. Por. informacj   
o francuskim orzeczeniu dopuszczaj cym uznanie ojcostwa przez dziadków: K. MYCEK, Usta-
lenie macierzy stwa w nowelizacji kodeksu rodzinnego i opieku czego w wietle rozwi za
przyj tych w porz dkach prawnych Francji, Luksemburga i Kanady, [w:] Kodeks rodzinny 
i opieku czy po nowelizacji, s. 67.  



O ochronie dóbr osobistych post mortem 91

postanowienia zawartego w art. 115 § 3 k.r.o.30, wyra nie za  przejawia si   
w art. 117 k.r.o., w którym odst puj c od zasady, e orzeczenie „nie mo e by
wydane po mierci przysposabiaj cego lub osoby, która miała by  przysposo-
biona” (art. 117 § 2 k.r.o.), postanowiono w kolejnym paragrafie, i  po 
„ mierci przysposabiaj cego orzeczenie o przysposobieniu mo e by  wydane 
wyj tkowo, je eli z daniem przysposobienia wyst pili oboje mał onkowie, 
jeden z nich zmarł po wszcz ciu post powania, a drugi danie przysposobie-
nia wspólnie przez mał onków podtrzymuje oraz gdy przez dłu szy czas przed 
wszcz ciem post powania przysposabiany pozostawał pod piecz  wniosko-
dawców lub tylko zmarłego wnioskodawcy i mi dzy stronami powstała wi
jak mi dzy rodzicami a dzieckiem.”  

Doniosłe jest przy tym, e przysposobienie to „ma takie same skutki jak 
orzeczone przed mierci  mał onka” (art. 117 § 4 k.r.o.), to bowiem oznacza, 
e kreuje ono post mortem tak e w odniesieniu do zmarłego taki stosunek, jak 

mi dzy rodzicami a dzie mi, a rozci ga si  to równie  na – co zapewne nad-
zwyczaj rzadkie, ale przecie  niewykluczone – ju  narodzonych zst pnych 
przysposobionego (art. 121 § 4 k.r.o.). Z punktu widzenia praktycznego do-
niosłe za  mo e by  przede wszystkim to, e w wyniku przysposobienia doko-
nanego post mortem, przysposobiony „nabywa prawa i obowi zki wynikaj ce  
z pokrewie stwa w stosunku do krewnych przysposabiaj cego” (art. 121 § 2 
k.r.o.)31. Do pewnego stopnia podobnie, jak przy zaprzeczeniu ojcostwa i usta-
leniu bezskuteczno ci uznania, rozwi zanie przysposobienia nie jest mo liwe 
po mierci przysposobionego, jest ono jednak dopuszczalne po mierci przy-
sposobiaj cego, ale tylko wówczas, gdy ten „zmarł po wszcz ciu sprawy  

                                                
30 Zgodnie z nim s d „opieku czy mo e na wniosek przysposabiaj cego orzec, e przys-

posobienie ma skutki przysposobienia wspólnego, je eli przysposabiaj cy był mał onkiem 
osoby, która wcze niej dziecko przysposobiła, a mał e stwo ustało przez mier  mał onka, 
który ju  dokonał przysposobienia”. 

31 Warto te  wspomnie  tu o art. 121 § 3 k.r.o., zgodnie z którym przez przysposobienie 
ustaj  „prawa i obowi zki przysposobionego wynikaj ce z pokrewie stwa wzgl dem jego 
krewnych, jak równie  prawa i obowi zki tych krewnych wzgl dem niego”, albowiem w art. 
1211 k.r.o. postanowiono w § 1, e przepis „art. 121 § 3 nie stosuje si  wzgl dem mał onka, 
którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego mał onka, ani wzgl dem krewnych 
tego mał onka tak e w razie przysposobienia po ustaniu mał e stwa przez mier  tego mał-
onka”, za  w § 2 dodano, e w „wypadku gdy mał onek przysposobił dziecko swego mał-
onka po mierci drugiego z rodziców przysposobionego, przepisu art. 121 § 3 nie stosuje si

wzgl dem krewnych zmarłego, je eli w orzeczeniu o przysposobieniu s d opieku czy tak 
postanowił”. 
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o rozwi zanie stosunku przysposobienia” (art. 125 § 2 zd. 1 k.r.o.; por. jednak 
zakaz przewidziany w art. 1251 § 1 k.r.o.). Przyjmuje si  przy tym, e je eli 
„rozwi zanie nast piło po mierci przysposabiaj cego, uwa a si , e skutki 
przysposobienia ustały z chwil  jego mierci” (art. 126 § 1 zd. 2 k.r.o.). 

W innym miejscu32 odnosz  si  do paradoksalnej normy zawartej w art. 
143 zd. 2 k.r.o., gdzie po stwierdzeniu w zdaniu 1 oczywisto ci, czyli e gdy 
„ojcostwo m czyzny, który nie jest m em matki, nie zostało ustalone, za-
równo dziecko, jak i matka mog  dochodzi  roszcze  maj tkowych zwi za-
nych z ojcostwem tylko jednocze nie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa”,  
w lapidarnym zdaniu 2 dodano, e nie „dotyczy to roszcze  matki, gdy dziec-
ko urodziło si  nie ywe”. Znamienne, e to od dawna akceptowane w orzecz-
nictwie rozwi zanie33 chyba nie budzi zastrze e , cho  przewiduje dopusz-
czalno  zas dzenia roszcze  zwi zanych z ojcostwem bez ustalenia ojcostwa. 
Bez w tpienia przepis ten oczekuje na uchylenie przez Trybunał Konstytu-
cyjny, przyjmowane bowiem w praktyce s dowej rozwi zanie jest bardziej 
kompromituj ce ni  kompromisowe34. Zreszt , s dy i w takich sytuacjach 
„ustalaj  ojcostwo” pozwanego, tyle e czyni  to nie w sentencji orzeczenia, 
ale w jego uzasadnieniu, po to, aby skuteczno  owego „ustalenia”, niestano-
wi cego podstawy do dokonania stosownego wpisu w akcie urodzenia martwo 
narodzonego dziecka, ograniczy  do relacji inter partes. Taka praktyka za-
sadza si  oczywi cie na potrzebie znalezienia cho by quasi-merytorycznego 
uzasadnienia dla podstawy zas dzenia roszcze  dochodzonych przez matk
martwo narodzonego dziecka, ale wynikała niegdy  z prze wiadczenia, dzi
za  z interpretacji zakazu przewidzianego w art. 84 § 1 zd. 2 k.r.o., e nie-
dopuszczalne jest ustalanie (ze skutkiem erga omnes) ojcostwa tak e takiego 
pozamał e skiego dziecka, które urodziło si  martwe. Niezwykło  tego roz-
wi zania polega i na tym, e nikt przecie  nie kwestionuje, tak e w praktyce, 

                                                
32 Zob. J. MAZURKIEWICZ, Ochrona dziecka pocz tego w wietle kodeksu rodzinnego  

i opieku czego, 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 to sam  argumentacj , któr  zawarł SN w tezach swego wyroku z 29 listo-

pada 1972 r., III CRN 286/72, LEX nr 7189, e niedopuszczalne „jest dochodzenie przeciwko 
ojcu, który nie jest m em matki, jakichkolwiek roszcze , których przesłank  byłoby jego 
ojcostwo, je eli ojcostwo to nie jest ustalone w sentencji orzeczenia ze skutkami erga omnes 
[...]. Zas dzenie alimentów od osoby, która nie jest do tego zobowi zana z mocy przepisów 
prawa, godzi w zasad  porz dku prawnego, a tym samym narusza interes Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej”. 
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skuteczno ci domniemania pater est... w odniesieniu do martwo narodzonych 
dzieci mał onków, gdy konsekwentne trzymanie si  zasady, która legła u pod-
staw art. 143 zd. 2 k.r.o., winna te  absurdalnie wyklucza , per analogiam, 
dopuszczalno  przyj cia ustalenia, jak na razie tylko na podstawie reguły 
mater semper certa est, macierzy stwa kobiety, która urodziła swe martwe 
dziecko, które to ustalenie ma przecie  swój walor praktyczny nie tylko na 
gruncie regulacji przewidzianych w art. 142 k.r.o., ale tak e gdzie indziej, np. 
na gruncie prawa ubezpieczeniowego przewiduj cego wypłat  tak e matce 
sumy ubezpieczenia i w takim przypadku. 

Rozwi zanie przewidziane w art. 143 zd. 2 k.r.o. jest nie tylko pokłosiem 
pogl du, który wi e stosunki filiacyjne z narodzinami, i to mimo przyjmo-
wanego skutku wstecznego do chwili pocz cia, nie za  z chwil  pocz cia, jako 
jedynym racjonalnym momentem przyj cia powstania wi zi o charakterze 
biologicznym; to stanowisko wyrasta te  dzisiaj ze sformułowanego w art. 84 
§ 1 zd. 2 k.r.o. prze wiadczenia o niedopuszczalno ci s dowego ustalania oj-
costwa post mortem, cho  przecie  w kilku miejscach ustawodawca od tej 
reguły w odniesieniu do innych stosunków filiacyjnych, dla ró nych zreszt
powodów, odst puje. 

Problematyka post mortem pojawia si  równie  na gruncie art. 149 § 1 
k.r.o., zgodnie z którym, gdy „wzgl d na dobro pozostaj cego pod opiek  nie 
stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna by  ustanowiona 
przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matk , je eli nie byli po-
zbawieni władzy rodzicielskiej”. Moim zdaniem jest to bowiem wystarczaj ca 
podstawa do uznania prawnie doniosłego, w granicach zakre lonych w tym 
przepisie, wskazania opiekuna dla dziecka tak e na wypadek mierci jego ro-
dziców35. Widz  jednak powody, dla których podobne, cho  wyra nie zorien-

                                                
35 Zob. A. CISEK, J. MAZURKIEWICZ, J. STRZEBI CZYK, O pełn  ochron  interesów dziec-

ka. Pod rozwag  legislatora, „Gazeta Prawnicza” 1988, nr 3, s. 7. O takim „powołaniu” opie-
kuna w testamencie, co oczywi cie nie jest mo liwe, albowiem opiekun ustanawiany jest przez 
s d opieku czy, zob. np.: A. M CZY SKI, Kolizyjna problematyka czynno ci prawnych na 
wypa- 
dek mierci. (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 in-
formacja, e zmarły piosenkarz w testamencie jako „osob , której powierza opiek  nad dwoma 
synami i córk , wskazuje swoj  79-letni  matk  Katherine. Gdyby z jakiegokolwiek powodu 
nie mogła ona wypełnia  roli opiekuna, dzie mi Króla Popu miałaby si  zaj  Diana Ross, 
piosenkarka, która wspierała Jacksona od pocz tku jego kariery”. 
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towane na sytuacje post mortem rozwi zanie, winno by  przyj te wówczas, 
gdy tylko jeden z rodziców wykonywał piecz  nad dzieckiem, a drugi, we 
władzy nawet nieograniczony, w zawiniony sposób pieczy tej nie sprawował36. 

W pi miennictwie i w orzecznictwie s dowym nie brakuje te  odniesie
do innych zagadnie  prawnorodzinnych, w których ujawniaj  si  interesuj ce 
mnie kwestie post mortem. Nader szeroko dyskutowana bowiem jest kwestia 
sztucznej inseminacji nasieniem nie yj cego m czyzny, postawiona w pol-
skim pi miennictwie przez B. Walaszka, który widział w niej sui generis
kontynuacj  „mał e stwa post mortem współmał onka”37. Podobne zagadnie-
nia wyst puj  w zwi zku z mo liwo ci  po miertnej implantacji embrionu38. 

                                                
36 Zob. np.: J. MAZURKIEWICZ, Odrzucenie senackiego projektu ustawy o zmianie kodeksu 

rodzinnego i opieku czego w wietle argumentacji poselskiej, „Acta Universitatis Wratisla-
viensis” 1985, Prawo CXLIII, t. 39, s. 144-147. 

37 B. WALASZEK, O niektórych aspektach prawnych inseminatio artificialis, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, z. 1, s. 68. Jego propozycje nie były wolne od 
istotnych wad, lecz zasadnicza argumentacja nie zasługiwała na tak ostr  krytyk , jak wypo-
wied  Z. Radwa skiego, e: „B. Walaszka zwrot ku pami ci zmarłego m a, kontynuacja jego 
«cienia» przy u yciu zamro onej spermy – za porad  i przyzwoleniem «rady familijnej» 
debatuj cej nad tym, co zrobi  z ow  pozostawion  w spadku bryłk  lodu – przypomina raczej 
obraz patrymonialnej rodziny z okresu feudalnego ni  wyobra enia współczesne i postulaty 
marksistowskiej doktryny społecznej” (Stanowisko prawne dziecka pocz tego w nast pstwie 
sztucznego unasiennienia matki, „Studia Iuridica Silesiana” 1979, nr 5, s. 194). Zob. M. NES-
TEROWICZ, Problemy prawne inseminacji post mortem, „Prawo i Medycyna” 4(2002), nr 1,  
s. 31 n., szczeg. s. 34 [dalej cyt.: PiM], gdzie pogl d, e „nale ałoby uzna , e w razie mierci 
dawcy nasienia zgoda na jego u ycie traci moc”; dostrzegaj c wag  argumentów, które przy-
tacza si  dla uzasadnienia tego stanowiska, nie jestem o jego słuszno ci przekonany. 

38 Zob. np.: M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji w natur  ludzkiej prokreacji, Warszawa 
1990, s. 306 n.; A. DYONIAK, Status prawny dziecka pochodz cego z postmortalnej insemina-
cji albo postmoralnej implantacji embrionu, „Studia Prawnicze” 1993, z. 4, s. 47 n., szczeg. 
s. 51-52; R.A. TOKARCZYK, Prawo ameryka skie, Warszawa 2009, s. 29-30; W. LANG, Wst p-
na charakterystyka prawnych aspektów medycznie wspomaganej prokreacji, [w:] Prawne pro-
blemy ludzkiej prokreacji, red. W. Lang, Toru  2000, s. 274-275; P. KONIECZNIAK, Prawna 
dopuszczalno  wspomaganej prokreacji oraz prawne regulacje sztucznych zapłodnie  (wyniki 
ankiety Rady Europy), [w:] Prawne problemy, s. 283-284; M. SAFJAN, Prawne problemy 
relacji filiacyjnych oraz dost pu do informacji o dawcy lub dawczyni komórek rozrodczych, 
[w:] Prawne problemy, s. 314; M. GAŁ ZKA, Prawo francuskie wobec embrionu in vitro, PiP 
2000, z. 6, s. 65-66; T. SMYCZY SKI, Pochodzenie dziecka pocz tego w wyniku zabiegu me-
dycznie wspomaganej prokreacji, [w:] System Prawa Prywatnego, t. XII, s. 221; TEN E, Aks- 
jologiczne podstawy dopuszczalno ci wspomaganej prokreacji ludzkiej, „Forum Iuridicum” 
2004, nr 3, passim; J. HABERKO, Prawne aspekty prokreacji wspomaganej medycznie w wietle 
nowej włoskiej ustawy, PiM 7(2005), nr 1, s. 87 n.; M. NESTEROWICZ, Prokreacja medycznie 
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Mo na zasadnie przypuszcza , e w przyszło ci pojawi si  równie  prak-
tyczne zagadnienie po miertnej ochrony dziedzictwa genetycznego człowieka, 
w tym tak e jego integralno ci, w zwi zku z mo liwo ciami wykorzystywania 
materiału genetycznego pochodz cego 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 tak e za-
gadnienie statusu stanu cywilnego post mortem, równie  dlatego, bo ów stan 
stanowi szczególny ł cznik, swoiste kontinuum, mi dzy t  i tamt  „stron ”, 
pr dzej lub pó niej wi kszo  z nas okre la bowiem swe pochodzenie wska-
zuj c na relacj  wobec osoby zmarłej. Podstaw  normatywn  s  tu przepisy 
prawa o aktach stanu cywilnego, dotycz ce sporz dzania nie tylko aktów 
zgonu, ale tak e aktów urodzenia i mał e stwa, w zwi zku z wpisywaniem do 
tych aktów równie  danych dotycz cych zmarłych rodziców. 

                                                
wspomagana i in ynieria genetyczna – konieczno  regulacji prawnych, PiM 8(2006), nr 2,  
s. 6 n.; TEN E, Ochrona osobowo ci, prokreacja medycznie wspomagana i in ynieria genetycz-
na w prawie francuskim, [w:] Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawo-
znawstwo. [Ksi ga wydana dla uczczenia W. Langa], praca zbiorowa, Toru  1998, s. 203 n.; 
TEN E, Prawo medyczne, Toru  2007, s. 278 n. Nadto zob.: M. GOŁOWKIN-HUDAŁA, Wspo-
magana prokreacja ludzka a stan cywilny człowieka, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian,  
s. 235 n.; TA , Zgoda m a na pocz cie dziecka za pomoc  metod wspomaganej prokreacji. 
Uwagi na tle art. 68 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy po nowelizacji, s. 17 n.; J. HA-
BERKO, Cywilnoprawna ochrona dziecka pocz tego a stosowanie procedur medycznych, War-
szawa 2010, passim. 

39 Zob. Protokół dodatkowy do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Godno ci Istoty 
Ludzkiej wobec Zastosowa  Biologii i Medycyny, w sprawie Zakazu Klonowania Istot Ludz-
kich, PiM 10(2008), nr 3, s. 152 (art. 1 zd. 1); A. MICHALSKA, T. TWARDOWSKI, Człowiek  
i prawne aspekty in ynierii genetycznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1998, z. 2, s. 87; C. MIK, Wspólnota Europejska wobec zagadnienia klonowania człowieka, 
PiM 3(2001), nr 3, s. 70; K. KLECHA, Integralno  osoby ludzkiej w uj ciu Karty Praw Podsta-
wowych, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2002, nr 8, s. 65. Nadto zob.: 
A. CISEK, J. MAZURKIEWICZ, J. STRZEBI CZYK, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu 
ochrony macierzy stwa i dziecka pocz tego, „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 cy-
wilnego40 do „aktu urodzenia wpisuje si  [...] nazwiska, nazwiska rodowe 
rodziców, imi  (imiona), miejsce i dat  urodzenia [...] ka dego z rodziców  
w chwili urodzenia si  dziecka [...]”, za  na podstawie ust. 3 pkt 1-3 tego arty-
kułu pisemne „zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególno ci zawie-
ra : 1) imi  i nazwisko, nazwisko rodowe, dat  urodzenia, PESEL, okre lenie 
stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka; 2) imi   
i nazwisko, dat  urodzenia, PESEL, okre lenie stanu cywilnego oraz miejsca 
stałego zameldowania ojca dziecka; 3) dane dotycz ce wykształcenia rodzi-
ców dziecka [...]”. Oczywiste, e w cz ci wskazane dane dotycz ce rodziców 
wpisywane s  zawsze, gdy s  znane, i wtedy bowiem s  doniosłe w znaczeniu 
prawnym, a wi c tak e wówczas, gdy ojciec nie yje, a tak e, gdy w chwili 
sporz dzania aktu nie yje matka, równie  wtedy, gdy zmarła przy porodzie, 
w tym, co nadzwyczaj rzadkie, lecz niewykluczone, gdy zmarła przed naro-
dzeniem dziecka. 

Zagadnienie dotycz ce wpisu danych odnosz cych si  do ojca dziecka 
jest, oczywi cie, w interesuj cym mnie aspekcie, takie samo przy istnieniu 
domniemania pochodzenia z mał e stwa, jak i przy innych sposobach ustale-
nia jego ojcostwa. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 p.a.s.c., je eli „stosownie 
do przepisów Kodeksu rodzinnego i opieku czego nie zachodzi domniemanie, 
e ojcem dziecka jest m  matki, dane dotycz ce osoby ojca wpisuje si  tylko 

w razie uznania dziecka przez ojca lub s dowego ustalenia ojcostwa”, tak e 
wówczas, gdy ojciec ten w chwili narodzin jego dziecka nie yje. Ale i wpisu 
przesłaniaj cego, 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, je eli „nie nast piło uznanie dziecka lub s dowe 
ustalenie ojcostwa, wpisuje si  do akt urodzenia dziecka jako [...] nazwisko 
ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki, z odpowiedni  adnotacj   
w rubryce «Uwagi»”. W nie tak dawnej nowelizacji dodano w tym artykule 
ust. 3, zgodnie z którym, je eli „uznanie ojcostwa nast piło przed urodzeniem 
si  dziecka ju  pocz tego, a dziecko urodziło si  martwe, przepis ust. 1 stosuje 
si  odpowiednio”.  

W nowelizacji tej dodano te  w art. 44 p.a.s.c. ust p 5, stwierdzaj cy, e 
je eli „uznanie ojcostwa albo s dowe ustalenie ojcostwa nast puje po sporz -

                                                
40 Ustawa z 29 wrze nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. 

2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 
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dzeniu aktu zgonu, tak e do tego aktu wpisuje si  wzmiank  dodatkow  za-
wieraj c  dane okre lone w ust. 3 i 4”. 

Osobne wyzwania badawcze niesie sporz dzanie aktu urodzenia martwo 
narodzonego dziecka. Zgodnie bowiem z art. 38 ust. 2 p.a.s.c., je eli „dziecko 
urodziło si  martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nast pi  w ci gu 3 
dni”, w „takim wypadku sporz dza si  akt urodzenia z adnotacj  w rubryce 
«Uwagi», e dziecko urodziło si  martwe [...]”, za  „aktu zgonu nie sporz dza 
si ”41. Tak e wówczas w akcie umieszcza si  wszelkie wymagane dane doty-
cz ce rodziców dziecka, zarówno wtedy, gdy yj , jak i gdy zmarli. Bez w t-
pienia podaje si  w takim akcie nazwisko dziecka, zarówno wtedy, gdy jest to 
nazwisko jego ojca albo matki, równie  wtedy, gdy ju  nie yj ; w akcie tym 
wskazuje si  tak e wybrane imi  lub imiona dziecka (por. art. 50 ust. 1 
p.a.s.c.), przy czym wydaje si , e w przypadku mierci obojga rodziców 
przed narodzeniem dziecka, zarówno ywo, jak i martwo narodzonego, albo 
przed sporz dzeniem aktu jego urodzenia, kierownik urz du stanu cywilnego 
winien respektowa  wiarygodny wybór imienia (imion) dokonany ante mor-
tem, cho de lege lata taka interpretacja ma nikł  szans  na akceptacj , st d 
celowe zdaje si  wysuni cie stosownego postulatu de lege ferenda. Gdyby 
kiedykolwiek został on uwzgl dniony, wtedy tylko w sytuacji braku informa-
cji o dokonaniu takiego wyboru, za  dzisiaj zawsze, kierownik urz du stanu 
cywilnego powinien tak e w odniesieniu do aktu narodzenia martwo urodzo-
nego dziecka zastosowa  norm  zawart  w art. 50 ust. 2 p.a.s.c., zgodnie  
z którym, je eli „przy sporz dzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali 
wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik urz du stanu cywilnego wpisuje 
do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju u ywanych, czyni c o tym 
stosown  wzmiank  dodatkow ”, cho de lege ferenda warto w takiej sytuacji 
rozwa y  równie  uprawnienie innych osób do wskazania imienia lub imion 
dziecka, np. jego rodze stwa lub dziadków42. 

                                                
41 Zob. krytyk  tej regulacji przez L.K. Paprzyckiego, Prawnokarna ochrona ycia i zdro-

wia istoty ludzkiej, „Palestra” 2009, nr 7-8, s. 52-53. 
42 Odpowiednio nie sposób wykluczy  tu si gni cia po rozwi zanie zawarte w art. 51 ust. 

1 p.a.s.c., zgodnie z którym „rodzice dziecka mog  w ci gu 6 miesi cy od daty sporz dzenia 
aktu urodzenia zło y  kierownikowi urz du stanu cywilnego pisemne o wiadczenie o zmianie 
imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporz dzenia. Przepis art. 50 ust. 1 
stosuje si  odpowiednio”, przy czym na podstawie ust. 2 tego artykułu o „zmianie imienia 
(imion) wpisuje si  do aktu urodzenia dziecka wzmiank  dodatkow ”. W odniesieniu do wy-
boru imienia lub imion dla martwo narodzonego dziecka, którego rodzice nie yj , roztropne 
zdaje si  sugerowanie podobnej do wspomnianej wy ej propozycji de lege ferenda. 
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Z kolei na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 p.a.s.c. do „aktu mał e stwa wpi-
suje si : [...] nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodziców ka dej z osób 
wst puj cych w zwi zek mał e ski [...]”, co odnie  nale y oczywi cie rów-
nie  do takich danych zmarłych rodziców. 

Interesuj ce mnie aspekty prawnoosobiste pojawiaj  si  tak e na gruncie 
rozlicznych regulacji dotycz cych sporz dzania aktów zgonu. Warto przy tym 
zwróci  uwag  na wymow  regulacji zawartych ju  w pierwszych przepisach 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie bowiem z jego art. 1 
ustawa ta „reguluje sprawy zwi zane z rejestracj  urodze , mał e stw oraz 
zgonów, a tak e sprawy dotycz ce innych zdarze , które maj  wpływ na stan 
cywilny osób”43. Z kolei w art. 2 zd. 2 stwierdzono, e rejestracji „stanu 
cywilnego osób dokonuje si  w ksi gach stanu cywilnego w formie aktów 
urodzenia, mał e stwa oraz zgonu”44. W art. 3 postanowiono za , e „stan cy-
wilny osoby stwierdza si  na podstawie aktów sporz dzonych w ksi gach 
stanu cywilnego”, uzupełniaj c t  norm  regulacj  zawart  w art. 4, zgodnie  
z którym „akty stanu cywilnego stanowi  wył czny dowód zdarze  w nich 
stwierdzonych; ich niezgodno  z prawd  mo e by  udowodniona jedynie  
w post powaniu s dowym”. Otó , postanowienia te jednoznacznie wskazuj , 
chyba e tak e mier  człowieka stanowi element jego stanu cywilnego, cho
nie mo na wykluczy  próby interpretacji, e mier  ta i jej rejestracja słu
wył cznie dla ustalenia kresu tego stanu. Ale ta ostatnia sugestia – po pierw-
sze – nie ma wyra nej, a moim zdaniem nawet dostatecznej, podstawy norma-
tywnej, po drugie – przecz  jej po miertne konsekwencje stanu cywilnego, za-
równo na gruncie prawa prywatnego, w szczególno ci spadkowego, rodzinne-
go, ale tak e egzekucyjnego i handlowego, jak równie  na gruncie prawa pu-
blicznego, w tym i prawa aktów stanu cywilnego, cho  w szczególno ci prawa 
podatkowego. 

Odnosz ce si  do aktów zgonów regulacje zawarte w p.a.s.c.45, inspiruj
do rozwa ania po miertnej egzystencji i skuteczno ci tak e dóbr osobistych,  
w tym i stanu cywilnego, przewiduj c np. w art. 67 ust. 1, e do „aktu zgonu 
                                                

43 Por. art. 27 projektowanego kodeksu cywilnego (Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywil-
nego działaj ca przy ministrze sprawiedliwo ci. Ksi ga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt  
z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 24). Zob. nadto np.: P. KSI AK [w:] Kodeks cywilny. 
Cz  ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, s. 261. 

44 Por. art. 27 projektowanego kodeksu cywilnego (Komisja, s. 24, 41, zob. tak e s. 45-
46). 

45 Zob. tak e 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 si : 1) nazwisko, imi  (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, 
miejsce i dat  urodzenia, miejsce zamieszkania zmarłego; 2) dat , godzin
oraz miejsce zgonu [...]; 4) nazwiska rodowe i imiona rodziców zmarłego 
[...]”46. Z przepisu tego wynika, e niezale nie od danych dotycz cych samego 
zmarłego, dane dotycz ce jego rodziców s  doniosłe normatywnie zawsze, 
tak e wówczas, gdy rodzice, co ma miejsce najcz ciej, w chwili sporz dzania 
aktu zgonu ich dziecka ju  nie yj . Gdyby bowiem wykluczy  po miertn
doniosło  danych wskazuj cych imiona i nazwiska, co zreszt  byłoby para-
doksalne, a zwa ywszy ich walor praktyczny, wr cz absurdalne (oczywista 
jest bowiem równie  po miertna prawna doniosło  wskazania tych imion  
i nazwisk, jako okre le  identyfikuj cych zmarł  osob ), wpisywanie ich w ja-
kimkolwiek akcie stanu cywilnego, nie tylko do aktu zgonu, nie znajdowałoby 
adnego merytorycznego prawnie uzasadnienia. Podobne refleksje budzi art. 

74 ust. 3 p.a.s.c., zgodnie z którym, je eli „urodzenie lub zgon nast piły na 
polskim statku morskim lub powietrznym w czasie podró y, kapitan statku, 
oprócz wzmianki w dzienniku okr towym (pokładowym), sporz dza protokół 
zawieraj cy dane dotycz ce takich zdarze  [...]”, w którym, w przypadku 
„zgonu wymienia si  nazwisko i imi  (imiona) zmarłego, jego nazwisko ro-
dowe, dat  lub rok oraz miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, dat  zgonu, 
okre lenie miejsca zgonu, imiona i nazwiska rodowe rodziców oraz przyczyn
zgonu”. Pokrewne unormowania odnosz  si  do zgonu na okr cie wojennym 
oraz polskim wojskowym statku powietrznym poza granicami pa stwa47. 

                                                
46 Zob. np. E. PACHNIEWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, Prawo o aktach 

stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002, s. 183, 
gdzie znajduj  si  uwagi o wpisywaniu w stosownych rubrykach danych wył cznie yj cego 
mał onka osoby zmarłej, nadto, z krytycznym komentarzem, nazwisk rodowych rodziców 
zmarłego, zob. tak e s. 181-182. Zob. równie  E. PACHNIEWSKA [w:] A. CZAJKOWSKA,  
E. PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumen-
tów i pism, Warszawa 2005, s. 180-181. 

47 Zgodnie z art. 76 p.a.s.c., „zgony na okr cie wojennym wpisuje si  do dziennika okr to-
wego, z uwzgl dnieniem danych wymienionych w art. 74, oraz sporz dza si  jednocze nie 
odpis dokonanego wpisu. Przepis art. 75 stosuje si  odpowiednio”, z kolei na podstawie art. 77 
ust. 2 p.a.s.c. „zgony, które nast piły na polskim wojskowym statku powietrznym poza grani-
cami pa stwa, wpisuje si  do dziennika pokładowego zdarze . Przepisy art. 74 i 75 stosuje si
odpowiednio”. 
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Z oczywistych powodów opisane regulacje, nie tylko dotycz ce aktów 
zgonu, znajduj  odzwierciedlenie tak e w postanowieniu dotycz cym danych 
zamieszczanych w odpisie skróconym aktów stanu cywilnego48. 

W polskim pi miennictwie cywilistycznym zagadnienie po miertnej sku-
teczno ci danych wchodz cych w skład sensu largo stanu cywilnego, nie bu-
dziło szczególnego zainteresowania zapewne dlatego, e tak  doniosło  uwa-
ano za oczywist , dla czego barier  nie było nigdy, co zastanawiaj ce, roz-

powszechnione prze wiadczenie o ga ni ciu dóbr osobistych wraz ze mierci
ich podmiotu49. Ponad wier  wieku temu, do niedawna50 w osamotnieniu, 

                                                
48 Zgodnie z art. 82 p.a.s.c., w „odpisie skróconym zamieszcza si  nast puj ce dane: 1)  

w odpisie aktu urodzenia nazwisko i imi  (imiona), miejsce i dat  urodzenia oraz imiona i naz-
wiska rodowe rodziców dziecka; 2) w odpisie aktu mał e stwa nazwiska i imiona mał onków, 
ich nazwiska rodowe, miejsca i daty ich urodzenia, miejsce i dat  zawarcia mał e stwa, imiona 
i nazwiska rodowe rodziców, nazwisko (nazwiska) mał onków, które nosz  po zawarciu mał-
e stwa, nazwisko dzieci zrodzonych z tego mał e stwa, a je eli mał e stwo ustało wskutek 
mierci jednego z mał onków albo rozwodu, zostało uniewa nione, orzeczona została separa-

cja oraz jej zniesienie adnotacj  o ustaniu mał e stwa, jego uniewa nieniu, o separacji oraz  
o zniesieniu separacji, wraz z oznaczeniem aktu zgonu lub sygnatury akt sprawy, w której 
orzeczono o rozwodzie, uniewa nieniu mał e stwa, o separacji oraz o zniesieniu separacji;  
3) w odpisie aktu zgonu nazwisko i imi  (imiona) zmarłego, jego nazwisko rodowe, miejsce  
i dat  zgonu, dat  lub rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny zmarłego i jego ostatnie 
miejsce zamieszkania oraz nazwisko, imi  i nazwisko rodowe mał onka, a tak e imiona i naz-
wiska rodowe rodziców zmarłego”. Zob. tak e art. 81 p.a.s.c. 

49 Zob. K. GONDOREK, A. USTOWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Prze-
pisy wykonawcze i zwi zkowe, Warszawa 1991, s. 166, 174 n., 287 n., w szczeg. s. 289. Por. 
np.: J. CAGARA, Imi  i nazwisko w prawie polskim, „Nowe Prawo” 1978, nr 3, s. 406; J. KRE-
MIS, Osoby fizyczne, [w:] Podstawy prawa cywilnego, red. E. Gniewek, Warszawa 2005, s. 44; 
nadto zob.: S. GRZYBOWSKI, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, Warszawa 1974, s. 156, 
gdzie odnosz c si  do aktu zgonu autor stwierdza, e „stan cywilny zostaje okre lony tylko 
indywidualizacj  zmarłego oraz dat , godzin  oraz miejscem zgonu [...]”; A. SZPUNAR, Ochro-
na dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 145; A. WOLTER, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, 
Warszawa 1967, s. 150 n.; A. WOLTER, J. IGNATOWICZ, K. STEFANIUK, Prawo cywilne, zarys 
cz ci ogólnej, Warszawa 2002, s. 176 n. Nadto zob.: S.M. GRZYBOWSKI, Ochrona dóbr 
osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 94, gdzie uzasad-
niany wzgl dami ideologicznymi pogl d, i  pochodzenia „od pewnej osoby lub pewnej grupy 
osób nie mo na [...] uwa a  za dobro osobiste chronione przez art. 11 popc”, zob. tak e s. 93; 
por. S. GRZYBOWSKI, Glosa do postanowienia SN z 18 pa dziernika 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 przemawiaj ce 
za po miertn  doniosło ci  tak rozumianego stanu cywilnego, w tym tak e 
znaczenia prawnego wskazywania w aktach stanu cywilnego na imi  i nazwis-
ko martwo narodzonego dziecka, nawi zuj c tu i do unormowa  znanych do 
dzisiaj w prawie ubezpieczeniowym51. Mimo braku, poza jednym wspomnia-
nym przed chwil  przypadkiem, odzewu, dalej nie ulega dla mnie w tpliwo-
ci, e gdyby doszło do naruszenia nawet w sko rozumianego dobra osobi-

stego stanu cywilnego zmarłego (bowiem w odniesieniu do jego nazwiska  
i pseudonimu jest to expressis verbis przes dzone przede wszystkim w przepi-
sach prawa firmowego) mo liwa jest jego cywilnoprawna ochrona. 

Zamiast zako czenia 

Uczestniczyłem w mi dzynarodowej konferencji po wi conej ochronie 
praw rodziny. Po moim wyst pieniu energiczna Holenderka przedstawiła refe-
rat o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Mówiła o trudnej drodze, która 
po latach stara  zaowocowała sukcesem: wła nie niderlandzki parlament do-
                                                
TOWICZ [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. M. Grudzi ski, J. Ignatowicz, 
Warszawa 1975, s. 382 n.; A. ZIELONACKI, Warto ci ycia rodzinnego w wietle ochrony dóbr 
osobistych, [w:] Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Zagadnienia wy-
brane, red. J.S. Pi towski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda sk–Łód  1986, s. 214; T. SMY-
CZY SKI, Integralno  człowieka w wietle jego stanu rodzinnego, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1988, z. 2, s. 36; L. STECKI [w:] L. STECKI (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 znajomo ci własnego pochodzenia, „Studia Prawnicze” 
1993, z. 1, s. 99; D. KOT, U ycie cudzego nazwiska w prasie a autorstwo dzieła, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego. Prace z Prawa Własno ci Intelektualnej” 1997, z. 68, 
s. 112; A. SAKOWICZ, Prywatno  jako samoistne dobro prawne (per se), PiP 2006, z. 1, s. 16 
n. Zob. tak e problematyk  nabycia prawa do uzupełnienia nazwiska pseudonimem nie yj -
cego wst pnego u J. Litwina – Pseudonim wojskowy, „Wojskowy Przegl d Prawniczy” 1945, 
nr 2, s. 90; J. LITWIN, Nabycie i zmiana nazwiska w wietle Kodeksu rodzinnego, „Nowe Pra-
wo” 1951, nr 2, s. 36, gdzie omówienie interesuj cych regulacji francuskiej ustawy z 2 lipca 
1923 r. o uwiecznieniu nazwisk obywateli zmarłych za ojczyzn , przewiduj cej mo liwo
„przekazania”, rozporz dzeniem ostatniej woli, „w przewidywaniu mierci na wojnie [...]”, 
nazwiska „«wygasaj cego» jednemu z krewnych w granicach uprawnionych do spadkobrania 
[...]”, zob. nadto s. 34. 

50 Bo teraz tak e M. Nazar zwraca uwag , e pokrewie stwo „nie ga nie wskutek mierci 
osób spokrewnionych” (Uznanie ojcostwa, [w:] J. IGNATOWICZ, M. NAZAR, Prawo rodzinne, 
Warszawa 2010, s. 272).  

51 Zob. MAZURKIEWICZ, Ochrona, s. 9, 26-29, 65-66, 69, 91-97. 
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pu cił tak  adopcj . Na równych prawach, bez jakichkolwiek ogranicze . Tak 
jak przystało na nowoczesnego europejskiego prawodawc . Schodziła z po-
dium w ród burzy oklasków. 

 Po niej miał wyst pienie przedstawiciel Madagaskaru. Niewysoki, chudy 
m czyzna wyra nie odstawał od reszty niemodnym, znoszonym garniturem. 
Mówił o poj ciu rodziny w tradycji malgaskiej. O tym, e za rodzin  uwa a 
si  u nich nie tylko rodziców i dzieci oraz babcie, dziadków, wnuki, ciocie, 
wujków, kuzynki i kuzynów, ale tak e nie yj cych ju  przodków. I e gdy 
trzeba podj  jak  wa n  decyzj , yj cy rozwa aj , jakby ich zamierzenia 
ocenili zmarli.  

 Gdy Malgasz sko czył i schodził z podium, byłem jedyn  osob , która 
klaskała. Podczas przerwy podszedłem do niego, serdecznie u ciskałem jego 
ko cist  dło , powiedziałem, e bliskie jest mi malgaskie pojmowanie rodziny  
i ciesz  si , e w tym miejscu, w rodku Europy, wreszcie usłyszałem co ,  
co warto było usłysze .  

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 
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Zenon Baranowski 

Przydomki w wietle prawa 

W polskim systemie prawnym osoba fizyczna jest indywidualizowana  
i identyfikowana poprzez imi  i nazwisko1. Prawo dopuszcza tak e mo liwo
u ywania pseudonimów zawodowych (artystycznych, literackich, muzycz-
nych, teatralnych, sportowych, dziennikarskich itp.), które jedynie przesłania-
j  rzeczywiste nazwisko2. 

Poza systemem regulacji prawnej pozostaj  natomiast inne okre lenia in-
dywidualizuj ce osoby fizyczne, jak przezwiska3 i przydomki4. Oba te poj cia 
cz sto w literaturze nie s  rozró niane lub traktowane wymiennie. Obecnie, 

                                                
MGR ZENON BARANOWSKI – prawnik, Warszawa  
1 S. GRZYBOWSKI, System prawa cywilnego. Cz  ogólna, t. I, Wrocław–Warszawa–Kra-

ków–Gda sk–Łód  1985, s. 326-330; Z. DUNIEWSKA, Zmiana imion i nazwisk, [w:] Materialne 
prawo administracyjne. Poj cia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, Warszawa 2005, s. 69. Oso-
ba fizyczna mo e mie  najwy ej dwa imiona, por.: W.M. HRYNICKI, Dopuszczalna ilo  imion 
w systemie prawa polskiego. Podstawowe zagadnienia administracyjnoprawne, „Administra-
cja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2009, nr 1, s. 110. Nazwisko mo e składa  si  najwy ej  
z dwóch cz ci (członów), por.: A. CZAJKOWSKA, Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komen-
tarz. 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. ŁOBODZI SKA, L. TOMCZAK, Współczesne przezwiska polskie. Analiza formalna i zna-

czeniowa, Warszawa–Wrocław 1988, s. 11-12; Z. ABRAMOWICZ, D. KOSIOR, Nieoficjalne naz-
wy osobowe na polsko-wschodniosłowia skim pograniczu, [w:] Przezwiska i przydomki w j zy-
kach słowia skich, red. S. Warchoł, cz. I, Lublin 1998, s. 23-24. 

4 CZ. KOSYL, Nazwy osobowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. II: Współ-
czesny j zyk polski, red. J. Bartmi ski, Wrocław 1993, s. 423. 



Zenon Baranowski 106

jak si  wydaje, nast piło trwałe rozdzielenie tych poj 5 i na podstawie bada
j zykoznawców mo na sformułowa  definicj  przydomka. Jest to dodatkowe 
okre lenie osoby fizycznej, wyst puj ce obok oficjalnego, urz dowego naz-
wiska, najcz ciej je zast puj ce, o charakterze dziedzicznym, obejmuj ce 
wszystkich członków rodziny6.  

Przydomki funkcjonuj  w niedu ych, zasiedziałych rodowiskach wiej-
skich, małomiasteczkowych oraz skupiskach dawnej drobnej szlachty7. Przy-
czyn  ich powstawania jest lokalne znaczne rozpowszechnienie identycznego 
nazwiska, a co za tym idzie – d enie do dodatkowej identyfikacji, z uwagi na 
to, i  dwuelementowy (imi  i nazwisko) prawny system nazwowy nie spełnia 
w wystarczaj cym stopniu swojej funkcji wyró niaj cej osoby fizyczne8.  

Przydomki stanowi  trzeci, obok imienia i nazwiska, element identyfikacji 
człowieka9. Niejednokrotnie system ten bywa bardziej rozbudowany. Jako 
przykład mo e posłu y  Zakopane, gdzie najcz ciej spotykany jest cztero-
elementowy zestaw nazw osobowych, w którym obok przydomka wyst puje 
te  aktualne przezwisko, np. Jan Bachleda-Dorcarz-Paka . Szczególnie w ro-
dzinach G sieniców i Bachledów spotykane s  pi cioczłonowe nazwy oso-
bowe, np. Stanisław G sienica-Roj-Chudy-Finda. Tak rozbudowany system 

                                                
5 Szerzej o zró nicowanym podej ciu do terminologii przezwisk i przydomków por.:  

M. BIOLIK, Przezwiska i przydomki ludno ci wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. 
łom y skim), „Onomastica” 1983, s. 165-168; E. BREZA, Pochodzenie przydomków szlachty 
pomorskiej, Gda sk 1986, s. 255-256.  

6 BIOLIK, Przezwiska i przydomki, s. 172, 179; L. TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne 
mieszka ców Sutkowa, [w:] Przezwiska i przydomki w j zykach słowia skich, 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 miejscowo-
ci Mielnik w woj. białostockim), „Białostocki Przegl d 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, Warsza-
wa 1955, s. 80; T. GIEDZ, Przezwiska mieszka ców wsi Brze no w województwie chełmskim, 
[w:] Studia z j zykoznawstwa słowia skiego, 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 
polszczy nie, „Rocznik Gda ski” 1999, z. 2, s. 88; J. BUBAK, Nazwy osobowe mieszka ców 
Zakopanego (nazwiska, przydomki, przezwiska i imiona), [w:] Zakopane. 400 lat dziejów, red. 
R. Dutkowa, t. I, Kraków 1991, s. 516; A. GULCZY SKI, Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywa-
nia relacji rodzinnoprawnych, Pozna  2010, s. 68.  
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indywidualizacji zawiera kilka przydomków (pierwszego, drugiego lub nawet 
trzeciego stopnia). Jednak wszystkie te elementy nie s  u ywane jednocze -
nie10.  

J zykoznawcy podkre laj , e nieoficjalne nazwy własne osobowe (jak 
przezwiska i przydomki) s  wyrazem d enia do maksymalnej indywidualiza-
cji jednostki, gdy nie zapewniaj  tego nale ycie oficjalne nazwiska11. Jako 
zwyczajowe okre lenia przydomki wyst puj  w nieformalnym, pozaurz do-
wym obiegu, stanowi c domen  j zyka mówionego, gwarowego12.  

Przydomki w rodowiskach wiejskich i małomiasteczkowych przesłaniaj
prawnie przysługuj ce osobie fizycznej nazwisko. Cz sto jest to tak daleko 
id ce, e mieszka cy danego rodowiska wiejskiego i małomiasteczkowego 
znaj  okre lon  osob  jedynie pod imieniem i przydomkiem13. Jednak w rela-
cjach prawnych osoby je posiadaj ce posługuj  si  nazwiskami prawnie im 
przysługuj cymi. J zykoznawcy podkre laj , e te dodatkowe okre lenia, mi-
mo e brakuje im aspektu oficjalno ci, s  nie mniej wa ne, ni  nazwiska figu-
ruj ce w dokumentach urz dowych, poniewa  funkcjonuj  na co dzie  w okre -
lonych społeczno ciach14.  

Przydomki s  spotykane na terenie całego kraju. Niestety, prowadzone  
w tym aspekcie badania nie pozwalaj  okre li  zakresu ich rozpowszechnie-
nia, ze wzgl du na obejmowanie nimi zazwyczaj jednej miejscowo ci15. 

Podstawow  cech  przydomków jest ich dziedziczno 16. Okre lenia te,  
w przeciwie stwie do przezwisk, które maj  charakter indywidualny, obejmu-

                                                
10 BUBAK, Nazwy osobowe, s. 517. W kilku przypadkach badacze odnotowali w rodzinie 

G sieniców nawet sze  elementów w nazwie osobowej.  
11 L. DACEWICZ, Lokalny antroponimiczny system nazewniczy, [w:] Przezwiska i przydom-

ki, 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 cz ciowe badania na terenie powiatu janowskiego (woj. 

lubelskie) odnotowały wyst powanie 369 przydomków. Rzeczywist  ich liczb  w powiecie 
nale y szacowa  na 500-600, co przy liczbie ok. 2563 u ywanych na jego terenie nazwisk, jest 
liczb  znaczn , por.: Z.Ł. BARANOWSKI, Przydomki ludno ci wiejskiej w powiecie janowskim, 
„Janowskie Korzenie”. Pismo Regionalne Ziemi Janowskiej 2009, nr 12, s. 26; TEN E, Nazwi-
ska w powiecie janowskim w 2002 r., „Janowskie Korzenie”. Pismo Regionalne Ziemi Janow-
skiej 2008, nr 11, s. 37. 

16 BIOLIK, Przezwiska i przydomki, s. 172; WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 271.  
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j  wszystkich członków rodziny17. Charakterystyczn  cech  przydomków jest 
wyst powanie ich w liczbie mnogiej, np. Belduny, Damaziaki, Gidule18. Jed-
nak wyst puj  one tak e w formie pojedynczej, zwłaszcza je li chodzi o przy-
domki drobnoszlacheckie.  

Badacze obserwuj  nadal yw  tendencj  do tworzenia przydomków  
w rodowiskach wiejskich i małomiasteczkowych oraz ywotno  ju  istniej -
cych. Raczej nie obserwuje si  tworzenia tych dodatkowych okre le  w daw-
nych społeczno ciach drobnoszlacheckich19. Proces tworzenia przydomków 
ma charakter długotrwały, rozci gaj cy si  na pokolenia. W jego trakcie ma-
my do czynienia z formami przej ciowymi mi dzy przezwiskiem – stanowi -
cym podstaw  wyj ciow  – a przydomkiem. S  one jeszcze cz sto nacecho-
wane obra liwie i nie s  akceptowane przez osoby nimi okre lane. Z tej racji 
L. Tomczak opowiada si  za u ywaniem odno nie do przydomków okre lenia 
„przezwiska dziedziczne” lub „rodowe” (rodzinne)20.  

Na podstawie cech przydomków, zwłaszcza ich dziedziczno ci, j zyko-
znawcy formułuj  tez , e maj  one cechy nazwisk. Przydomki nie s  jedynie 
sankcjonowane przez system prawny, z czego wynikałby np. obowi zek ich 
u ywania w obiegu cywilnoprawnym czy w czynno ciach administracyjno-
prawnych21. Bior c pod uwag  cz sto całkowite przesłoni cie nazwiska praw-
nie przysługuj cego, cz  j zykoznawców stwierdza, e dziedziczne przy-
domki s  faktycznie nazwiskami, ale funkcjonuj cymi niezale nie od nazwisk 
urz dowych w ramach lokalnego, gwarowego systemu, przez co mo na je 
okre li  jako „nieurz dowe, lokalne nazwiska” lub „nazwiska ludowe”22.  

                                                
17 TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne, s. 205; BIOLIK, Przezwiska i przydomki, s. 172, 

179; GIEDZ, Przezwiska mieszka ców, s. 159; R. ŁOBODZI SKA, 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, e przydomki 
wyst puj  wył cznie w liczbie mnogiej.  

19 Tam e, s. 273; A. CIE LIKOWA, Przezwiska zbiorowe i przydomki, [w:] Polskie nazwy 
własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998, s. 180. Autorka ta 
stwierdza, e tworzenie przydomków ma miejsce „ze wzgl dów tradycyjno-zwyczajowych”. 

20 GIEDZ, Przezwiska mieszka ców, s. 160; TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne, s. 205. 
21 TOMCZAK, Antroponimy nieoficjalne, s. 205; CIE LIKOWA, Przezwiska zbiorowe, s. 180. 

Według M. Biolik granic  mi dzy przydomkami a nazwiskami jest „legalizacja nazwy”, czyli 
przej cie do prawnego systemu nazewniczego, por. Przezwiska i przydomki, s. 172, 179.  

22 T. SKULINA, Funkcje przezwiska w systemie antroponimicznym, „Studia z Filologii Pol-
skiej i Słowia skiej” 1974, s. 225, 233-234; GIEDZ, Przezwiska mieszka ców, s. 150. Według 
A. Cie likowej przydomki to przejaw tradycji nazewniczej b d cej form  sprzeciwu wobec 
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Twierdzenia o znacznym upodobnieniu przydomków do nazwisk s  jak 
najbardziej zasadne, poniewa  spo ród elementów, które składaj  si  na status 
prawny nazwiska w polskim systemie prawnym23, przydomki maj  nast pu-
j ce: identyfikuj  osob , s  dziedziczne, wyra aj  wi zi rodzinne, s  stabilne, 
przynajmniej w takim stopniu, na jaki pozwala sfera j zyka mówionego. Nale-
ałoby je tak e uzna  za dobro osobiste24 i element (nierejestrowanego) stanu 

cywilnego25. Przydomki nie maj  jedynie charakteru obowi zkowego. Nie s
te  powszechnie u ywane, co wi e si  z ich fakultatywno ci . W wietle tych 
stwierdze  przydomek nale ałoby uzna  za drugie nazwisko, który tylko  
z braku prawnego usankcjonowania okre lamy inn  nazw . Z przydomkiem 
nie nale y uto samia  nazw herbów, stanowi cych cz sto cz  składow  naz-
wiska, np. muda-Trzebiatowski26. 

Obecnie przydomki pozostaj  na marginesie porz dku prawnego27. Po-
dobne tendencje odnotowujemy analizuj c proces historycznego kształtowania 
si  systemu rejestracji stanu cywilnego i administracyjnych regulacji, doty-
cz cych indywidualizacji osoby fizycznej. Jednak były okresy sankcjonowania 
istnienia przydomków i wpisywania ich do rejestrów stanu cywilnego czy do-
kumentów urz dowych. Prze led my pokrótce historyczno-prawne regulacje 
w tym wzgl dzie.  

Przydomki s  bardzo starym zjawiskiem, wyst puj cym ju  od XVI 
wieku, czyli od okresu wykształcenia si  dwunazwowego sposobu identyfika-

                                                
oficjalnego sposobu nazywania, por. Przezwiska zbiorowe, s. 180. Trudno jednak zgodzi  si   
z takim pogl dem.  

23 Okre laj  je m.in.: P. KASPRZYK, Zmiana imienia i nazwiska w prawie polskim (wst p 
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 zamkni ty, por.: W. SZPUNAR, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979,  
s. 106.  

25 Rozró nienie rejestrowanego i nierejestrowanego stanu cywilnego wprowadził S d Naj-
wy szy w orzeczeniu z 22 czerwca 1989 r. (III CZP 37/89), „Orzecznictwo S dów Polskich” 
1991, nr 2, poz. 35, s. 64; por. HRYNICKI, Nadawanie, s. 44-47. W doktrynie trwa spór, czy 
nazwisko zalicza si  do stanu cywilnego, por.: I. DYBUS-GROSICKA, Poj cie stanu cywilnego, 
[w:] Z zagadnie  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 si , kiedy nazwisko danego rodu okazywało si  niewystar-
czaj ce do identyfikacji. Tym samym przydomki słu yły odró nianiu licznie 
rozrodzonych gał zi rodów drobnoszlacheckich na Mazowszu, Podlasiu czy 
Rusi Czerwonej28. Przydomki stanowiły trzeci, dodatkowy element identyfika-
cji, o stałym charakterze, obejmuj cym całe rodziny, który był dziedziczony. 
Cz  badaczy uznaje je za element staropolskiego prawa zwyczajowego29, ale 
mo na tu raczej mówi  o zwyczaju. W okresie XVI-XVII wieku posługiwała 
si  nimi tylko drobna szlachta30. Przydomki w ród chłopów pojawiaj  si  od 
drugiej połowy XVIII wieku31.  

Realizowana od ko ca XVI wieku wyznaniowa rejestracja stanu cywil-
nego przewidywała wpisywanie do ksi g metrykalnych danych osób, której 
dotyczył akt. Opracowana przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejow-
skiego w 1601 r. formuła wpisów, przyj ta pó niej dla wszystkich diecezji, 
posługiwała si  ogólnym oznaczeniem („N”) dla wpisania danych osobowych. 
Szczegółowe regulacje prawnokanoniczne poszczególnych diecezji mówiły  
o imionach i nazwiskach, wskazuj c tym samym na dwuelementowy system 
indywidualizacji osób32. Jednak ksi gi metrykalne odnotowywały funkcjonu-
j ce w rodowiskach drobnoszlacheckich, a pó niej chłopskich przydomki, 
niejako w formie danych uzupełniaj cych. Trafiały one tak e do dokumentów 
urz dowych, jak ksi gi s dowe, rejestry skarbowe, akta elekcji itp.33  

                                                
28 Ł. LUBICZ-ŁAPI SKI, Łapy i ich mieszka cy. Za cianki Łapi skich w XVIII w., Białystok 

2004, s. 67-68; E. KOMER, Przezwiska i przydomki mieszka ców parafii suraskiej w XVI-XVIII 
w., [w:] Przezwiska i przydomki, cz. I, s. 181, 187; BREZA, Przydomki szlachty, s. 267, 274;  
J.S. BYSTRO , Nazwiska polskie, Warszawa 1993, s. 53-55.  

29 BREZA, Przydomki szlachty, s. 256. 
30 KOMER, Przezwiska i przydomki, s. 181. W warstwie drobnoszlacheckiej zdarzały si

przypadki, kiedy posiadane nazwisko przechodziło do kategorii przydomków po zmianie na-
zwiska, na wywodz ce si  od nazwy posiadanych dóbr i maj ce ko cówk  -ski, por.: BREZA, 
Przydomki szlachty, s. 267. 

31 J. BUBAK, Nazwiska ludno ci 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 wietle potrydenckiego ustawodawstwa Ko-
cioła katolickiego (ze szczególnym uwzgl dnieniem prawodawstwa diecezji chełmi skiej, 

gnie nie skiej, płockiej i włocławskiej), „Nasza Przeszło ” 2009, s. 155-156. 
33 LUBICZ-ŁAPI SKI, Łapy, s. 65-67; BUBAK, Nazwiska ludno ci, s. 514; BYSTRO , Nazwis-

ka polskie, s. 63, 75; BREZA, Przydomki szlachty, s. 264; J. KU , Przydomki szlacheckie jako 
jeden ze sposobów identyfikacji szlachty z parafii trzebieszowskiej w 2. poł. XVII w., „Biało-
stockie Archiwum J zykowe” 2003, nr 3, s. 122. Na wzbogacanie obowi zuj cych w metry-
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Władze pa stwowe od ko ca XVIII wieku na ziemiach polskich zacz ły 
ingerowa  w wyznaniow  rejestracj  stanu cywilnego, co zaowocowało nowy-
mi przepisami w tym wzgl dzie. W 1784 r. Austria wprowadziła nowy for-
mularz, w postaci rubryk, ksi g metrykalnych. Obszern  opisow  formuł
miały z kolei ksi gi stanu cywilnego zaprowadzone w 1808 r. w Ksi stwie 
Warszawskim. W zaborze pruskim, uznaj c moc dowodow  metryk wyzna-
niowych (1794 r.), nowe formularze wprowadzono dopiero wraz ze wieckimi 
urz dami stanu cywilnego w 1874 r. Wszystkie one przewidywały wpisywanie 
imienia i nazwiska osób w nich rejestrowanych, a przepisy je okre laj ce nie 
poruszały problematyki przydomków34.  

Ówczesna doktryna ró nie interpretowała brak takich zapisów. Według  
M. Allerhanda prawo austriackie nie zabraniało wpisywania do akt stanu cy-
wilnego ró nego rodzaju dodatkowych okre le  osoby, np. przezwisk (w rozu-
mieniu przydomków) pod warunkiem, e nie zachodziła sytuacja „przybrania” 
drugiego nazwiska. Aby unikn  niejasno ci w tym wzgl dzie, powinno by
jedynie odnotowane, e mamy do czynienia z przydomkiem. Prawnik ten 
stwierdził równie , e pewne dodatkowe okre lenia akceptowało tak e prawo 
niemieckie35.  

Przeciwne stanowisko zajmowali prawnicy z zaboru rosyjskiego. J. Ostro-
róg-Sadowski stwierdzał, e nie jest ju  konieczne odró nianie poszczegól-
nych gał zi rozrodzonych rodów, bowiem wystarczaj c  funkcj  identyfiku-
j c  pełni imi  i nazwisko, a w konsekwencji przydomki s  zbyteczne. Sa-
dowski podkre lał, e przydomki nie stanowi  cz ci składowej nazwiska i nie 
                                                
kach formuł o dodatkowe elementy wskazuje I. Gieysztorowa, Wst p do demografii staropol-
skiej, Warszawa 1976, s. 211-216. 

34 W. JEMIELITY, Akta stanu cywilnego w Ksi stwie Warszawskim i Królestwie Polskim, 
„Prawo Kanoniczne” 1995, nr 1-2, s. 174-175; M. PAWI SKI, Akta stanu cywilnego w Króle-
stwie Polskim w pierwszej połowie XIX w., „Archeion” 2002, s. 203, 204, 212, 214, 216;  
Z. SZULC, Przepisy prawne dotycz ce prowadzenia ksi g metrykalnych w Galicji, „Prace 
Historyczno-Archiwalne” 1995, s. 30-31; B. KUMOR, Reforma metryk ko cielnych w zaborze 
austriackim 1773-1788, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 1974, nr 
70, s. 329-336; TEN E, Przepisy pa stwowe i ko cielne dotycz ce metryk ko cielnych w zaborze 
austriackim (1800-1914), „Przeszło  Demograficzna Polski” 1975, s. 93-95, 97; Ustawodaw-
stwo w sprawach stanu cywilnego, opr. S. Kurowski, J. Jahnkówna, Pozna  1930, s. 3-4;  
K. KO CI SKI, Imiona i nazwiska wobec prawa jako te  formalno ci w urz dach stanu cywilne-
go z wzorami poda  do władz. Podr cznik dla ludu polskiego, Pozna  1907, s. 7, 12, 14, 19, 
20; I. DYBUS-GROSICKA, Pocz tki i rozwój rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich, 
„Prawo – Administracja – Ko ciół” 2006, s. 76-84.  

35 M. ALLERHAND, Prawo imion, „Przegl d Prawa i Administracji” 1899, nr 2, s. 106-107. 
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powinny by  do niego doł czane. Je eli jednak by to nast piło, w formie 
zmiany nazwiska, to przydomek taki stanowi jego cz , tworz c nazwisko 
zło one, i w takiej formie powinno by  u ywane36.  

Korzystaj c z liberalnego podej cia w prawie austriackim i niemieckim, 
przydomki były odnotowywane w aktach metrykalnych oraz urz dowych (jak 
austriacka metryka szlachecka). Niekiedy, jak np. w przypadku szlachty pod-
laskiej, zdarzało si  to równie  w aktach stanu cywilnego Królestwa Pol-
skiego. Niejednokrotnie efektem tej praktyki było powstawanie nazwisk zło-
onych. Działo si  to wbrew przepisom prawa, które kwalifikowało to jako 

zmian  nazwiska zale n  od decyzji uprawnionego organu administracji pa -
stwowej37.  

W XIX wieku w wyniku rewolucji demograficznej nast pił wzrost liczby  
i znaczenia przydomków, szczególnie w rodowiskach wiejskich i małomias-
teczkowych38.  

W okresie mi dzywojennym problematyka przydomków równie  nie zna-
lazła swojego miejsca w uregulowaniach prawnych. Kontrastuje to np. z usta-
wowym dopuszczeniem legalizacji pseudonimów z okresu I wojny wiato-
wej39. Tylko w jednym przypadku odnotowano interwencj  o charakterze ad-
ministracyjnym. Po 1918 r. starosta nowotarski polecił proboszczowi Zako-
panego wpisywanie do akt metrykalnych przydomków funkcjonuj cych w ród 
górali podhala skich, w celu ułatwienia identyfikacji i unikni cia pomyłek40. 
Praktyka ta – jak widzimy – miała ograniczony zakres terytorialny i nie obj ła 
innych podgórskich terenów, gdzie równie  szeroko funkcjonowały przydom-
                                                

36 J. OSTRORÓG-SADOWSKI, O imieniu i nazwisku. Studium prawne, Warszawa 1902,  
s. 123-125, 165.  

37 R. MARCINEK, K. LUSAREK, Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej, cz. I: A-K 
(Szlachta w Galicji w XVIII-XIX wieku), Kraków 1996, s. 6; LUBICZ-ŁAPI SKI, Łapy, s. 67-68; 
BREZA, Przydomki szlachty, s. 107, 224, 235, 238, 291, 293. J. Ostroróg-Sadowski stwierdził, 
e w drugiej połowie XIX wieku notowano doł czanie do nazwisk nazw herbów, por. O imie-

niu i nazwisku, s. 124. 
38 LUBICZ-ŁAPI SKI, Łapy, s. 67; WARCHOŁ, W sprawie genezy, s. 271; BARANOWSKI, 

Przydomki ludno ci, s. 26-27. 
39 J. LITWIN, Pseudonim wojskowy, „Wojskowy Przegl d Prawniczy” 1945, nr 2, s. 88-91. 
40 BUBAK, Nazwiska ludno ci, s. 514-515; TEN E, Nazwy osobowe, s. 516, 518; J. LITWIN, 

Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 1961, s. 71-72. Szczególnie rozro-
dzone były rodziny nosz ce nazwiska Bachleda, G sienica, Chyc, Gut, Król, Stopka, Walczak. 
Przydomki zapisywano najcz ciej w cudzysłowie. Sporadycznie zdarzało si  to tak e po 
wprowadzeniu pa stwowej rejestracji stanu cywilnego w 1946 r. (informacja udzielona auto-
rowi przez p. Franciszka Szlacht , kierownika Urz du Stanu Cywilnego w Zakopanem).  
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ki41. Sporadycznie przydomki odnotowywane były w ró nych dokumentach 
urz dowych. Stało si  tak w przypadku rodzin Łapi skich na Podlasiu, pod-
czas akcji scalania gruntów w latach dwudziestych42. 

Wprowadzaj cy jednolity w całym kraju wiecki system rejestracji stanu 
cywilnego dekret z dnia 25 wrze nia 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego43

oraz zast puj cy go dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. prawo o aktach stanu cy-
wilnego44, nie przewidywały odnotowania przydomków np. w formie wzmianki 
dodatkowej. W doktrynie twierdzono, e wpisanie do aktu stanu cywilnego 
przydomku jest działaniem sprzecznym z prawem. Nie zmieniała tego argu-
mentacja, e ułatwiaj  one indywidualizacj  osób45.  

Jedynie dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i na-
zwisk46 postanawiał w art. 14, e minister administracji publicznej mo e wy-
da  rozporz dzenie wprowadzaj ce wymóg posługiwania si  w relacjach ad-
ministracyjnych dodatkowym elementem identyfikuj cym w miejscowo ciach, 
w których zamieszkuje znaczna liczba osób maj cych identyczne imi  i na-
zwiska. Dekret podawał przykładowo imi  ojca, ale mogły to te  by  okre le-
nia „starszy – młodszy”, nazwiska rodowe w przypadku m atek, czy wr cz 
kolejne numery47.  

Przepis ten najbardziej wskazywał na kategori  przydomków, które sta-
nowiły wła nie takie dodatkowe okre lenie identyfikacyjne. Wskazuje na to 
ocena J. Litwina, który stwierdził, i  przepis ten stworzył podstawy „dla 
usprawnienia administracji nazwisk w za ciankach szlacheckich, okolicach 
podgórskich, itd.”48 Zreszt , projektowany przepis art. 18 ust. 1 tego dekretu 
przewidywał mo liwo  „unormowania u ywania nazwiska tam, gdzie sposób 
                                                

41 Jako przykład mo na poda  rodziny Kuruców z Bukowiny Tatrza skiej, w ród których 
licznie wyst powały przydomki, por.: S. GALICA-GÓRKIEWICZ, Kuruce. Rody Bukowia skie, 
Nowy Targ 2005, s. 17, 20. W ich przypadku Słownik nazwisk u ywanych w Polsce na pocz t-
ku XXI wieku (oprac. K. Rymut, Kraków 2003, s. 5994) opracowany na podstawie rejestru 
PESEL nie odnotowuje dwuczłonowych nazwisk. 

42 LUBICZ-ŁAPI SKI, 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, e: „Minister Administracji 

Publicznej mo e w drodze rozporz dzenia postanowi , e w miejscowo ciach, w których za-
mieszkuje znaczna liczba osób tego  imienia i nazwiska, winny one w stosunkach z władzami 
publicznymi stale u ywa  dodatków odró niaj cych, np. imienia ojca”. 

47 RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 79-80.  
48 J. LITWIN, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Łód  1949, s. 374.  
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oznaczania jednostek w yciu codziennym wykazuje cechy odr bne, zwłasz-
cza za  tam, gdzie przezwisko osobiste odgrywa wybitn  rol  w oznaczaniu 
osób”49. Niew tpliwie zapis ten stanowił trafne uj cie w prawne ramy, mimo 
u ycia nie do ko ca adekwatnego terminu50, funkcjonowania przydomków, 
wskazuj c na specyficzny system identyfikacji osób, odgrywaj cy w okre lo-
nych rodowiskach istotn  rol .  

Niestety, nie znalazł si  on w ostatecznej, obowi zuj cej wersji dekretu  
o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. Zaniechano równie  wydania rozporz -
dzenia wykonawczego do art. 14 tego  dekretu. Zdaniem J. Rajkowskiego 
praktyka administracyjna miała wiadczy , e nie było ono potrzebne. Trudno 
zgodzi  si  z t  opini . Jest ona tym bardziej zaskakuj ca, e sam autor podaje 
informacj  o wprowadzeniu w jednym z zakładów pracy w Łapach, który za-
trudniał kilkaset osób o nazwisku Łapi ski, praktyki oznaczania pracowników 
numerami w legitymacjach słu bowych51. Mimo braku rozporz dzenia, zda-
rzały si  przypadki decyzji administracyjnych faktycznie korzystaj cych z te-
go, przewidzianego fakultatywnie przez ustawodawc , uprawnienia. W latach 
czterdziestych XX wieku w Branwi (woj. lubelskie) na polecenie władz gmin-
nych sołtys w praktyce administracyjnej pomocniczo wykorzystywał przy-
domki, w celu rozró nienia licznych w tej wsi rodzin Liwaków52. 

Rozstrzygano natomiast, ale w drodze pism okólnych, problemy wynika-
j ce z u ywania przydomków górali podhala skich. Pismem Prezydium Rady 
Ministrów – Biuro Społeczno-Administracyjne z dnia 8 grudnia 1952 r.,  
II 2008/52, skierowanym do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kra-
kowie, stwierdzono, i  nale y je traktowa  jako cz  składow  nazwiska, je-
eli s  wpisane w aktach urodzenia, a nie dopiero w akcie mał e stwa53. Ko-

lejne wytyczne w tym wzgl dzie pochodz  z wrze nia 1963 r. Postanowiono 
wówczas, e jedyn  dopuszczaln  form  zapisywania przydomków góralskich, 

                                                
49 RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 80.  
50 Podkre li  jednak nale y, e terminy „przezwisko” – „przydomek” cz sto były i s

uto samiane.  
51 RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 80. Ł. Lubicz-Łapi ski wskazuje, e w przypadku pra-

cuj cych tam osób o nazwiskach Łapi ski, Perkowski, Roszkowski dyrekcja mogła wykorzys-
ta  u ywane przez nich przydomki, ale nie wybrano tego rozwi zania ze wzgl dów ideologicz-
nych, poniewa  były to rodziny dawnej drobnej szlachty, por. Łapy, s. 68.  

52 BARANOWSKI, Przydomki ludno ci, s. 28. Przydomki te wpisywano do nakazów  
podatkowych.  

53 LITWIN, Prawo o aktach, (Warszawa 1961), s. 32-33.  
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stanowi cych wszak cz  składow  nazwiska, jest poł czenie obu członków 
ł cznikiem w postaci kreski, np. Bachleda-Curu 54.  

Problematyka przydomków jest równie  pomini ta w obecnie obowi zuj -
cych ustawach: Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r.55, o zmianie imienia 
i nazwiska z 2008 r.56, o ewidencji ludno ci z 2010 r.57 i o dowodach osobis-
tych z 2010 r.58 W ocenie J. Szreniawskiego stanowi to mankament i słabo
tych regulacji, poniewa  przydomki powinny uzyska  rang  tzw. danych uzu-
pełniaj cych wpisywanych do akt stanu cywilnego59. Niew tpliwe w tym za-
kresie nale y sformułowa  wnioski de lege ferendae.  

Obecnie jedyn  mo liwo ci  prawnego sankcjonowania przydomka jest 
wyst pienie z wnioskiem o zmian  nazwiska w drodze administracyjnej. 
Zmiana nazwiska mo e polega  na dodaniu do dotychczasowego nazwiska 
drugiego członu (u ywanego przydomka) lub na przybraniu zupełnie innego 
nazwiska, które b dzie to same z przydomkiem60. Obie praktyki s  od dawna 
stosowane.  

                                                
54 Informacja udzielona przez p. Franciszka Szlacht , kierownika Urz du Stanu Cywilnego 

w Zakopanem. Niestety, nie zachował si aden dokument dotycz cy tej decyzji. 
55 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: 

Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm.  
56 Ustawa z dnia 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, Dz. U. 2008,  

Nr 220, poz. 1414. 
57 Ustawa z dnia 24 wrze nia 2010 r. o ewidencji ludno ci, Dz. U. 2010, Nr 217; poz. 

1427. 
58 Ustawa z dnia 10 wrze nia 2010 r. o dowodach osobstych, Dz. U. 2010, Nr 167 poz. 

1131. 
59 J. SZRENIAWSKI, Obywatelstwo i nazwisko jako element wzajemnej wi zi mi dzy osob

fizyczn  a administracj  publiczn , [w:] Jednostka wobec działa  administracji publicznej, 
red. E. Ura, Rzeszów 2001, s. 444; TEN E, Nazwisko w wietle uregulowa  administracyjno-
prawnych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Ksi ga jubileuszowa pro-
fesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Ni nik, Kraków 2001, s. 719.  

60 Zgodnie z wyrokiem NSA z 21 czerwca 1982 r., II SA 699/82, organ administracji  
w przypadku zaistnienia wa nych wzgl dów powinien wyda  decyzj  o zmianie nazwiska tak-
e na nazwisko dwuczłonowe. S d uznał argumentacj  o kłopotliwo ci takich nazwisk dla ad-

ministracji za przykład praktyki arbitralnego decydowania o zmianie nazwiska, por. Orzecznic-
two NSA 1982, nr 2, s. 229, 237. Według stanowiska doktryny mo na swobodnie dokonywa
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 naz-
wiska, s. 70-73. 
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, zmiana na-
zwiska nast puje po zaistnieniu wa nych powodów. Ustawodawca jako jeden 
z przykładów takich powodów podaje u ywanie okre lonego nazwiska (art. 4 
ust. 1 pkt 2). Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy dana osoba posługuje si
w kontaktach mi dzyludzkich innym nazwiskiem ni  to, które figuruje w do-
kumentach urz dowych61. Osoba fizyczna ma obowi zek u ywania ustalonego 
nazwiska w okre lonych sytuacjach. Obowi zek ten jednak nie rozci ga si  na 
wszystkie sytuacje wyst puj ce w obrocie cywilnym. Tak e poza tym obrotem 
zachodz  sytuacje, w których np. zniekształcenie nazwiska lub pomini cie 
jednego z członów nie maj  wi kszego znaczenia62. Nale y rozró ni  dwie sy-
tuacje, kiedy to osoby fizyczne nie u ywaj  ustalonego nazwiska. Pierwszy 
przypadek zachodzi wówczas, gdy dana osoba u ywa nazwiska fałszywego  
w celu ukrycia swojej prawdziwej to samo ci. Jest to czyn sprzeczny z pra-
wem. W drugim przypadku okre lenie inne, ni  ustalone nazwisko, ma charak-
ter przesłaniaj cy. Takie zachowanie, w odró nieniu od pierwszego, nie ma na 
celu ukrycia to samo ci i tym samym wprowadzenia w bł d co do ustalonego 
nazwiska63.  

W doktrynie wymienia si  jako jeden z wa nych powodów zmiany nazwi-
ska, posiadanie nazwiska rozpowszechnionego. Wa ne powody zachodz  tyl-
ko w przypadku du ego rozpowszechnienia lokalnego64. Sytuacje takie wyst -
puj  najcz ciej na wsiach i w małych miasteczkach, gdzie mieszka wiele ro-
dzin maj cych takie samo nazwisko. Stwarza to istotne problemy przy indywi-
dualizacji danej osoby fizycznej, dodatkowo utrudnionej przy licznym wyst -
powaniu tych samych imion. Je eli w takiej sytuacji doszło do wykształcenia 
przydomków, wnioskodawca mo e je wskaza  jako nazwisko, na które chce 
zmieni  dotychczasowe, aby w ten sposób wyeliminowa  problemy z indywi-
dualizacj .  

Do wniosku doł cza si  dokumenty, które uzasadniaj  jego zmian  (art. 11 
ust. 1, pkt 4 ustawy o zmianie imienia i nazwiska). W przypadku przydomków, 
które funkcjonuj  w sferze j zyka mówionego, i nie zostały w aden sposób 
odnotowane w dokumentach, konieczne b dzie przedstawienie wiadków.  

                                                
61 U ywanie w codziennych kontaktach danego nazwiska zale y wył cznie od woli jego 

posiadacza i nie podlega jakiejkolwiek reglamentacji administracyjnej. 
62 GRZYBOWSKI, System prawa, s. 328. 
63 Tam e, s. 330; RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 56. 
64 RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 77-79.  
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W aspekcie problematyki przydomków nale y zwróci  uwag  na istotny 
wyłom w obowi zuj cym w polskim systemie prawnym ograniczeniu do naj-
wy ej dwóch członów w nazwisku, wprowadzonym przez art. 4 ust. 1 pkt 4 
ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Przepis ten przewiduje mo liwo  naby-
cia nazwiska wieloczłonowego, przez osob  maj c  obok obywatelstwa pol-
skiego tak e obywatelstwo innego kraju, je eli zgodnie z przepisami tego pa -
stwa nabyła takie nazwisko. Jak wskazuje P. Wypych, w przypadku zawarcia 
zwi zku mał e skiego przez osob , która skorzystała z tego zapisu, z osob
maj c  wył cznie obywatelstwo polskie, zgodnie z przepisami kodeksu ro-
dzinnego i opieku czego b dzie ona mogła przyj  nazwisko wieloczłonowe, 
podobnie jak dzieci zrodzone z tego zwi zku. Dlatego wydaje si , e traci sens 
dalsze utrzymywanie zasady ograniczaj cej nazwisko do najwy ej dwóch 
członów65.  

Podkre lmy, e zasada ta ma przeło enie dla instytucji przydomków, ma-
j cych charakter dodatkowego, trzeciego członu indywidualizuj cego osob . 
W przypadku ustawowego zniesienia tego ograniczenia, nale ałoby tak e 
stworzy  mo liwo  wej cia do systemu prawnego przydomków nie w formie 
dwuczłonowego nazwiska, lecz jako odr bnego trzeciego członu.  

Rozwa my tak e kwesti  formy zapisu przydomków w poł czeniu z na-
zwiskami. W przypadku prawnego usankcjonowania przydomka, stanowi on 
jeden z równorz dnych członów nazwiska. Według zgodnej opinii doktryny, 
orzecznictwa i j zykoznawców, dwuczłonowe nazwisko jest zapisywane  
z ł cznikiem w postaci kreski66. W przypadku przydomków podhala skich, 
które były odnotowywane zazwyczaj w cudzysłowie, aktualne sporz dzane 
akty stanu cywilnego oraz wydawane odpisy zawieraj  form  z ł cznikiem67. 

W nazwiskach dwuczłonowych dawny przydomek znajduje si  na drugim 
miejscu, np. G sienica-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; RUCZKOWSKI, 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 J -
zyka Polskiego stwierdza, e: „(N)azwiska dwuczłonowe piszemy zawsze z ł cznikiem”, por. 
Komunikaty Rady J zyka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 2001, nr 2, s. 19. 

67 Praktyk  tak  realizuje Urz d Stanu Cywilnego w Zakopanem.  
68 W przypadku zmiany nazwiska na drodze administracyjnej kolejno , je li chodzi o do-

danie drugiego członu do nazwiska dotychczasowego, podaje wnioskodawca. Mo liwe jest tak-
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dami j zykowymi, mówi cymi, e przydomek nast puje po nazwisku. Wyj t-
kiem jest sytuacja w przypadku nazwisk m skich, kiedy zachodzi ró nica sy-
lab mi dzy nazwiskiem a przydomkiem, a ten ostatni jest jednosylabowy, to 
wówczas zawsze poprzedza on nazwisko, np. S p-Sarzy ski. Przydomki mog
by  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 sig-
nificant. 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 for-
mer 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

                                                
e wyst pienie z podaniem o zmian  kolejno ci członów w nazwisku dwuczłonowym, por.: 

RAJKOWSKI, Zmiana nazwiska, s. 70-73. 
69 Opinie j zykoznawców – dr Dagmary Maryn-Stachurskiej z Uniwersytetu Gda skiego 

i dr Jana Grzeni z Redakcji Słowników J zyka Polskiego PWN, por. W. PIOTROWSKI, Słów 
kilka o strachockich (i nie tylko) przydomkach i ich pisowni, „Sztafeta Pokole ” 2010, nr 2. 
Je li chodzi o nazw  herbow , to wyst puje 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 indivi-
dualisiert 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 Funk-
tion 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 wer-
den. 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 
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Z  O R Z E C Z N I C T W A 

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału  
Praw Człowieka*

KWESTIA POTRZEBY INSTYTUCJONALIZACJI  
ZWI ZKÓW OSÓB TEJ SAMEJ PŁCI  

W PA STWACH 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. 

Wst p 
Europejski Trybunał Prawo Człowieka1, powołany na mocy art. 19 Konwencji „ 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno ci2, rozpatruj c skargi indywidu-
alne osób zarzucaj cych naruszenie przez jedno z pa stw-stron praw zawartych  
w Konwencji lub jej Protokołach3, miał kilkukrotnie okazj  wypowiedzie  si  na 
temat sytuacji prawnej osób pozostaj cych w zwi zkach jednopłciowych w wietle 
konwencyjnych standardów ochrony praw człowieka i podstawowych wolno ci. Istot-
ne z perspektywy rejestracji stanu cywilnego jest przybli enie tych orzecze , które 
nie odnosz  si  tylko do dyskryminacji w szczegółowych sytuacjach faktycznych 
stosowania prawa wewn trznego, ale do zasadniczej kwestii – tj. pytania, czy pa -
stwa-sygnatariusze konwencji maj  obowi zek wprowadzenia mo liwo ci mał e -
skiej lub quasi-mał e skiej instytucjonalizacji zwi zków osób tej samej płci. 

W ród orzecze  wydanych przez Trybunał fundamentalne dla tej kwestii znacze-
nie ma wyrok z 24 czerwca 2010 r. w sprawie Schalk i Kopf przeciwko Austrii4,  
w której skar cy, którym uniemo liwiono zawarcie homoseksualnego zwi zku mał-
e skiego, zarzucili Austrii naruszenie art. 12 oraz art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. 

                                                
* Opracował Piotr Mostowik 
1 Dalej cyt.: Trybunał. 
2 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. 
4 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]. 
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Ostatnio w dniu 15 marca 2012 r. zapadło orzeczenie w sprawie Gas i Dubois prze-
ciwko Francji5, w której dwie obywatelki Francji – Valérie Gas i Nathalie Dubois 
zarzuciły dyskryminuj ce traktowanie ze wzgl du na ich orientacj  seksualn  w kon-
tek cie prawa do poszanowania ycia prywatnego i rodzinnego (art. 14 w zw. z art. 8 
Konwencji) z uwagi na niewyra enie przez s d krajowy zgody na dokonanie adopcji 
prostej (adoption simple) dziecka przez partnerk  jego biologicznej matki, co unie-
mo liwiło utworzenie jakichkolwiek wi zów rodzinnych mi dzy dzieckiem a part-
nerk  jego matki. 

II. Wyrok w sprawie Schalk i Kopf  
przeciwko Austrii z 24 czerwca 2010 r. 

1. Stan faktyczny
Obywatele Austrii pozostaj cy w zwi zku homoseksualnym, w 2002 r. wyst pili 

do wła ciwego organu administracyjnego w Wiedniu o zawarcie mał e stwa. Urz d 
Miasta Wiednia (Magistrat) w dniu 20 grudnia 2002 r. wydał decyzj  odmown , po-
wołuj c si  na art. 44 Kodeksu cywilnego (ABGB), w my l którego mał e stwo mo e 
by  zawarte przez osoby ró nej płci. Od tego rozstrzygni cia skar cy wnie li odwo-
łanie do Premiera Kraju Zwi zkowego w Wiedniu (Landeshauptmann), który dnia  
11 kwietnia 2003 r. podtrzymał stanowisko wyra one przez organ I instancji, jedno-
cze nie dodaj c, e art. 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ogranicza prawo 
do zawarcia mał e stwa tylko do osób ró nej płci. Nast pnie skar cy wnie li skarg
konstytucyjn , w której zarzucali, e brak prawnej mo liwo ci zawarcia przez nich 
mał e stwa stanowi naruszenie prawa do poszanowania ycia prywatnego i rodzin-
nego oraz zakazu dyskryminacji. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2003 r. Trybunał Kon-
stytucyjny (Verfassungsgerichtshof) oddalił skarg , stwierdzaj c m.in., e ani kon-
stytucyjna zasada równo ci, ani art. 12 Konwencji, który w austriackim porz dku 
prawnym ma rang  normy konstytucyjnej, nie wymagaj , aby koncepcja mał e stwa, 
jako zwi zku ukierunkowanego na mo liwo  posiadania dzieci, została rozci gni ta 
na zwi zki innego rodzaju. Odnosz c si  do zarzutu dyskryminacji, Trybunał zauwa-
ył, e cho  zwi zki osób tej samej płci mieszcz  si  w zakresie prawa do poszano-

wania ycia prywatnego w rozumieniu art. 8 Konwencji, a jej art. 14 zakazuje dys-
kryminacji w korzystaniu z konwencyjnych praw i wolno ci nieopartej na obiektyw-
nym kryterium, to nie mo na z tych postanowie  wyinterpretowa  obowi zku usta-
wodawcy krajowego zmiany prawa rodzinnego. 

Wyczerpawszy w ten sposób wszystkie rodki odwoławcze przewidziane prawem 
wewn trznym, skar cy wnie li dnia 5 sierpnia 2004 r. skarg  do Europejskiego Try-
                                                

5 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]. 
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bunału Praw Człowieka przeciwko Austrii, formułuj c dwa zarzuty: naruszenia art. 14 
w zw. z art. 8 Konwencji (zakaz dyskryminacji w zwi zku z prawem do poszanowa-
nia ycia prywatnego i rodzinnego) oraz naruszenia art. 12 (prawo do zawarcia mał-
e stwa i zało enia rodziny)6. 

2. Zarzut naruszenia art. 12 Konwencji 
W pierwszej kolejno ci skar cy podnie li zarzut naruszenia art. 12 Konwencji 

przez uniemo liwienie im zawarcia zwi zku mał e skiego. Swoje rozwa ania Trybu-
nał rozpocz ł od przypomnienia ustalonej linii orzeczniczej, zgodnie z któr  art. 12 
Konwencji chroni podstawowe prawo kobiety i m czyzny do zawarcia mał e stwa  
i zało enia rodziny, a ponadto – co istotne dla kwestii potrzeby instytucjonalizacji – 
e regulowanie zasad korzystania z tego prawa nale y do kompetencji ustawodawcy 

krajowego. Trybunał dodał, e ograniczenia przewidziane w przepisach wewn trz-
nych nie mog  prowadzi  do sytuacji, w której jego istota zostałaby naruszona  
(p. 49). 

Dalej Trybunał zauwa ył, e cho  art. 12 Konwencji analizowany w oderwaniu 
od pozostałych przepisów niekoniecznie musi by  interpretowany w ten sposób, e 
wył cza mał e stwa osób tej samej płci, to nale y zwróci  uwag  na okoliczno , e 
Konwencja przyznaje prawo do zawarcia mał e stwa „m czyznom i kobietom”7,  
a nie – jak ma to miejsce w innych przypadkach – „ka demu” (lub gdy Konwencja 
zakazuje okre lonego traktowania – „nikomu”). Słuszno  tej interpretacji wzmacnia 
fakt, e w czasie gdy przyjmowano Konwencj , mał e stwo rozumiano w sposób 
tradycyjny, jako zwi zek kobiety i m czyzny (p. 55). Zdaniem Trybunału stanowi-
sko, zgodnie z którym zało enie rodziny nie mo e by  traktowane jako warunek ko-
rzystania z prawa do mał e stwa, a niemo no  posiadania dzieci nie odbiera per se
prawa do zawarcia zwi zku mał e skiego, nie uprawnia do wyci gania jakiegokol-
wiek wniosku na temat kwestii mał e stw homoseksualnych (p. 56). 

Trybunał nie podzielił zapatrywania skar cych, e art. 12 nale y interpretowa
w wietle współczesnych uwarunkowa  w ten sposób, e nakłada on na pa stwa obo-

                                                
6 Na marginesie mo na doda , e skar cy nie wycofali skargi, gdy po wszcz ciu 

post powania Austria przyj ła ustaw  o zarejestrowanych zwi zkach partnerskich (Eingetra-
gene Partnerschaft-Gesetz), która weszła w ycie 1 stycznia 2010 r. Przewiduje ona, e zareje-
strowany zwi zek partnerski mo e zosta  zawarty tylko przez dwie osoby tej samej płci, które 
anga uj  si  w trwał  relacj  z wzajemnymi prawami i obowi zkami. Pomimo zbli onego do 
mał e stwa kształtu prawnego takich zwi zków, istniej  pewne odr bno ci, w ród których 
najistotniejszy jest zakaz adopcji dzieci (równie  dziecka drugiego partnera) oraz zakaz 
sztucznej inseminacji. 

7 „Men and women” („m czy ni i kobiety” – tłum. wł.) w wersji angielskiej oraz 
„l’homme et la femme” („m czyzna i kobieta” – tłum. wł.) w wersji francuskiej tekstu. 
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wi zek otwarcia dla par homoseksualnych dost pu do instytucji mał e stwa. I stwier-
dził, e chocia  dokonały si  istotne przemiany instytucji mał e stwa, to brak jest 
europejskiego konsensu co do dopuszczalno ci mał e stw homoseksualnych (p. 57-58).  

W kolejnym kroku Trybunał przywołał art. 9 Karty Praw Podstawowych8 – 
obowi zuj cy tylko w pa stwach Unii Europejskiej, a nie całej Rady Europy – pod-
kre laj c, e instrument ten, prawnie wi cy od dnia 1 grudnia 2009 r.9, nie ograni-
cza prawa do zawarcia mał e stwa wył cznie do kobiet i m czyzn pozostaj cych  
w zwi zkach heteroseksualnych, to decyzj  o ewentualnym dopuszczeniu mał e stw 
homoseksualnych pozostawia władzom krajowym (p. 60). Nast pnie Trybunał doko-
nał reinterpretacji art. 12 Konwencji w wietle brzmienia art. 9 Karty, przyjmuj c, e 
prawo do zawarcia mał e stwa chronione przez art. 12 Konwencji nie jest zasadniczo 
ograniczone wył cznie do osób płci przeciwnej. Jednak e, w obecnym stanie rzeczy, 
kwestia dopuszczalno ci mał e stw osób tej samej płci pozostaje w gestii pa stw-
stron (p. 61). Trybunał podkre lił wreszcie, e mał e stwo ma silne społeczne i kultu-
rowe konotacje, które mog  si  istotnie mi dzy społecze stwami ró ni . Przypomniał 
równie , e nie jest rol  Trybunału zast powanie ustawodawcy krajowego, który jest 
najlepiej umiejscowiony do dokonania oceny potrzeb społecze stwa i odpowiedzi na 
nie w drodze odpowiednich działa  legislacyjnych (p. 62). 

Z tych wzgl dów, podsumowuj c, stwierdził, e art. 12 Konwencji nie nakłada na 
pa stwa strony obowi zku przyznania parom homoseksualnym dost pu do mał e -
stwa (p. 63). 

3. Zarzut naruszenia art. 14  
w zw. z art. 8 Konwencji 

Skar cy podnie li te  zarzut naruszenia przez Austri  art. 14 w zw. z art. 8 
Konwencji. Dyskryminacja ze wzgl du na orientacj  seksualn  polega  miała na po-
zbawieniu skar cych mo liwo ci zawarcia mał e stwa i braku innej formy prawnego 
uznania ich zwi zku przed wej ciem w ycie ustawy o zarejestrowanych zwi zkach 
partnerskich (p. 65). W pierwszej kolejno ci Trybunał zauwa ył, e nie budzi naj-
mniejszych w tpliwo ci, i  zwi zek dwojga osób tej samej płci mie ci si  w zakresie 
poj cia „ ycia prywatnego” i dzi ki temu korzysta z ochrony przewidzianej w art. 8 
Konwencji (p. 90).  

W ocenie Trybunału dodatkowego rozwa enia wymagała kwestia, czy taki zwi -
zek mie ci si  te  w konwencyjnej kategorii „ ycia rodzinnego”. Zgodnie z dotych-
czasow  lini  orzecznicz , zwi zki osób tej samej płci oparte na wi zi emocjonalnej  
i po yciu seksualnym, nawet je li miały charakter długotrwały, to stanowiły jedynie 

                                                
8 Dz. Urz. UE C 83 z 30.3.2010, s. 389. 
9 Data wej cia w ycie traktatu lizbo skiego (Dz. U. 2009, Nr 203, poz. 1569). 
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przejawy „ ycia prywatnego” (p. 92). Trybunał zauwa ył jednak, e w wielu krajach 
w ostatnim czasie dokonała si  zasadnicza ewolucja postaw społecznych wobec par 
osób tej samej płci i znacz ca liczba pa stw dokonała ich prawnego uznania. W tym 
samym kierunku zmierzaj  niektóre szczegółowe postanowienia aktów prawa unij-
nego, obejmuj ce zakresem poj cia „rodzina” równie  zwi zki homoseksualne (p. 93). 
Zdaniem Trybunału w wietle tych okoliczno ci sztuczne byłoby podtrzymywanie 
pogl du, e w przeciwie stwie do osób heteroseksualnych homoseksuali ci nie mog
korzysta  z prawa do poszanowania ycia rodzinnego na potrzeby art. 8 Konwencji. 
Osoby homoseksualne pozostaj ce we wspólnym po yciu i tworz ce stabilny zwi zek 
o charakterze faktycznym, korzystaj  wi c z ochrony „ ycia rodzinnego” tak samo, 
jak osoby tworz ce zwi zki heteroseksualne (p. 94). 

W nast pnej kolejno ci Trybunał zaj ł si  ocen , czy zró nicowanie sytuacji osób 
b d cych w zwi zkach homoseksualnych w stosunku do osób heteroseksualnych, 
które maj  mo liwo  zawarcia mał e stwa, stanowi niedopuszczaln  w rozumieniu 
Konwencji dyskryminacj . W tym celu przypomniał, e zgodnie z ugruntowanym 
orzecznictwem, kwestia naruszenia art. 14 Konwencji mo e zosta  podniesiona tylko 
wtedy, gdy istnieje ró nica w traktowaniu osób znajduj cych si  w podobnych sytu-
acjach. Takie zró nicowanie ma dyskryminuj cy charakter, je li nie stoi za nim ad-
ne obiektywne i rozs dne uzasadnienie. Innymi słowy, je li nie słu y ono realizacji 
uprawnionego celu lub brak jest rozs dnego stosunku proporcjonalno ci pomi dzy 
stosowanymi rodkami a zamierzonym celem. W gestii pa stw pozostaje ocena, czy  
i do jakiego stopnia ró nice pomi dzy sytuacjami pod innymi wzgl dami podobnymi 
uzasadniaj  ró ne traktowanie (p. 96). Ró nice w traktowaniu oparte na orientacji 
seksualnej (podobnie jak te wyst puj ce ze wzgl du na płe ) wymagaj  dla swojego 
uzasadnienia szczególnie wa nych powodów. Z drugiej jednak strony, Konwencja 
zwykle przyznaje pa stwom szeroki margines swobody, gdy w gr  wchodz  ogólne 
rodki odnosz ce si  do strategii gospodarczej lub społecznej (p. 97). Zakres tej swo-

body ró ni si  m.in. w zale no ci od okoliczno ci i przedmiotu sprawy. Jednym  
z czynników relewantnych dla jego ustalenia mo e by  istnienie lub brak wspólnego 
stanowiska ustawodawców krajowych do danej kwestii (p. 98). Zdaniem Trybunału 
pary osób tej samej płci s  tak samo zdolne do utworzenia trwałego zwi zku, jak 
osoby heteroseksualne i w swojej potrzebie uznania prawnego oraz ochrony ich rela-
cji znajduj  si  w podobnej do nich sytuacji (p. 99).  

Trybunał uznał, e nie do przyj cia jest jednak stanowisko, zgodnie z którym 
prawo do zawarcia mał e stwa przez osoby homoseksualne mogłoby by  wyinter-
pretowane z art. 14 w zw. 8 Konwencji, a to dlatego, e Konwencj  nale y traktowa
jako cało . Skoro art. 12 nie nakłada na pa stwa-strony obowi zku przyznania oso-
bom homoseksualnym prawa do zawarcia mał e stwa, to tym bardziej regulacja  
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o ogólniejszym charakterze – art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji – nie mo e by  inter-
pretowana w ten sposób, e kreuje takie zobowi zanie (p. 101).  

W tej sytuacji do rozwa enia została kwestia, czy brak alternatywnej do mał e -
stwa formy uznania zwi zków osób homoseksualnych stanowi naruszenie konwen-
cyjnego zakazu dyskryminacji. Jako e prawo austriackie w momencie orzekania 
przewidywało ju  instytucj  zwi zków partnerskich, Trybunał stwierdził, e nie ma 
potrzeby badania, czy sytuacja, w której ustawodawstwo krajowe aktualnie nie prze-
widywałoby jakiejkolwiek formy uznania zwi zków osób tej samej płci, stanowiłaby 
naruszenie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji (p. 103). Natomiast analizuj c kwesti
tego, czy w momencie wniesienia skargi brak prawnego uznania zwi zków homosek-
sualnych stanowił niedopuszczaln  dyskryminacj , Trybunał podkre lił, e dostrzega 
zarysowuj cy si  konsens w ród cz ci pa stw-stron co do prawnego uznania zwi z-
ków jednopłciowych, niemniej nie mo na jeszcze mówi  o stanie, w którym wi k-
szo  pa stw prawnie regulowałaby partnerstwo homoseksualne. Z tego wzgl du 
sfera ta ci gle musi by  traktowana jako podlegaj ca przemianom, w której nie wy-
pracowano jeszcze powszechnie aprobowanego standardu ochrony prawa do ycia 
rodzinnego osób homoseksualnych. Ustawodawcy krajowi winni wi c dysponowa
wyznaczonym zakresem swobody w okre laniu chwili wprowadzania zmian w prawie 
krajowym (p. 105). W zwi zku z tym brak instytucji zwi zków partnerskich w prawie 
austriackim przed 2010 r. nie stanowi naruszenia Konwencji (p. 106). 

W ostatniej kolejno ci Trybunał poddał analizie kwesti  tego, czy zró nicowanie 
statusu osób pozostaj cych w zwi zku partnerskim i mał onków nie ma charakteru 
dyskryminuj cego. W jego ocenie pa stwa nie maj  obowi zku, o ile w ogóle decy-
duj  si  na uznanie partnerstwa, kształtowania obu instytucji w identyczny do mał-
e stwa sposób, bowiem dysponuj  w tym zakresie pewnym „marginesem uznania”, 

czyli maj  w tym zakresie swobod  (p. 109). 

4. Dwa kierunki zda  odr bnych 
Do wyroku zło one zostały dwa zdania odr bne. W pierwszym z nich trzech s -

dziów nie zgodziło si  z rozstrzygni ciem w takim zakresie, w jakim Trybunał nie 
stwierdził naruszenia przez Austri  art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Uzasadniaj c 
swoje stanowisko, podnie li oni, e Trybunał był w swoich wywodach niekonse-
kwentny, poniewa  z jednej strony przyznał, e stosunek ł cz cy skar cych mie ci 
si  w poj ciu „ ycie rodzinne”, a z drugiej dopu cił istnienie swoistej pró ni prawnej, 
polegaj cej na tym, e nie nało ono na Austri adnego pozytywnego obowi zku 
zapewnienia satysfakcjonuj cych ram prawnych (instytucjonalizacji), chroni cych co 
najmniej rodzin , któr  tworz  (p. 2-4). Ich zdaniem, skoro zidentyfikowane zostało 
podobie stwo sytuacji osób pozostaj cych w zwi zku homoseksualnym do mał on-
ków, a ró nice w traktowaniu oparte na kryterium orientacji seksualnej wymagaj  dla 
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swojego uzasadnienia istnienia szczególnie wa nych powodów, to w razie uchybienia 
przez pa stwo obowi zkowi podania przyczyn zró nicowania, nale ało stwierdzi
naruszenie postanowie  Konwencji (p. 8). 

Dwóch innych s dziów, zgadzaj c si  z rozstrzygni ciem Trybunału, e nie miało 
miejsca naruszenie art. 12 Konwencji, zakwestionowało we wspólnym zdaniu odr b-
nym uzasadnienie. W swojej argumentacji odwołali si  głównie do reguł interpretacji 
traktatów przewidzianych w Konwencji Wiede skiej o Prawie Traktatów sporz dzo-
nej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.10 W szczególno ci nie zgodzili si  oni z tez , e 
art. 12 Konwencji analizowany w oderwaniu od pozostałych przepisów, mo e by
rozumiany w ten sposób, e nie wył cza mał e stw osób tej samej płci. Powoławszy 
si  na art. 31 ust. 1 Konwencji wiede skiej, doszli do wniosku, e art. 12 Konwencji, 
interpretowany zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie nale y przypisywa  u ytym  
w nim wyrazom, przyznaje prawo do zawarcia mał e stwa wył cznie kobietom  
i m czyznom. W ich ocenie fakt, e pewna liczba pa stw dopuszcza mał e stwa 
homoseksualne, nie mo e by  traktowany jako pó niejsza praktyka stosowania 
traktatu, ustanawiaj ca porozumienie stron co do jego interpretacji (art. 31 ust. 3 lit. b 
Konwencji wiede skiej). Zgadzaj c si  z tez , e Konwencja powinna by  interpre-
towana w wietle aktualnych uwarunkowa , s dziowie kwestionuj cy motywy wyro-
ku podnie li, e nie znaczy to, i  mo na z niej wyinterpretowywa  prawa, które nie 
były przez ni  chronione w momencie jej sporz dzania (p. 1).  

Ponadto podkre lili, e skoro art. 9 Karty Praw Podstawowych odsyła w zakresie 
kształtowania zasad korzystania z prawa do zawarcia mał e stwa do władz krajo-
wych, to nie nakłada on na pa stwa członkowskie Unii Europejskiej obowi zku do-
puszczania mał e stw homoseksualnych w prawie wewn trznym. W zwi zku z tym 
norma wysłowiona w art. 9 Karty nie mo e wywiera adnego wpływu na wykładni
art. 12 Konwencji, jako chroni cego prawo osób heteroseksualnych do zawarcia mał-
e stwa (p. 2).  

III. Wyrok w sprawie  
Gas i Dubois przeciwko Francji z 15 marca 2012 r. 

1. Stan faktyczny 
Nathalie Dubois, pozostaj ca w faktycznym zwi zku z Valérie Gas, w wyniku 

sztucznej inseminacji w dniu 21 wrze nia 2000 r. urodziła córk . Dnia 15 kwietnia 
2002 r. obie skar ce zawarły zwi zek partnerski (pacte civil de solidarité). W 2006 
r. Valérie Gas wyst piła do s du I instancji (tribunal de grande instance) z wnioskiem 
o adopcj  prost  dziecka Nathalie Dubois. Ten typ przysposobienia nie prowadzi do 
zerwania wi zi mi dzy dzieckiem a jego biologiczn  rodzin , ale tworzy dodatkowy 

                                                
10 Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439 [dalej cyt.: Konwencja wiede ska]. 
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w zeł pokrewie stwa. Mo e ono zosta  dokonane niezale nie od wieku adoptowa-
nego, nawet po osi gni ciu przez niego pełnoletnio ci. Je li przysposabiany jest ma-
łoletni, w wyniku adopcji prostej powierzona zostaje przysposabiaj cemu pełnia praw 
wynikaj cych z władzy rodzicielskiej, której pozbawieni zostaj  rodzice. Ustawo-
dawca przewidział jeden wyj tek w przypadku, gdy adopcja prosta dokonywana jest 
przez mał onka rodzica adoptowanego dziecka. W takim przypadku władza rodziciel-
ska zostaje podzielona mi dzy oboje mał onków.    

W wyroku z dnia 4 lipca 2006 r. s d stwierdził, e warunki prawne adopcji zo-
stały spełnione, a wnioskodawczynie razem zajmowały si  dzieckiem, zapewniaj c 
mu opiek  i troszcz c si  o nie. Jednak e danie zostało oddalone, poniewa  wnio-
skowana adopcja poci gałaby za sob  powa ne konsekwencje natury prawnej 
sprzeczne z intencjami wnioskodawczy  i dobrem dziecka. Doszłoby bowiem do 
transferu władzy rodzicielskiej na adoptuj c  i tym samym do pozbawienia biologicz-
nej matki praw do dziecka. Apelacja Valérie Gas została wyrokiem z 21 grudnia 2006 
r. oddalona, a skarga kasacyjna odrzucona postanowieniem z 20 wrze nia 2007 r. ze 
wzgl du na uchybienie terminu. Po wyczerpaniu krajowej cie ki odwoławczej, Val-
érie Gas i Nathalie Dubois wniosły dnia 15 czerwca 2007 r. skarg  przeciwko Francji, 
zarzucaj c naruszenie art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Nierówne traktowanie miało 
polega  na tym, e w przeciwie stwie do par heteroseksualnych, nie mog  one sko-
rzysta  z instytucji adopcji dziecka przez partnerk  jego biologicznej matki. 

  
2. Rozstrzygni cie zarzutów naruszenia art. 14  

w zw. z art. 8 Konwencji 
Rozpatruj c skarg , Trybunał w pierwszej kolejno ci zauwa ył, e art. 14 Kon-

wencji mo e wchodzi  w gr , gdy wyst puj  ró nice w traktowaniu osób znajduj -
cych si  w podobnych sytuacjach. Takie zró nicowanie jest dyskryminuj ce, gdy nie 
znajduje obiektywnego i rozs dnego usprawiedliwienia, tzn. je li nie słu y do osi -
gni cia uprawnionego celu lub gdy brakuje rozs dnego stosunku proporcjonalno ci 
pomi dzy stosowanymi rodkami a zamierzonym celem (p. 58). 

Co istotniejsze z omawianej perspektywy, Trybunał nast pnie powtórzył i po-
twierdził w jednoznaczny sposób najwa niejsze tezy orzeczenia w sprawie Schalk. 
Podkre lił, e Konwencja nie nakłada na rz dy pa stw-stron obowi zku otwarcia 
instytucji mał e stwa dla par homoseksualnych. Prawa do mał e stwa homoseksual-
nego nie mo na równie  wyinterpretowa  z art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji. Co wi -
cej, nawet je li ustawodawca krajowy zdecyduje si  zinstytucjonalizowa  zwi zki 
homoseksualne, to korzysta on z pewnego marginesu swobody w kształtowaniu ram 
prawnych takich konstrukcji prawnych (p. 66). 

Trybunał nie podzielił argumentacji skar cych, e znajduj c si  w sytuacji po-
dobnej do mał onków, traktowane s  w dyskryminuj cy je sposób. Mał e stwo przy-
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znaje szczególny status osobom je zawieraj cym i poci ga za sob  konsekwencje 
społeczne, osobiste i prawne, dlatego nie mo na uzna , e skar ce znajduj  si   
w sytuacji podobnej do mał onków (p. 68). Trybunał zauwa ył, e identyczne ograni-
czenia dotycz  równie  osób heteroseksualnych pozostaj cych w zwi zkach partner-
skich, co wyklucza stwierdzenie w rozpatrywanej sprawie istnienia dyskryminacji 
bezpo redniej ze wzgl du na orientacj  seksualn . Natomiast zarzut dyskryminacji 
po redniej (polegaj cej na tym, e osoby homoseksualne nie mog  unikn  kodekso-
wych ogranicze  prawa do adopcji prostej przez zawarcie zwi zku mał e skiego) 
Trybunał odrzucił, odwołuj c si  do swoich wcze niejszych ustale  na temat swobody 
pa stw w kształtowaniu instytucji mał e stwa (p. 69-71). Z tych wzgl dów wbrew 
twierdzeniom skar cych nie doszło do naruszenia art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji 
(p. 73). 

IV. Wnioski ko cowe 
Kwestia instytucjonalizacji zwi zków osób tej samej płci budzi medialne i poli-

tyczne dyskusje we współczesnych społecze stwach. O kontrowersyjno ci tego za-
gadnienia mo e wiadczy  to, e pi ciu s dziów spo ród siedmioosobowego składu 
orzekaj cego w precedensowej sprawie Schalk i Kopf zło yło zdania odr bne, wyra-
aj c w nich pogl dy id ce w dwóch przeciwnych kierunkach. Dokonuj c jednak 
ł cznej analizy dwóch powy szych wyroków, daje si  zrekonstruowa  wzgl dnie 
spójny obraz sytuacji prawnej i standardu ochrony, jaki w kontek cie prawa do two-
rzenia zwi zków przysługuje osobom homoseksualnym na gruncie Konwencji. 

W pierwszej kolejno ci nale y stwierdzi , e na pa stwach nie ci y obowi zek 
instytucjonalizacji faktycznego wspólnego po ycia osób homoseksualnych. Ustawo-
dawcy krajowi nie musz  ani otwiera  dost pu do mał e stwa dla par osób homosek-
sualnych, ani te  tworzy  w zamian instytucji zwi zku partnerskiego. Natomiast je li 
ju  zdecyduj  si  na to drugie rozwi zanie, to dysponuj  swobod  w determinowaniu 
kształtu takiego partnerstwa, a w szczególno ci nie s  zobowi zani do przyznawania 
partnerom praw analogicznych do uprawnie  mał onków.  

Nie mo na jednak e nie zauwa y , e Trybunał analizuj c zarzuty naruszenia art. 
12 i art. 14 w zw. z art. 8 Konwencji, dokonał bardzo istotnego przewarto ciowania 
dotychczasowej linii orzeczniczej i powa nej zmiany aksjologicznej. Przede wszyst-
kim uznał, e instytucja mał e stwa nie jest ograniczona tylko do zwi zków m -
czyzn i kobiet, a osoby tej samej płci maj  na gruncie konwencji prawo do poszano-
wania ycia rodzinnego. Ponadto, co ma zdecydowanie wi ksze praktyczne znacze-
nie, pomimo braku obowi zku instytucjonalizacji faktycznego po ycia o charakterze 
homoseksualnym, pa stwa nie mog  dyskryminowa  osób pozostaj cych w zwi z-
kach jednopłciowych. Nie znaczy to jednak, e niedopuszczalne jest ró ne traktowa-
nie mał onków i partnerów homoseksualnych (czy szerzej: konkubentów), poniewa
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ustawodawcy krajowi maj  prawo chroni  tradycyjnie rozumian  rodzin  i w tym 
celu, dysponuj c pewnym marginesem swobody, mog  podejmowa  stosowne rodki. 
Musz  jednak pami ta , e zró nicowanie sytuacji ma słu y  do osi gni cia upraw-
nionego celu i powinno pozostawa  do niego w stosunku proporcjonalno ci. Na przy-
kład usprawiedliwione zdaniem Trybunału mo e by  wył czenie adopcji dziecka 
przez partnera jego biologicznego rodzica, poniewa  prawo do zało enia rodziny im-
manentnie ł czy si  z kształtem instytucji mał e stwa, któr  pa stwa mog  w pew-
nym stopniu samodzielnie kształtowa . Z kolei przykładem nieuzasadnionego nie-
równego traktowania jest wył czenie mo liwo ci wst pienia w stosunek najmu przez 
partnera zmarłego najemcy, je eli przepis posługuje si  ogóln  kategori  „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 S du Administracyjnego*

OBOWI ZEK WYDANIA ODPISU DOKUMENTU Z AKT SPRAWY  
OSOBIE NIEB D CEJ STRON  POST POWANIA 

Wyrok NSA z 9 lutego 2011 r., II OSK 334/10

Tezy 
1. W sprawie dotycz cej zmiany nazwiska, prawa strony nie przysługuj  oso-

bom trzecim, poza zainteresowanym dokonaniem zmiany. 
2. Osoba trzecia mo e mie  interes faktyczny w sprawie dotycz cej zmiany 

nazwiska, co nie jest wystarczaj c  przesłank  dla przyj cia, i  ma ona status strony 
w rozumieniu art. 28 Kodeksu post powania administracyjnego. 

3. Przepisy ustawy o zmianie imienia i nazwiska, reguluj c samodzielnie i wy-
czerpuj co przesłanki zmiany imienia i nazwiska, zachowuj  w tym zakresie znaczn
autonomi . 

Sentencja 
Naczelny S d Administracyjny w składzie:  
Przewodnicz cy: S dzia NSA Małgorzata Ja kowska (sprawozdawca)  
S dziowie: s dzia NSA Anna Łuczaj, s dzia del. NSA Zdzisław Kostka  
Protokolant: Michał Zawadzki  
po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministra-

cyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Łódzkiego od wyroku Wojewódzkiego 
S du Administracyjnego w Łodzi z 21 pa dziernika 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 skarg
kasacyjn . 

Uzasadnienie 
Wyrokiem z 21 pa dziernika 2009 r., III SA/Łd 383/09, Wojewódzki S d Admi-

nistracyjny w Łodzi uchylił postanowienie Wojewody Łódzkiego z [...] czerwca 2009 
                                                

* Opracował Paweł Sobotko 
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r., nr [...] oraz poprzedzaj ce je postanowienie Kierownika Urz du Stanu Cywilnego 
Łód  - [...] z [...] kwietnia 2009 r., nr [...] wydane w przedmiocie odmowy wydania 
kserokopii podania. Wojewódzki S d Administracyjny w Łodzi oparł swoje rozstrzy-
gni cie na nast puj cych ustaleniach faktycznych. 

Postanowieniem z [...] kwietnia 2009 r., nr [...], Kierownik Urz du Stanu Cywil-
nego Łód  - [...], działaj c na podstawie art. 73 i art. 74 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 
r. – Kodeks post powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 
1071 ze zm. – dalej: k.p.a.), odmówił J.K. wydania kserokopii podania zło onego 
przez K.K. w dniu [...] lipca 1995 r. w sprawie zmiany nazwiska jej małoletniego 
dziecka. Uzasadniaj c, organ I instancji wskazał, i  wnioskodawca nie posiada przy-
miotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

W za aleniu do Wojewody Łódzkiego J.K. wskazał, i  dokonana w 1995 r. 
zmiana nazwiska małoletniego syna Krystyny K. z B. na K. nast piła bez jego zgody. 
W jego ocenie „nadanie” jego nazwiska dziecku jego byłej ony dokonane zostało  
z naruszeniem obowi zuj cego prawa i stanowiło naruszenie jego dóbr osobistych. 

Postanowieniem z [...] czerwca 2009 r., nr [...], wydanym na podstawie art. 138 § 
1 pkt 1 w zwi zku z art. 144 k.p.a., Wojewoda Łódzki utrzymał w mocy zaskar one 
postanowienie. Organ odwoławczy ustalił, i  J.K. pismem z [...] stycznia 2009 r. 
zwrócił si  do Kierownika Urz du Stanu Cywilnego Łód  - [...] z pro b  o wyja nie-
nie okoliczno ci dokonanej w r. 1995 zmiany nazwiska małoletniego syna jego byłej 
ony Krystyny K. z B. na K. Nast pnie pismem z [...] lutego 2009 r. J.K. wniósł  

o przesłanie mu kserokopii wniosku K.K. z [...] lipca 1995 r. dotycz cego zmiany na-
zwiska jej małoletniego syna. Pismem z [...] marca 2009 r. organ I instancji wezwał 
J.K. do usuni cia braków formalnych wniosku z [...] lutego 2009 r. poprzez wskaza-
nie interesu prawnego w uzyskaniu danej kserokopii. Wezwanie to miało na celu 
okre lenie, czy zgodnie z art. 73 k.p.a. wnioskodawca mo e by  uznany za stron
post powania. 

W odpowiedzi na to wezwanie, pismem z [...] marca 2009 r. J.K. wskazał, i  jego 
uprawnienie wynika z art. 51 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  
z którym ka dy ma prawo dost pu do dotycz cych go urz dowych dokumentów  
i zbiorów danych. Ponadto strona wskazała, e zgodnie z art. 47 Konstytucji ka dy 
ma prawo do ochrony prawnej ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 
oraz do decydowania o swoim yciu osobistym. W ocenie J.K. nadanie jego nazwiska 
pasierbowi spowodowało, e jest on wsz dzie kojarzony jako syn wnioskodawcy. 

Organ odwoławczy wskazał, i  podniesione w za aleniu zarzuty odnosiły si
niemal w zupełno ci do post powania administracyjnego i wydanej w jego wyniku 
decyzji w sprawie zmiany nazwiska syna jego byłej ony. Z tych wzgl dów zarzuty te 
nie mogły by  wzi te pod uwag  w post powaniu dotycz cym odmowy wydania 
wnioskowanej kserokopii dokumentu. Poj cie strony post powania zostało zdefinio-
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wane w art. 28 k.p.a. Z tre ci powołanego przepisu wynika, i  przymiot strony wi e 
si  wyra nie z interesem prawnym lub obowi zkiem wyprowadzonym z konkretnie 
oznaczonego przepisu administracyjnego prawa materialnego, który mo e stanowi
podstaw  do sformułowania interesu lub obowi zku danego podmiotu. W ocenie or-
ganu skar cy nie legitymuje si  przymiotem strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Nie 
wskazał on bowiem przepisu prawa materialnego powszechnie obowi zuj cego, na 
podstawie którego mógłby skutecznie da  wydania kserokopii dokumentów z akt 
sprawy zako czonej decyzj  ostateczn  z [...] lipca 1995 r. Dane, dost pu do których 

da wnioskodawca, dotycz  wył cznie M.K. – syna byłej ony J.K. Powołana powy-
ej 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 zwi zku z wnioskiem K.K. za zgod  jej 
małoletniego wówczas syna M.B. Jedynym przedstawicielem ustawowym małolet-
niego M.B. była K.K. i tylko ona miała prawo wyst pi  o zmian  nazwiska swojego 
syna. J.K. nie jest ojcem biologicznym M.K., nie została mu powierzona władza ro-
dzicielska ani opieka nad małoletnim. W zwi zku z powy szym nie przysługiwało mu 
prawo do wyra ania zgody na zmian  nazwiska pasierba. Ponadto organ odwoławczy 
wskazał, i  wnioskodawca wyst puj cy o zmian  nazwiska nie musi uzyska  zgody 
wszystkich osób nosz cych ju  dane nazwisko. 

W skardze do Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Łodzi J.K. podniósł, i
powołana przez organ administracji ustawa o zmianie imion i nazwisk dotyczy osób 
pełnoletnich. Natomiast M.B. w dniu [...] lipca 1995 r. był osob  małoletni . St d 
zmiana jego nazwiska mogła by  jedynie dokonana w trybie art. 90 § 1 Kodeksu ro-
dzinnego i opieku czego. Skar cy wskazał ponadto, i  nazwisko K. jest nazwiskiem 
mało popularnym, a w Łodzi nosi je zaledwie kilka osób. St d mo e on by  kojarzony 
z synem swojej byłej ony. W ocenie skar cego stanowi to naruszenie jego dóbr 
osobistych i uzasadnia prawo do uzyskania kserokopii wnioskowanego dokumentu, 
który b dzie mu potrzebny w celu wyst pienia z powództwem na drog  s dow . 

Podczas rozprawy przed S dem I instancji pełnomocnik skar cego wskazywał 
na naruszenie przepisów procedury administracyjnej, a w szczególno ci art. 7, art. 8, 
art. 28 i art. 73 k.p.a. W jego ocenie skar cy powinien by  stron  w post powaniu o 
zmian  nazwiska M.B. na nazwisko K., a jego interes prawny wynika z art. 90 Ko-
deksu rodzinnego i opieku czego. Natomiast wa ny interes prawny wynikaj cy z art. 
73 k.p.a. uzasadnia prawo skar cego do domagania si  anulowania decyzji z [...] 
lipca 1995 r. 

Obecny na rozprawie pełnomocnik organu administracji o wiadczył, i  skar cy 
nie wyst pił o wzruszenie decyzji dotycz cej zmiany nazwiska w trybach okre lonych 
w przepisach k.p.a. W przypadku zło enia takiego wniosku miałby mo liwo  zapo-
znania si  z materiałem dowodowym na podstawie art. 77 k.p.a.



Paweł Sobotko 134

S d I instancji uchylaj c postanowienia organów obu instancji, wskazał, e orga-
ny administracji niezasadnie uznały, i  wniosek J.K. nie zasługuje na uwzgl dnienie. 

W ocenie S du, z tre ci art. 73 § 1 k.p.a. wyra nie wynika, i  prawo domagania 
si  spełnienia przez wła ciwy organ administracji obowi zków okre lonych w art. 73 
§ 1 i § 2 k.p.a. przysługuje wył cznie podmiotowi, który ma przymiot strony w rozu-
mieniu art. 28 k.p.a. St d organ rozpatruj cy wniosek, maj cy oparcie w powołanym 
przepisie, musi w pierwszej kolejno ci dokona  ustalenia, czy wnioskodawca legity-
muje si  przymiotem strony. Załatwiaj c danie wydania z akt sprawy odpisu doku-
mentów, organ administracji ma obowi zek wydania takiego odpisu lub podj cia 
postanowienia o odmowie wydania odpisu. 

Zdaniem S du, by  stron  post powania w rozumieniu art. 28 k.p.a., oznacza 
mie  interes prawny w uczestniczeniu w danym post powaniu administracyjnym. 
Interes prawny to osadzone w konkretnym przepisie prawa materialnego (niekoniecz-
nie administracyjnego) prawo danej osoby do domagania si  od organu administracji 
publicznej okre lonego działania (w przypadku wszcz cia post powania na wniosek – 
legitymacja procesowa czynna) lub wynikaj ce z konkretnego przepisu prawo lub 
obowi zek organu takiego działania wobec danej osoby, które wpływa wprost – real-
nie i bezpo rednio na jej sytuacj  prawn  (w przypadku wszcz cia post powania  
z urz du – legitymacja procesowa bierna). Innymi słowy, ze stron  post powania ad-
ministracyjnego mamy do czynienia w sytuacji, gdy konkretna norma prawna po-
zwala ustali  wobec tej osoby uprawnienie b d  obowi zek. Przyjmuje si  przy tym, 
e podmiot ma interes prawny w konkretnym post powaniu, je eli pomi dzy jego 

sytuacj  prawn  a przedmiotem tego wła nie post powania istnieje – uzasadnione 
tre ci  normy prawa materialnego – realne, rzeczywiste powi zanie, czyni ce go 
bezpo rednio „zainteresowanym” w tym post powaniu i w konsekwencji uprawnio-
nym do udziału w nim w charakterze strony. Ta realno  (aktualno ) jest istotn  ce-
ch  interesu prawnego, eksponowan  zarówno w pi miennictwie, jak i w orzecznic-
twie s dowym. To, e strona nie brała udziału w tocz cym si  post powaniu admi-
nistracyjnym nie oznacza, i  automatycznie nie jest ona stron  tego post powania. 

Zdaniem S du, J.K. ma interes prawny w daniu wydania dokumentu z akt 
sprawy dotycz cej zmiany nazwiska M.B., tj. odpisu podania K.K. z [...] lipca 1995 r. 
Z przedmiotowego podania wynika bowiem, e K.K. dała zmiany nazwiska syna na 
nazwisko jej m a J.K., a nie na jakiekolwiek nazwisko. 

W dalszej cz ci uzasadnienia S d podkre lił, e 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 nale y do sfery ycia prywatnego i rodzinnego (art. 
8 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno ci sporz -
dzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r., zmienionej nast pnie 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 ka dy ma prawo do poszanowania swojego ycia ro-
dzinnego. Nie jest dopuszczalna ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego 
prawa, z wyj tkiem przypadków przewidzianych przez ustaw  i koniecznych w de-
mokratycznym społecze stwie z uwagi na bezpiecze stwo pa stwowe, bezpiecze -
stwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochron  porz dku i zapobieganie 
przest pstwom, ochron  zdrowia i moralno ci lub ochron  praw i wolno ci innych 
osób. 

W ocenie Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Łodzi imi  i nazwisko s
elementami okre lenia to samo ci człowieka, nale  do sfery dóbr osobistych i praw 
podmiotowych obywatela, których dysponentem jest on w pierwszej kolejno ci. W ni-
niejszej sprawie zmiana nazwiska małoletniego M.B. nast piła na konkretne nazwi-
sko, a mianowicie na nazwisko m a matki – J.K. Zgodnie z art. 617 § 1 ustawy  
z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm. – 
dalej: k.r.o.), krewnymi w linii prostej s  osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. 
Krewnymi w linii bocznej s  osoby, które pochodz  od wspólnego przodka, a nie s
krewnymi w linii prostej. W my l art. 618 § 1 k.r.o. z mał e stwa wynika powino-
wactwo mi dzy mał onkiem a krewnymi drugiego mał onka. Trwa ono, mimo ustania 
mał e stwa. Lini  i stopie  powinowactwa okre la si  według linii i stopnia pokre-
wie stwa (art. 618 § 2 k.r.o.). ródłem powinowactwa w znaczeniu prawnym jest 
wi c stosunek rodzinny powstały w nast pstwie zawarcia mał e stwa. Chwil  za
powstania powinowactwa jest moment zawarcia mał e stwa. Oznacza to przynale -
no  do rodziny poprzez współmał onka, ale brak jest powi za  z dan  osob  wi -
zami krwi. J.K. w nast pstwie zawarcia mał e stwa z K.B. obecnie K. (odpis zupełny 
aktu mał e stwa w aktach administracyjnych – k. 11) stał si  zatem powinowatym  
w stosunku do pasierba M.B. 

S d I instancji podkre lił, e zmiana nazwiska małoletniego jest wa n  spraw , 
uregulowan  przepisami prawa, m.in. w art. 90 § 1 k.r.o. Zgodnie z tym przepisem, 
je eli matka małoletniego dziecka zawarła mał e stwo z m czyzn , który nie jest 
ojcem tego dziecka, mał onkowie mog  zło y  przed kierownikiem urz du stanu 
cywilnego zgodne o wiadczenia, e dziecko b dzie nosi  takie samo nazwisko, jakie 
zgodnie z art. 88 k.r.o. nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska 
dziecka, które uko czyło trzyna cie lat, jest potrzebna jego zgoda. Powołuj c si  na 
pogl dy doktryny wskazano, e powołany art. 90 § 1 k.r.o., wprowadzaj c mo liwo
nadania dziecku nazwiska m a, stwarza rodek asymilacji dziecka w rodzinie, któr
jego matka zało yła przez zawarcie mał e stwa, oraz zaciera oznak  jego pozamał-
e skiego pochodzenia, nie powoduje za  ustalenia ojcostwa. 

W ocenie S du z przepisów art. 23 k.c., art. 618 § 1 oraz art. 90 § 1 k.r.o. wynika 
interes prawny skar cego w sprawie dotycz cej zmiany nazwiska jego pasierba. 
Powy sze przepisy wpływaj  bowiem na konkretyzacj  praw podmiotowych skar -
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cego. Interes prawny w post powaniu administracyjnym mo e za  wynika  nie tylko  
z przepisów prawa materialnego administracyjnego. Nie ma znaczenia, e zmiana na-
zwiska M.B. nast piła decyzj  wydan  na podstawie ustawy z 15 listopada 1956 r.  
o zmianie imion i nazwisk. J.K. ma wi c status strony i jako strona mo e da  na 
podstawie art. 73 § 2 k.p.a. wydania odpisu dokumentu z akt administracyjnych 
sprawy dotycz cej zmiany nazwiska jego pasierba. 

W konkluzji S d dodał, e wspomniane danie musi by  uzasadnione „wa nym 
interesem strony”. Powołuj c si  na orzecznictwo oraz pogl dy doktryny wskazano, 
e za wa ny interes strony mo e by  uznana ju  sama potrzeba posiadania przez 

stron  uwierzytelnionych dokumentów, które mog  by  wykorzystane przez ni  w da-
nej sprawie administracyjnej lub poza jej zakresem. Dodano, e skar cy uzasadniał 
potrzeb  posiadania kserokopii podania z [...] lipca 1995 r. wykorzystaniem jej  
w post powaniu o anulowanie decyzji o nadaniu pasierbowi jego nazwiska oraz wy-
st pienia do s du z okre lonym powództwem. 

Skarg  kasacyjn  z 11 grudnia 2009 r. Wojewoda Łódzki zaskar ył w cało ci wy-
rok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Łodzi z 21 pa dziernika 2009 r., 
zarzucaj c mu: 

1. Naruszenie przepisów prawa materialnego przez bł dn  wykładni  i niewła-
ciwe zastosowanie, tj. art. 4 i art. 9 ustawy z 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imie-

nia i nazwiska poprzez niewła ciwe okre lenie kr gu stron, których dotyczy post po-
wanie o zmian  imienia i nazwiska i zakres tych norm prawa materialnego. 

2. Naruszenie przepisów prawa procesowego maj ce istotny wpływ na wynik 
sprawy, polegaj ce na zastosowaniu art. 145 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – 
dalej: p.p.s.a.) w sytuacji, gdy powinien mie  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 post powaniu administracyjnym. 

Z uwagi na powy sze wniesiono o uchylenie zaskar onego wyroku i przekazanie 
sprawy do ponownego rozpoznania S dowi I instancji oraz ewentualnie o uchylenie 
zaskar onego wyroku i merytoryczne rozpoznanie skargi. Ze wzgl du na trudn  sytu-
acj  materialn  skar cego zrezygnowano z wniosku o zas dzenie kosztów zast p-
stwa procesowego. 

Uzasadniaj c zarzuty skargi kasacyjnej, zwrócono uwag  na kwesti  kr gu pod-
miotów posiadaj cych status strony w post powaniu o zmian  imienia i nazwiska. 
Wskazano, e wyra one w zaskar onym wyroku stanowisko w tym zakresie przeczy 
pogl dom orzecznictwa oraz doktryny. Powołuj c wyrok Wojewódzkiego S du Ad-
ministracyjnego w Warszawie z 27 marca 2006 r., IV SA/Wa 2420/05 (LEX nr 
227799), podniesiono, e „w sprawie dotycz cej 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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guj  osobom trzecim, poza zainteresowanym dokonaniem zmiany [...] ewentualna 
zmiana nazwiska przez sprawc  deliktu mo e ł czy  si  dla osoby dochodz cej okre-
lonych roszcze  z pewnymi faktycznymi uci liwo ciami w post powaniach s do-

wych. Jednak okoliczno  ta mo e przemawia  wył cznie za przyj ciem, i  osoba 
trzecia mo e mie  interes faktyczny w sprawie dotycz cej zmiany nazwiska, co nie 
jest wystarczaj c  przesłank  dla przyj cia, i  ma ona status strony w rozumieniu  
28 k.p.a.”. 

Powołuj c dalsze orzecznictwo s dów administracyjnych, zasygnalizowano auto-
nomi  spraw przewidzianych na gruncie ustawy o zmianie imion i nazwisk od Ko-
deksu rodzinnego i opieku czego oraz autonomi  post powania o zmian  imienia  
i nazwiska wzgl dem ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Podniesiono równie , e powoływane orzeczenia nie utraciły swojej aktualno ci. 
Dodano przy tym, e wszystkie podmioty posiadaj ce interes prawny wywiedziony  
w podobny sposób, jak uczynił to S d I instancji, musiałyby by  powiadamiane  
o tocz cym si  post powaniu i miałyby prawo składania odwołania, gdyby np. 
zmienione nazwisko wnioskodawcy im si  nie podobało. 

W pi mie z [...] lutego 2011 r. adwokat J.K. wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej 
jako bezzasadnej. Uzasadniaj c zawarte w tym pi mie stanowisko, podniesiono, e 
wskazana przez organ podstawa jest nieuzasadniona, poniewa  przepisy art. 4 i 9 
ustawy z 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska nie znajdowały w 
niniejszej sprawie zastosowania. 

Zgodnie z art. 18 tej ustawy, weszła ona w ycie po upływie 6 miesi cy od dnia 
jej ogłoszenia. Ustawa została ogłoszona w dniu 12 grudnia 2008 r., a zatem weszła  
w ycie w dniu 13 czerwca 2009 r. Skar cy J.K. domagał si  tymczasem wydania, na 
podstawie art. 73 § 2 k.p.a., kserokopii dokumentu z akt sprawy zako czonej osta-
teczn  decyzj  z [...] lipca 1995 r. W czasie wydania tej decyzji nie obowi zywała 
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 zwi zku z tym, na podstawie tej ostatniej ustawy, nale ało 
– zdaniem pełnomocnika J.K. – bada , czy był on stron  post powania i czy był 
uprawniony do uzyskania kserokopii dokumentu znajduj cego si  w aktach sprawy. 

Dodatkowo wskazano, e przepisy art. 4 i art. 9 ustawy o zmianie imienia i na-
zwiska nie okre laj  kr gu podmiotów b d cymi stron  tego post powania, natomiast 
kwesti  t  nale y ocenia  poprzez pryzmat art. 28 k.p.a. 

W konkluzji wyra ono pogl d, e rzeczywist  wol  K.K. nie była zmiana nazwi-
ska jej małoletniego syna w trybie ówcze nie obowi zuj cej ustawy o zmianie imion  
i nazwisk (a wi c w trybie administracyjnym), ale nadanie jej synowi nazwiska jej 
m a w trybie art. 90 § 1 k.r.o., a wi c w zwi zku z zawarciem przez ni  zwi zku 
mał e skiego ze skar cym J.K. W takim przypadku nadanie nazwiska wymagało 



Paweł Sobotko 138

zło enia przez skar cego J.K. i K.K. o wiadcze  przed kierownikiem stanu cywil-
nego co do nazwiska małoletniego dziecka K.K., za  podanie K.K. było niewystar-
czaj ce. Obowi zek zło enia o wiadczenia odpowiedniej tre ci przez J.K. w celu 
nadania (a w aspekcie praktycznym – zmiany nazwiska małoletniego dziecka K.K.) 
równie  przes dzał o statusie strony, jaki przysługiwał skar cemu J.K. w tym e 
post powaniu. 

Naczelny S d Administracyjny zwa ył, co nast puje. 
Zarzuty podnoszone w skardze kasacyjnej nie zawieraj  usprawiedliwionej  

podstawy. 
Post powanie kasacyjne oparte jest na zasadzie zwi zania Naczelnego S du Ad-

ministracyjnego granicami skargi kasacyjnej i podstawami zaskar enia wskazanymi  
w tej skardze. S d ten, w odró nieniu od S du I instancji, nie bada całokształtu spra-
wy z punktu widzenia stanu prawnego, który legł u podstaw zaskar onego orzeczenia. 
Bada natomiast zasadno  przedstawionych w skardze kasacyjnej zarzutów. Zakres 
kontroli jest zatem okre lony i ograniczony wskazanymi w skardze kasacyjnej przy-
czynami wadliwo ci prawnej zaskar onego wyroku wojewódzkiego s du administra-
cyjnego. Jedynie w przypadku, gdyby zachodziły przesłanki, powoduj ce niewa no
post powania s dowoadministracyjnego okre lone w art. 183 § 2 p.p.s.a., Naczelny 
S d Administracyjny mógłby podj  działania z urz du, niezale nie od zarzutów wska-
zanych w skardze. W niniejszej sprawie nie stwierdzono jednak takich przesłanek. 

Zarzuty skargi kasacyjnej dotycz  przede wszystkim naruszenia przez S d I  
instancji art. 4 i 9 ustawy z 17 pa dziernika 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 mo na dokona  wył cznie z wa nych powodów,  
w szczególno ci gdy dotycz  zmiany imienia i nazwiska o mieszaj cego albo nielicu-
j cego z godno ci  człowieka na imi  lub nazwisko u ywane, a tak e takie, które zo-
stało bezprawnie zmienione lub noszone zgodnie z przepisami prawa pa stwa, któ-
rego obywatelstwo równie  si  posiada. Z kolei, zgodnie z art. 9 tej ustawy, zmiana 
imienia lub nazwiska nast puje na pisemny wniosek osoby ubiegaj cej si  o zmian . 
Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka nast puje na pisemny wniosek 
przedstawiciela ustawowego dziecka (art. 9 ust. 2 ustawy). 

Nale y jednak zauwa y , e powołane w skardze kasacyjnej przepisy ustawy  
o zmianie imienia i nazwiska nie miały zastosowania przy wydawaniu zaskar onego 
wyroku Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Łodzi z 21 pa dziernika 2009 r. 
Rozpatrywana przez S d I instancji sprawa dotyczyła ustalenia interesu prawnego 
skar cego 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.Przedstawiaj c uzasadnienie prawne zaskar onego wyroku 
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S d I instancji wskazywał natomiast na przepisy k.p.a., w szczególno ci art. 28 oraz 
73 tej ustawy oraz przepisy k.r.o. (m.in. art. 90 ustawy). 

Naczelny S d Administracyjny podkre la, e w skardze kasacyjnej zarzucono na-
ruszenie przepisów, których nie stosował ani S d I instancji wydaj c zaskar ony wy-
rok, ani te  organy administracji wydaj ce zaskar one przez J.K. postanowienia. 

Jak zasadnie wskazał pełnomocnik skar cego w pi mie z [...] lutego 2011 r.,  
z art. 18 powołanej w skardze kasacyjnej ustawy o zmianie imienia i nazwiska wy-
nika, e jej tekst wszedł w ycie po upływie 6 miesi cy od dnia ogłoszenia. Usta- 
wa została ogłoszona w dniu 12 grudnia 2008 r., a zatem weszła w ycie w dniu  
13 czerwca 2009 r. Jak wspomniano, powołany przez autora skargi kasacyjnej tekst 
ustawy nie stanowił zatem przedmiotu orzekania w zaskar onym wyroku. 

Nale y jednocze nie doda , e skar cy J.K. domagał si  wydania kserokopii do-
kumentu z akt sprawy zako czonej ostateczn  decyzj  z [...] lipca 1995 r. Jak wspo-
mniano, w tym czasie nie obowi zywała ustawa, której przepisy zostały przywołane 
w podstawie skargi kasacyjnej, ale w momencie rozpatrywania podania o kserokopi
obowi zywała 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 si   
w podstawie prawnej. Naczelny S d Administracyjny zauwa a, e w tek cie ustawy 
ówcze nie obowi zuj cej, powołany w skardze kasacyjnej art. 4 ustawy o zmianie 
imion i nazwisk nie wyst puje (został uchylony), z kolei art. 9 ustawy szczegółowo 
okre la wła ciwo  organów, do których nale y składa  podania, o jakich mowa  
w ustawie. Przepisy te nie dotycz  zatem kwestii zwi zanych z okre leniem kr gu 
podmiotów posiadaj cych interes prawny w post powaniu dotycz cym zmiany imion  
i nazwisk. A ta wła nie kwestia prawna stanowi zasadnicze zagadnienie wymagaj ce 
rozstrzygni cia w tej sprawie. 

Naczelny S d Administracyjny podkre la jednocze nie, e wspomniane bł dy 
wyst puj ce w konstrukcji zarzutów kasacyjnych uniemo liwiły merytoryczne odnie-
sienie si  w tej sprawie do zagadnienia kr gu podmiotów b d cych stronami w post -
powaniu administracyjnym, dotycz cym zmiany imienia i nazwiska. Nie oznacza to 
jednak zmiany dotychczasowej linii orzeczniczej s dów administracyjnych w tej kwe-
stii. Innymi słowy, oddalenie skargi kasacyjnej w tej sprawie nie pozostaje w sprzecz-
no ci z pogl dem, i  w sprawie dotycz cej 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 przysługuj  osobom trzecim, poza zainte-
resowanym dokonaniem zmiany. Naczelny S d Administracyjny podziela jednocze-
nie stanowisko, zgodnie z którym osoba trzecia mo e mie  interes faktyczny w spra-

wie dotycz cej zmiany nazwiska, co nie jest wystarczaj c  przesłank  dla przyj cia, 
i  ma ona status strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. 
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W ocenie S du kasacyjnego zachował swoj  aktualno  pogl d przywołany przez 
autora skargi kasacyjnej, zgodnie z którym przepisy ustawy o zmianie imion i na-
zwisk reguluj c samodzielnie i wyczerpuj co przesłanki zmiany imienia i nazwiska, 
zachowuj  w tym zakresie znaczn  autonomi . 

Z uwagi na to, co zostało wcze niej powiedziane, za całkowicie chybione nale-
ało uzna  zarzuty naruszenia przez Wojewódzki S d Administracyjny w Łodzi prze-

pisów art. 4 i 9 ustawy z 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska  
(Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.). W konsekwencji powy szego nie mo e by  mowy 
o bł dnym zastosowaniu art. 145 § 1 p.p.s.a. zamiast art. 151 p.p.s.a., a tak e art. 28, 
art. 73 i art. 74 k.p.a., w zwi zku z ich powi zaniem z art. 4 i 9 ustawy z 17 pa dzier-
nika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. 

W tej sytuacji orzeczono na podstawie art. 184 p.p.s.a., jak w sentencji wyroku. 
Naczelny S d Administracyjny nie orzekł o przyznaniu pełnomocnikowi z urz du 

wynagrodzenia na zasadzie prawa pomocy, gdy  przepisy art. 209 i 210 p.p.s.a. maj
zastosowanie tylko do kosztów post powania mi dzy stronami. Natomiast wynagro-
dzenie dla pełnomocnika ustanowionego z urz du za wykonan  pomoc prawn , na-
le ne od Skarbu Pa stwa (art. 250 p.p.s.a.), przyznawane jest przez wojewódzki s d 
administracyjny w post powaniu okre lonym w przepisach art. 258-261 p.p.s.a. 

Stosownie do § 20 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z 28 wrze nia 2002 
r. w sprawie opłat za czynno ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pa stwa 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urz du (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 
ze zm.), pełnomocnik skar cego powinien zło y  wojewódzkiemu s dowi admini-
stracyjnemu stosowne o wiadczenie, o jakim mowa w tym przepisie. 

Słowa kluczowe: zmiana nazwiska, strona post powania 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 Wolno ci sporz dzona  

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona nast pnie 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 post powania 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 opieku czy (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 post powaniu przed s dami administracyj-
nymi (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 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1414) – art. 4; art. 9, art. 18; 

9. Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 28 wrze nia 2002 r. w sprawie opłat 
za czynno ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa stwa kosztów pomocy 
prawnej udzielonej przez radc  prawnego ustanowionego z urz du (Dz. U. Nr 163, poz. 
1349 ze zm.) – § 20. 



Orzecznictwo 
wojewódzkich s dów 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 s du opieku czego w przedmiocie zmiany nazwiska małolet-

niego stanowi zagadnienie wst pne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., do czasu 
rozstrzygni cia którego organ zawiesza post powanie administracyjne. Brak jest pod-
staw do zawieszenia post powania jedynie wówczas, gdy drugi rodzic nie yje lub nie 
jest znany, nie posiada pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych albo jest pozbawiony 
władzy rodzicielskiej. 

Sentencja 
Wojewódzki S d Administracyjny w Gliwicach w składzie nast puj cym:  
Przewodnicz cy: s dzia NSA Łucja Franiczek  
S dziowie: s dzia WSA Włodzimierz Kubik, s dzia WSA Maria Taniewska-Ba-

nacka (sprawozdawca) 
Protokolant: sekr. s d. 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 skarg . 

                                                
* Opracował Paweł Sobotko 
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Uzasadnienie 
Pismem z [...] r. A.P. zwróciła si  do Kierownika Urz du Stanu Cywilnego w C. 

o zmian  nazwiska małoletniej córki M. z G. na P. W uzasadnieniu podała, i  od [...] 
r. ojciec dziecka D.G. nie ma z dzieckiem adnego kontaktu, nie poczuwa si  te  do 
obowi zku alimentacji. Dziecko natomiast w yciu codziennym u ywa nazwiska 
matki i wol  strony jest, by nazwisko jej zostało formalnie zmienione. Dzi ki temu 
dziecko uniknie w szkole szykan z powodu wychowania bez ojca. Do wniosku A.P. 
doł czyła odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, z którego wynika, i  córka została po 
urodzeniu uznana przez ojca, a tak e postanowienie S du Rejonowego w D. z [...] r., 
sygn. akt [...] w przedmiocie zawieszenia D.G. wykonywania władzy rodzicielskiej 
nad córk  M.G. 

Postanowieniem z [...] r., nr [...], Kierownik Urz du Stanu Cywilnego w C., 
działaj c na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i art. 101 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks post powania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze 
zm. – dalej: k.p.a.) zawiesił z urz du prowadzone z wniosku A.P. post powanie, al-
bowiem rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zale y od uprzedniego rozstrzygni cia 
zagadnienia wst pnego przez s d opieku czy. W uzasadnieniu organ I instancji wska-
zał, i  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 wył cznie wtedy, gdy drugie z ro-
dziców nie ma pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych, nie yje lub nie jest znane, 
albo gdy jest pozbawione władzy rodzicielskiej. Natomiast prawomocne postanowie-
nie władzy opieku czej zast pi zgod  rodzica, którego władza rodzicielska została 
zawieszona. Zgoda nie jest wymagana tylko w takim wypadku, gdy rodzic jest cał-
kowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jednocze nie organ I instancji na pod-
stawie art. 100 § 1 k.p.a. wezwał A.P. do wyst pienia w terminie 30 dni od dnia 
dor czenia niniejszego postanowienia do S du Rejonowego – S d Rodzinny i Nie-
letnich w B. o rozstrzygni cie zagadnienia wst pnego – wydanie zezwolenia na zmia-
n  nazwiska małoletniej M.G. 

A.P. wniosła za alenie na otrzymane postanowienie, domagaj c si  jego uchyle-
nia 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, i  je eli 
jeden z rodziców nie yje, nie ma pełnej zdolno ci do czynno ci 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 władz  t  ma prawo wykonywa , jest matka małoletniej 
M.G. 
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Postanowieniem z [...] r., nr [...], Wojewoda [...] utrzymał w mocy zaskar one 
postanowienie Kierownika USC w C., uznaj c je za zgodne z prawem. W uzasadnie-
niu Wojewoda [...] przedstawił faktyczny i prawny stan sprawy, podkre laj c, i  ojcu 
dziecka władza rodzicielska została jedynie zawieszona, nie został jej jednak pozba-
wiony. Natomiast przepisy ustawy o zmianie imion i nazwisk wyra nie stanowi , e 
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, i  zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. post powanie zawiesza si , gdy rozpa-
trzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej zale y od uprzedniego rozstrzy-
gni cia zagadnienia wst pnego przez inny organ. W konsekwencji organ I instancji 
prawidłowo zawiesił post powanie w sprawie zmiany nazwiska małoletniej M.G., 
gdy  rozpatrzenie tej sprawy i wydanie decyzji zale y od uprzedniego rozstrzygni cia 
przez władz  opieku cz . 

Pismem z [...] r. A.P. wniosła do Wojewódzkiego S du Administracyjnego  
w Gliwicach skarg  na ww. postanowienie, zarzucaj c mu naruszenie: 

1) prawa materialnego maj ce wpływ na wynik sprawy, a to art. 5 ust. 2 ustawy 
z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk w zwi zku z art. 94 § 1 k.r.o. po-
przez ich bł dn  interpretacj  i przyj cie, e do zmiany nazwiska małoletniego 
dziecka nie jest wymagana zgoda drugiego z rodziców tylko wtedy, gdy jest on po-
zbawiony władzy rodzicielskiej, podczas gdy z tre ci art. 94 § 1 k.r.o. wprost wynika, 
e władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje wył cznie jednemu z rodziców 

tak e wtedy, gdy władza rodzicielska drugiego z nich jest zawieszona, co oznacza, e 
w takiej sytuacji jedno z rodziców samodzielnie rozstrzyga o istotnych sprawach 
dziecka; 

2) naruszenie przepisów post powania, a to art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez 
przyj cie, e rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej zale y od 
uprzedniego rozstrzygni cia zagadnienia wst pnego przez inny organ lub s d, pod-
czas gdy zezwolenie s du opieku czego jest wymagane tylko wtedy, gdy istnieje brak 
porozumienia mi dzy rodzicami, którym przysługuje władza rodzicielska, a w obec-
nym stanie faktycznym władza rodzicielska ojca małoletniej M.G. została zawie-
szona, co skutkowało ustaniem tej władzy. 

W uzasadnieniu skar ca podkre liła, i  jej zdaniem zgodnie z tre ci  art. 94 § 1 
k.r.o., je li jedno z rodziców nie yje albo nie ma pełnej zdolno ci do czynno ci 
prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z nich. To samo dotyczy wy-
padku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub gdy uległa 
ona zawieszeniu. Powołany przepis stanowi wyj tek od zasady wyra onej w art. 93  
§ 1 k.r.o., e władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Ka da ze wskazanych 
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powy ej przesłanek, w tym tak e zawieszenie władzy rodzicielskiej, wył cza władz
rodzicielsk  i skutkuje tym, e drugi rodzic samodzielnie rozstrzyga o istotnych spra-
wach dziecka. Do istotnych spraw dziecka niew tpliwie zalicza si  natomiast zmian
nazwiska małoletniego. Skoro zawieszenie władzy rodzicielskiej w my l przepisów 
kodeksu rodzinnego i opieku czego powoduje jej ustanie i uprawnia drugiego rodzica 
do wył cznego sprawowania władzy rodzicielskiej i podejmowania wszelkich decyzji 
dotycz cych dziecka, w takim wypadku do zmiany nazwiska małoletniego nie jest 
wymagana zgoda rodzica, któremu władz  rodzicielsk  prawomocnie zawieszono. 
Władza rodzicielska ojca małoletniej M.G. została prawomocnie zawieszona, co 
oznacza, e od dnia prawomocno ci postanowienia nie mo e on decydowa  w adnej 
sprawie dotycz cej małoletniej. 

Skarga została wniesiona w terminie. 
W odpowiedzi na skarg  organ II instancji wniósł o jej oddalenie, podtrzymuj c 

stanowisko zawarte w zaskar onym postanowieniu. 
Wojewódzki S d Administracyjny zwa ył, co nast puje: 
W my l art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s dów administra-

cyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) s dy administracyjne sprawuj  wymiar 
sprawiedliwo ci przez kontrol  działalno ci administracji publicznej oraz rozstrzyga-
nie sporów kompetencyjnych i o wła ciwo  mi dzy organami jednostek samorz du 
terytorialnego, samorz dowymi kolegiami odwoławczymi i mi dzy tymi organami  
a organami administracji rz dowej, przy czym zgodnie z § 2 tego  artykułu kontrola, 
o której mowa, jest sprawowana pod wzgl dem zgodno ci z prawem, je eli ustawy 
nie stanowi  inaczej. S d rozpoznaje spraw  rozstrzygni t  w zaskar onej decyzji 
ostatecznej, b d  w postanowieniu, z punktu widzenia legalno ci, tj. zgodno ci z pra-
wem całego toku post powania administracyjnego i prawidłowo ci zastosowania prze-
pisów prawa materialnego. Zgodnie natomiast z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sier- 
pnia 2002 r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1270 ze zm. – dalej: p.p.s.a.) uwzgl dnienie przez s d administracyjny skargi  
i uchylenie zaskar onej decyzji b d  postanowienia w cało ci lub w cz ci nast puje 
wtedy, gdy s d stwierdzi: 

a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, 
b) naruszenie prawa daj ce podstaw  do wznowienia post powania 

administracyjnego, 
c) inne naruszenie przepisów post powania, je eli mogło ono mie  istotny 

wpływ na wynik sprawy. 
Przeprowadzone w okre lonych wy ej ramach badanie zgodno ci z prawem za-

skar onego postanowienia wykazało, e nie jest ono dotkni te uchybieniami uzasad-
niaj cymi jego wzruszenie, a tym samym przedmiotowa skarga, zdaniem Wojewódz-
kiego S du Administracyjnego, nie zasługuje na uwzgl dnienie. 
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Zwa y  bowiem w tym miejscu nale y, e w my l art. 5 ust. 2, 3 i 4 obowi zuj -
cej 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 dru-
giego z rodziców, chyba e nie ma on pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych, nie 
yje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. W razie braku 

porozumienia mi dzy rodzicami – ka de z nich mogło zwróci  si  o rozstrzygni cie 
do s du opieku czego (analogiczn  co do zasady konstrukcj  przyj to tak e w obec-
nie obowi zuj cej ustawie z 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, 
Dz. U. Nr 220, poz. 1414 – art. 8 ust. 2 i 3). Decyzja co do zmiany nazwiska małolet-
niego dziecka zapadała po uprawomocnieniu si  postanowienia s du opieku czego. 
Podkre lenia wymaga nadto, i  zgodnie z utrwalonym w tej mierze orzecznictwem 
Naczelnego S du Administracyjnego, zezwolenie s du opieku czego stanowi zagad-
nienie wst pne 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 wnioskowan  zmian  nazwiska dziecka obligował zatem organ administra-
cji publicznej do zawieszenia post powania do czasu rozstrzygni cia zagadnienia 
wst pnego przez s d opieku czy, zgodnie bowiem z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. post po-
wanie zawiesza si , gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej za-
le y od uprzedniego rozstrzygni cia zagadnienia wst pnego przez inny organ lub s d. 
Brak byłoby podstaw do zawieszenia post powania jedynie wówczas, gdyby drugi 
rodzic nie ył lub nie był znany, nie posiadał pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych 
albo był pozbawiony władzy rodzicielskiej, jednak okoliczno ci takie w przedmioto-
wej sprawie nie wyst puj . Ojciec dziecka, który uznał je po urodzeniu, jest znany, 
wedle o wiadczenia wnioskodawczyni yje, akta sprawy nie wiadcz  o tym, by nie 
miał pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych, nie został te  pozbawiony praw rodzi-
cielskich. Wbrew twierdzeniom skar cej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, a taki 
wła nie stan faktyczny wynika z przedło onego w sprawie postanowienia S du Rejo-
nowego w D. z [...] r., sygn. akt [...], nie jest to same z pozbawieniem praw rodziciel-
skich, a przywoływany przez skar c  fakt wykonywania przez ni  obecnie pełni 
władzy wobec małoletniej córki, pozostaje bez zwi zku z mo liwo ci  zmiany noszo-
nego przez dziecko nazwiska. Kwestia zmiany nazwiska dziecka uregulowana została 
bowiem w obowi zuj cej w dacie wydania zaskar onego postanowienia ustawie  
w sposób w stosunku do kodeksu rodzinnego i opieku czego szczególny, a tym sa-
mym fakt zawieszenia władzy rodzicielskiej nie pozbawiał rodzica prawa do współde-
cydowania o nazwisku małoletniego dziecka. Pomini cie zatem zgody ojca mo liwe 
byłoby wył cznie w wyniku stosownego postanowienia s du opieku czego. 



Orzecznictwo wojewódzkich s dów administracyjnych 147

Wydane przez organ I instancji postanowienie oceni  nale y zatem jako zgodne  
z prawem, a tym samym poprawnie organ drugoinstancyjny postanowienie to utrzy-
mał w mocy zaskar onym przez A.P. postanowieniem z [...] r. 

W konsekwencji przedstawionych wy ej wywodów Wojewódzki S d Administra-
cyjny w Gliwicach nie uwzgl dnił skargi i na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł, jak  
w sentencji. 

Słowa kluczowe: zmiana nazwiska małoletniego, zawieszenie władzy rodzicielskiej, pozba-
wienie władzy rodzicielskiej, zagadnienie wst pne (kwestia prejudycjalna) w post powa-
niu 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 post powania 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 opieku czy (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 s dów administracyjnych (Dz. U.  
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1 i § 2; 

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyj-
nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 145 § 1 pkt 1, art. 151; 

6. Ustawa z dnia 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1414) – art. 8 ust. 2 i 3. 
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UNIEWA NIENIE AKTU STANU CYWILNEGO  
NA DRODZE S DOWEJ A UNIEWA NIENIE  
NA DRODZE ADMINISTRACYJNOPRAWNEJ 

Wyrok WSA w Warszawie z 18 lutego 2010 r., 
IV SA/Wa 2088/09 

Tezy 
1. Zagadnienie uniewa nienia aktów stanu cywilnego reguluj  art. 29 i art. 30 

p.a.s.c., przy czym na podstawie pierwszego przepisu do uniewa nienia dochodzi  
z przyczyn formalnych, za  na podstawie drugiego – z przyczyn materialnych, czyli  
z powodu niezgodno ci z prawd . 

2. Zastosowanie art. 29 p.a.s.c. mo liwe jest tylko w przypadku istnienia dwóch 
aktów stwierdzaj cych to samo zdarzenie. Je li tre  dwóch aktów w zakresie pod-
stawowych danych całkowicie si  ró ni, to nie mo na uzna , i  dotycz  one tego 
samego zdarzenia. Oba akty musz  konkretyzowa  to zdarzenie w taki sposób, i  nie 
mo e by  w tpliwo ci, e przedmiotem rejestracji w ka dym z aktów jest ten sam 
fakt, przy czym nie jest konieczne, aby tre  obu aktów była identyczna, gdy  wystar-
czy, eby ewentualne ró nice tre ci aktu nie uzasadniały, i  mo e chodzi  o ró ne 
zdarzenia. 

Sentencja 
Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie w składzie nast puj cym:  
Przewodnicz cy: s dzia WSA Łukasz Krzycki 
S dziowie: s dzia WSA Alina Balicka, s dzia WSA Wanda Zieli ska-Baran 

(sprawozdawca) 
Protokolant: Izabela Urbaniak  
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2010 r. sprawy ze skargi L.G. na 

decyzj  Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z [...] czerwca 2009 r. nr [...] 
w przedmiocie uniewa nienia jednego z dwóch aktów zgonu: 1) oddala skarg ; 2) 
przyznaje ze rodków bud etowych Wojewódzkiego S du Administracyjnego w War-
szawie na rzecz adwokata A.C. kwot  240 (dwie cie czterdzie ci) złotych oraz kwot
52,80 (pi dziesi t dwa 80/100) złotych stanowi c  22 % podatku od towarów  
i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urz du oraz kwot  17  
(siedemna cie) złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 
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Uzasadnienie 
Minister Spraw Wewn trznych i Administracji decyzj  z [...] czerwca 2009 r., nr 

[...], po rozpatrzeniu odwołania L.G., utrzymał w mocy decyzj  Wojewody [...] z [...] 
kwietnia 2009 r., nr [...], odmawiaj c  uniewa nienia jednego z aktów zgonu, tj. aktu 
zgonu nr [...] sporz dzonego w Urz dzie Stanu Cywilnego w B. w dniu [...] maja 
1958 r. na nazwisko G.W. lub aktu zgonu nr [...] sporz dzonego w Urz dzie Stanu 
Cywilnego w W. w dniu [...] grudnia 1990 r. na nazwisko O.P. 

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, i  z materiału dowodowego zgromadzo-
nego w sprawie wynika, e L.G. wnioskiem z [...] grudnia 2008 r. wyst piła o unie-
wa nienie jednego z wy ej wymienionych aktów zgonu. Akt zgonu nr [...] w Urz dzie 
Stanu Cywilnego w B. został sporz dzony na podstawie postanowienia S du Powia-
towego w B. z [...] marca 1958 r., sygn. akt [...], w sprawie uznania W.G. za zmar-
łego. Wskazany akt zgonu zawiera nast puj ce 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 „mał onek” wpisano: E.G. 

Natomiast akt zgonu nr [...] w Urz dzie Stanu Cywilnego w W. został sporz -
dzony w trybie zwykłym, na podstawie karty zgonu wystawionej przez szpital w W., 
który zawiera nast puj ce dane: P.O. (nazwisko rodowe O.) urodzony dnia [...] stycz-
nia 1901 r., w miejscowo ci K., syn A.O. i L. z domu N., zmarły dnia [...] grudnia 
1990 r. w W., w pozycji „mał onek” wpisano: I.O. z domu J. 

Skar ca w odwołaniu twierdzi, e oba akty zgonu dotycz  jej ojca, podnosz c, 
e W.G. posługiwał si  nazwiskiem O.P. od 1949 r. a  do mierci, czyli do 1990 r. 

Wymieniła nadto nazwiska, jakich u ywał jej ojciec w poszczególnych latach. Kwe-
stionuje postanowienie S du Powiatowego w B. z [...] marca 1958 r., sygn. akt Ns 
[...], o uznaniu za zmarłego W.G. oraz sporz dzony na tej podstawie akt zgonu nr [...] 
z [...] maja 1958 r. na nazwisko G.W., w którym jako dat  zgonu wpisano [...] maja 
1946 r. Akt ten, zdaniem skar cej, stwierdza zdarzenie niezgodne z prawd , ponie-
wa  osoba uznana za zmarł , w rzeczywisto ci zmarła kilkadziesi t lat pó niej pod 
innym nazwiskiem i imieniem. 

Organ odwoławczy wskazał, i  zgodnie z art. 29 ustawy z 29 wrze nia 1986 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. – 
dalej: p.a.s.c.), „je eli dwa akty stanu cywilnego stwierdzaj  to samo zdarzenie, 
uniewa nia si  jeden z nich”. Uniewa nienie mo e dotyczy  zarówno aktu sporz -
dzonego na podstawie zgłoszenia, jak i aktu sporz dzonego na podstawie orzeczenia 
s dowego. 

Organ odwoławczy podniósł, i  S d Najwy szy w postanowieniu z 9 sierpnia 
1962 r., II CR 273/62, wskazał, i  o to samo ci zdarzenia mo na mówi  w sytuacji, 
gdy okoliczno ci istotne, wskazane w ka dym z badanych aktów stanu cywilnego, 
konkretyzuj  to samo zdarzenie w taki sposób, e nie mo e by  w tpliwo ci co do 
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tego, i  przedmiotem rejestracji w ka dym z badanych aktów jest ten sam fakt. Nie 
jest przy tym konieczne, by tre  aktów badanych była identyczna. 

Zdaniem Ministra w niniejszej sprawie nie wyst puje zasadnicza przesłanka do 
uniewa nienia jednego z dwóch aktów stanu cywilnego w trybie administracyjnym, 
jak  jest to samo  zarejestrowanego zdarzenia. W przedmiotowej sprawie akty 
zgonu zawieraj  w cało ci ró ne dane, tj. imi  i nazwisko osoby zmarłej, jej nazwisko 
rodowe, dat  i miejsce urodzenia, dat  zgonu, imiona i nazwiska rodowe rodziców 
osoby zmarłej, imi  i nazwisko mał onka osoby zmarłej. Wpisanie w obu aktach tak 
rozbie nych danych wyklucza stwierdzenie, e akty te dotycz  tego samego zdarze-
nia. Organ wskazał, e w pozostałych aktach stanu cywilnego dotycz cych aktu uro-
dzenia skar cej, w pozycji ojciec figuruje W.G., w akcie mał e stwa jej rodziców 
równie  widnieje nazwisko W.G., jako m a jej matki E. z domu K., a tak e w akcie 
zgonu jej matki, jako mał onek osoby zmarłej wpisany jest W.G. 

W odniesieniu do twierdzenia skar cej, e osoba uznana za zmarł yła do r. 
1990 i posługiwała si  innym nazwiskiem, Minister podniósł, e brak jest dokumen-
tów potwierdzaj cych zmian  imienia i nazwiska przez W.G. Natomiast podawane 
przez skar c  inne hipotetyczne dane osobowe jej ojca nie znajduj  potwierdzenia 
ani w aktach stanu cywilnego, ani te  w innych dokumentach zgromadzonych w toku 
prowadzonego post powania. 

Minister podkre lił, i  zgodnie z art. 4 p.a.s.c., akty stanu cywilnego stanowi
wył czny dowód zdarze  w nich stwierdzonych, za  ich niezgodno  z prawd  mo e 
by  udowodniona jedynie w post powaniu s dowym. Zasada ta dotyczy wszystkich 
aktów stanu cywilnego. 

Z kolei art. 30 pkt 1 w zw. z art. 33 p.a.s.c. stanowi, e akt stanu cywilnego unie-
wa nia si , je eli stwierdza zdarzenie niezgodne z prawd . W sprawie tej orzeka s d 
powszechny w post powaniu nieprocesowym, co oznacza, e do chwili wydania orze-
czenia przez s d o uniewa nieniu aktu stwierdzaj cego zdarzenie niezgodne z praw-
d , akt stanu cywilnego posiada pełn  moc dowodow . 

W konstatacji Minister stwierdził, i  podziela stanowisko Wojewody [...], e spo-
rz dzono dwa całkowicie w swojej tre ci ró ne akty stanu cywilnego, czyli rejestru-
j ce w istocie rzeczy dwa ró ne zgony dwóch ró nych osób, i dlatego nale ało za-
skar on  decyzj  utrzyma  w mocy. 

Skarg  na powy sz  decyzj  wniosła L.G., podnosz c, i  oba akty zgonu dotycz
jej ojca, który pomi dzy r. 1939 a r. 1949 posługiwał si  nazwiskiem P.O., ale te
ró nymi innymi nazwiskami ze wzgl du na konieczno  ukrywania si . Skar ca 
podkre liła, e jej matka wyst piła o uznanie jej ojca za zmarłego i s d oznaczył dat
jego mierci na r. 1946 i na tej podstawie Urz d Stanu Cywilnego w B. sporz dził akt 
zgonu, mimo e nikt nigdy nie widział go zmarłego, mier  ojca była bowiem fik-
cyjna. Nazwiskiem P.O. posługiwał si  do swojej faktycznej mierci w dniu [...] 
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grudnia 1990 r. w szpitalu w W. Zdaniem skar cej akt zgonu nr [...] stwierdza  
zdarzenie niezgodne z prawd , bowiem osoba uznana za zmarł  faktycznie zmarła  
w 1990 r. pod innym nazwiskiem i imieniem, za  akt zgonu nr [...] sporz dzono na 
nazwisko, którym jej ojciec posługiwał si  od sierpnia 1949 r. 

W odpowiedzi na skarg  Minister Spraw Wewn trznych i Administracji wniósł  
o jej oddalenie, podnosz c te same argumenty, co w uzasadnieniu zaskar onej decyzji. 

Wojewódzki S d Administracyjny w Warszawie zwa ył, co nast puje: 
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s dów admini-

stracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) s dy administracyjne sprawuj  wymiar 
sprawiedliwo ci przez kontrol  działalno ci administracji publicznej. Kontrola ta 
sprawowana jest pod wzgl dem zgodno ci z prawem (§ 2). S d rozstrzyga w grani-
cach danej sprawy, nie b d c jednak zwi zany zarzutami i wnioskami skargi oraz 
powołan  podstaw  prawn  (art. 134 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
st powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – da-
lej: p.p.s.a.).  

Skarga nie zasługuje na uwzgl dnienie, poniewa  zaskar ona decyzja nie narusza 
prawa. 

Skar c  wyst piła do Wojewody [...] z wnioskiem o stwierdzenie niewa no ci 
jednego z dwóch aktów zgonu, z których jeden o nr. [...] został sporz dzony w dniu 
[...] maja 1958 r. w Urz dzie Stanu Cywilnego B. na podstawie postanowienia S du 
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 sporz dzony w dniu [...] grudnia 1990 r.  
w Urz dzie Stanu Cywilnego w W. na podstawie karty zgonu P.O. wystawionej przez 
szpital w W. 

Zgodnie z art. 29 p.a.s.c., je eli dwa akty stanu cywilnego stwierdzaj  to samo 
zdarzenie, uniewa nia si  jeden z nich. Uniewa nienia dokonuje organ administracji 
pa stwowej wy szego stopnia, wła ciwy dla kierownika urz du stanu cywilnego, 
który sporz dził akt pó niejszy. Przepis ten znajduje zastosowanie, gdy dwa akty sta-
nu cywilnego stwierdzaj ce to samo zdarzenie zostały zarejestrowane w polskich 
ksi gach stanu cywilnego. 

Według powołanego przepisu mo liwo  uniewa nienia aktu w drodze post po-
wania administracyjnego wymaga spełnienia ł cznie dwóch przesłanek, a mianowicie: 

– istnienia dwóch aktów stanu cywilnego, 
– stwierdzenia przez te dwa akty tego samego zdarzenia. 
W ocenie S du powy sze przesłanki nie zachodz  w niniejszym przypadku, gdy

z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, e skar ca domaga si
uniewa nienia jednego z dwóch aktów zgonu, których tre  jest całkowicie ze sob
niezgodna. Z porównania obu tych aktów zgonu wynika, e ujawnione w nich infor-
macje dotycz ce osoby zmarłej, wymagane art. 67 ust. 1 p.a.s.c., zawieraj  dane dia-
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metralnie ró ne. Innymi słowy, w obu aktach zgonu brak jest chocia by jednej infor-
macji o tej samej tre ci, która pozwalałaby przyj , e akty te mog  dotyczy  tego 
samego zdarzenia. 

W orzecznictwie wyra nie podkre la si , e zastosowanie art. 29 p.a.s.c. mo liwe 
jest tylko w przypadku istnienia dwóch aktów stwierdzaj cych to samo zdarzenie. 
Oba akty musz  konkretyzowa  to zdarzenie w taki sposób, i  nie mo e by  w tpli-
wo ci, e przedmiotem rejestracji w ka dym z aktów jest ten sam fakt, przy czym nie 
jest konieczne, aby tre  obu aktów była identyczna, gdy  wystarczy, e ewentualne 
ró nice tre ci aktu nie uzasadniaj , i  mo e chodzi  o ró ne zdarzenia (por. postano-
wienie SN z 9 sierpnia 1962 r., II CR 273/62, OSNC 1963, nr 11, poz. 241). 

W niniejszej sprawie nie mo na przyj , e oba akty zgonu dotycz  tego samego 
zdarzenia, skoro zawarte w nich wszystkie dane co do osoby zmarłej s  ró ne, ka dy 
z nich zawiera bowiem inne dane co do nazwiska i imienia zmarłego, nazwiska rodo-
wego, miejsca i daty urodzenia, nazwiska i imienia oraz nazwiska rodowego mał-
onka oraz nazwisk rodowych i imion rodziców. W toku post powania ustalono 

nadto, e w akcie urodzenia skar cej sporz dzonym w Urz dzie Stanu Cywilnego  
w B. w dniu [...] listopada 1936 r. (nr [...]) w pozycji rodzice wpisani s : W.G. 
(nazwisko rodowe G.) i G.E. (nazwisko rodowe K.). Te same dane ujawnione s  za-
równo w akcie mał e stwa rodziców skar cej sporz dzonym w dniu [...] lutego  
1936 r. w USC w B. ([...]), jak te  w akcie zgonu jej matki E.G. z d. K. sporz dzonym 
przez Urz d Stanu Cywilnego w B. w dniu [...] maja 1959 r. (nr [...]). 

Je li zatem tre  dwóch aktów w zakresie podstawowych danych całkowicie si
ró ni, jak to niew tpliwie ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, to nie mo na uzna , 
i  dotycz  one tego samego zdarzenia. 

Wymaga podkre lenia, i  zagadnienie uniewa nienia aktów stanu cywilnego re-
guluj  art. 29 i art. 30 p.a.s.c., przy czym na podstawie pierwszego przepisu do unie-
wa nienia dochodzi z przyczyn formalnych, za  na podstawie drugiego – z przyczyn 
materialnych, czyli z powodu niezgodno ci z prawd . 

W my l art. 4 p.a.s.c. – akty stanu cywilnego stanowi  wył czny dowód zdarze
w nich stwierdzonych, ich niezgodno  mo e by  udowodniona jedynie w post po-
waniu s dowym. Oznacza to, e do chwili wydania orzeczenia przez s d o uniewa -
nieniu aktu stwierdzaj cego zdarzenie niezgodne z prawd , nikt nie mo e podwa y
jego wa no ci. Nie jest to mo liwe nawet wtedy, gdy ta niezgodno  z prawd  jest 
oczywista dla kierownika urz du stanu cywilnego, innych organów pa stwowych oraz 
dla stron. Je eli został sporz dzony akt zgonu osoby, która zmarła w innym czasie, to 
taki akt podlega uniewa nieniu na podstawie art. 30 pkt 1 p.a.s.c. przez s d w post -
powaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierow-
nika urz du stanu cywilnego (art. 33 p.a.s.c.). 
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W tym stanie rzeczy Wojewódzki S d Administracyjny na podstawie art. 151 
p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji. 

Słowa kluczowe: uniewa nienie aktu stanu cywilnego, uniewa nienie jednego z aktów stwier-
dzaj cych to samo zdarzenie, zakres wła ciwo ci s du powszechnego i organu administra-
cyjnego (wojewody) w przedmiocie uniewa nienia aktu stanu cywilnego. 

Powołane przepisy 
1. Ustawa z dnia 29 wrze nia 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 s dów administracyjnych (Dz. U. 

Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1 i § 2; 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyj-

nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 134 § 1, art. 151.

WA NE POWODY  
UZASADNIAJ CE ZMIAN  NAZWISKA 
Wyrok WSA w Łodzi z 20 pa dziernika 2010 r.,  

III SA/Łd 457/10 

Tezy 
1. Obowi zuje zasada wzgl dnej stabilizacji imion i nazwisk, która oznacza,  

i  imi  i nazwisko s  trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisywanymi 
poprzez zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego. Sama wola zmiany nazwiska, 
nawet uzasadniona subiektywnym przekonaniem zainteresowanej osoby, nie jest 
wystarczaj ca.  

2. Poj cie „wa ne powody” nale y do tzw. poj  nieokre lonych, nieostrych, 
których wykładnia nie mo e nosi  cech dowolno ci i nie mo e przekracza  dopusz-
czalnej granicy swobody interpretacji tych okre le  na tle konkretnego stanu faktycz-
nego. Ocena, czy istniej  „wa ne powody”, nie mo e wynika  jedynie z subiektyw-
nego przekonania osoby daj cej zmiany, ale musi równie  sprosta  zobiektywizo-
wanym i zracjonalizowanym kryteriom oceny. „Wa ne powody” zostały wymienione 
w art. 4 ust. 1 ustawy z 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska przy-
kładowo, co oznacza, e katalog ten nie ma charakteru zamkni tego. 
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3. Ch  zerwania wszelkich wi zi z rodzicami oraz zamiar całkowitego „odci -
cia si ” od rodziców nie s  wystarczaj ce do zmiany nazwiska rodowego. Za wa ny 
powód nie mo na uzna  ch ci posiadania nazwiska rodowego osoby, która okazała 
osobie wnioskuj cej sympati  i wdzi czno . 

Sentencja 
Wojewódzki S d Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie 

nast puj cym:  
Przewodnicz cy: s dzia WSA Krzysztof Szczygielski  
S dziowie: s dzia NSA Janusz Nowacki (sprawozdawca), s dzia WSA Ewa  

Alberciak  
Protokolant: Tomasz Porczy ski  
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 pa dziernika 2010 r. sprawy ze skargi 

K.A. na decyzj  Wojewody [...] z [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany nazwi-
ska: 1) oddala skarg ; 2) przyznaje adwokat M.K. prowadz cej Kancelari  Adwo-
kack  w Ł. przy [...] lok. [...], kwot  292,80 (dwie cie dziewi dziesi t dwa i 80/100) 
złotych obejmuj c  podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej po-
mocy prawnej udzielonej z urz du skar cej K.A. i nakazuje wypłaci  powy sz
kwot  adwokat M.K. z funduszu Skarbu Pa stwa – Wojewódzkiego S du Administra-
cyjnego w Łodzi. 

Uzasadnienie 
W dniu [...] K.A. wyst piła do Kierownika Urz du Stanu Cywilnego Ł.-C.  

z wnioskiem o dokonanie zmiany nazwiska rodowego S. na nazwisko K. Pro b  o do-
konanie powy szej zmiany wnioskodawczyni uzasadniła krzywd  i nikczemno ci , 
jakiej doznała wraz z dzie mi ze strony swoich rodziców. Wskazała równie , i
chciałaby, aby kolejne dziecko, które si  urodzi, nie było w jakikolwiek sposób wi -
zane z nazwiskiem jej rodziców. Wskazuj c natomiast nazwisko, na jakie miałoby 
zosta  zmienione jej nazwisko rodowe, tj. z S. na K., podkre liła, i  nazwisko to no-
siła babcia jej obecnego m a, któr  darzyła du  sympati . 

Decyzj  z [...], [...] Kierownik Urz du Stanu Cywilnego Ł.-C., na podstawie art. 4 
ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i na-
zwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), odmówił K.A. zmiany nazwiska rodowego S. na 
nazwisko rodowe K. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji wskazał, od-
wołuj c si  do tre ci art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, i  przemawia-
j ce za zmian  nazwiska „wa ne wzgl dy” nie mog  wynika  z subiektywnego prze-
konania wnioskodawcy. Musz  sprosta  pewnym zobiektywizowanym i zracjonali-
zowanym kryteriom oceny. Powody natomiast, jakimi K.A. umotywowała wniosek  
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o zmian  swojego nazwiska rodowego, nie mo na uzna  za wa ne, w rozumieniu po-
wołanego przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. 

Od powy szej decyzji K.A. zło yła odwołanie. W motywach odwołania skar ca, 
szczegółowo opisuj c swoj  sytuacj yciow , podkre liła, i  „wa nym powodem” 
przemawiaj cym za zmian  nazwiska rodowego jest ch  zerwania jakichkolwiek 
wi zi ze swoimi rodzicami, z którymi pozostaje w konflikcie. Skar ca podkre liła 
równie , i  w celu dokonania zmiany nazwiska, jest gotowa wybra  „ka de inne na-
zwisko”. 

Decyzj  z [...], nr [...] Wojewoda [...] utrzymał w mocy zaskar on  decyzj .  
W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, i  zgodnie z art. 4 ust. 1 cyto-
wanej ustawy, wniosek o zmian  nazwiska podlega uwzgl dnieniu wył cznie z wa -
nych powodów. Katalog wa nych powodów jest katalogiem otwartym i ogranicza si
jedynie do wymienienia kilku przykładowych okoliczno ci uzasadniaj cych tak
zmian , w szczególno ci za , gdy zmiana dotyczy nazwiska o mieszaj cego albo nie-
licuj cego z godno ci  człowieka, zmiany na nazwisko u ywane, na nazwisko, które 
zostało bezprawnie zmienione, lub na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa 
pa stwa, którego obywatelstwo równie  si  posiada. Przepis ten formułuje dwie pod-
stawowe zasady rozpatrywania wniosków o zmian  nazwiska. Pierwsza zasada spro-
wadza si  do stwierdzenia, e chocia  nazwisko jest dobrem osobistym ka dego 
człowieka, którym mo e on swobodnie dysponowa , to jednak swoboda ta nie ma 
charakteru zupełnego. Do zmiany nazwiska nie jest bowiem wystarczaj ca sama wola 
zainteresowanego. Musi by  ona uzasadniona wa nymi powodami. Takie ogranicze-
nie dowolno ci jest konsekwencj  zasady stabilizacji nazwisk, które słu y  maj
przede wszystkim identyfikacji konkretnej osoby. Cz ste bowiem i całkowicie do-
wolne zmiany nazwisk mogłyby prowadzi  do wielu utrudnie  w tym zakresie. Skoro 
natomiast organom orzekaj cym w sprawach zmiany nazwiska przyznano uprawnie-
nie do badania wa ko ci oraz zasadno ci przyczyn zmiany nazwiska, a jednocze nie 
obarczono je obowi zkiem niedopuszczenia do naruszenia dobra osobistego wniosko-
dawcy, to nie mog  one bezkrytycznie uwzgl dnia  wszystkich wniosków o zmian
nazwiska. Prowadziłoby to do zagro enia lub naruszenia czci i godno ci danej osoby. 
Reasumuj c Wojewoda wskazał, i  sama wola wnioskodawcy co do zmiany nazwiska 
nie stanowi przesłanki samej w sobie, je li nie jest ona poparta wa nymi powodami. 
Ustawodawca wymieniaj c przykładowo przesłanki oznaczaj ce wa ne powody, 
umo liwił organom administracji potraktowanie jako wa nych powodów równie
innych, niewymienionych w ustawie przesłanek. Granic  natomiast rozwa a  organu 
dokonuj cego indywidualnej oceny wniosku, winno by  ustalenie istnienia (lub bra-
ku) elementów oczywistej bezzasadno ci w motywach strony, np. kaprysu lub prze-
kory (wyrok NSA z 21 czerwca 1982 r., II SA 699/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 57). 
Organ II instancji podkre lił równie , e w my l art. 7 ust. 1 ustawy zmiana nazwiska 
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mo e dotyczy  nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego. Jednak e pa-
mi ta  nale y, i  nazwisko rodowe wpisane dziecku do aktu urodzenia przysługuje 
mu w zwi zku z pochodzeniem od okre lonych osób. Zgromadzony w sprawie ma-
teriał dowodowy, a w szczególno ci przedstawione przez skar c  argumenty, prze-
mawiaj ce, jej zdaniem, za wnioskowan  zmian  nazwiska rodowego, tj. silnie zary-
sowany konflikt z rodzicami, wskazuj cy na brak mi dzy stronami jakichkolwiek 
kontaktów, czy te  sama ch  zmiany na nazwisko noszone przez osob , któr  odwo-
łuj ca darzyła du  sympati , zdaniem organu odwoławczego, nie daj  podstaw do 
stwierdzenia, i  w przedmiotowej sprawie zachodz  wa ne powody uzasadniaj ce 
zmian  nazwiska. 

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Łodzi 
K.A. podtrzymała dotychczasow  argumentacj . Podkre liła, i  wnioskowana zmiana 
nazwiska podyktowana jest bardzo wa nymi wzgl dami, które wcale nie musz  by
wa ne dla rozstrzygaj cych wniosek organów pa stwowych. Wskazała, i  nazwisko 
jest dobrem osobistym ka dego człowieka i ka dy powinien posiada  prawo do dys-
ponowania swym dobrem. Podniosła, i  jej obecne nazwisko rodowe narusza jej god-
no  i cze . Ka dy człowiek ma prawo dysponowania swoim dobrem, jakim jest imi
i nazwisko. 

W odpowiedzi na skarg  Wojewoda [...] podtrzymał stanowisko zaprezentowane 
w uzasadnieniu zaskar onej decyzji i wniósł o oddalenie skargi. 

Wojewódzki S d Administracyjny zwa ył, co nast puje: 
Skarga K.A. nie jest zasadna. 
Zgodnie z tre ci  art. 1 § 1 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s dów 

administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) s dy administracyjne sprawuj
wymiar sprawiedliwo ci przez kontrol  działalno ci administracji publicznej. 

W my l za  art. 1 § 2 wymienionej ustawy, kontrola, o której mowa w § 1, spra-
wowana jest pod wzgl dem zgodno ci z prawem, je eli ustawy nie stanowi  inaczej. 

Zgodnie z tre ci  art. 3 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post powaniu 
przed s dami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej – p.p.s.a.) 
s dy administracyjne sprawuj  kontrol  działalno ci administracji publicznej i stosuj
rodki okre lone w ustawie. 

W my l za  art. 145 § 1 p.p.s.a., s d uwzgl dniaj c skarg  na decyzj  lub posta-
nowienie: 

1) uchyla decyzje lub postanowienie w cało ci lub w cz ci, je eli stwierdzi: 
a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, 
b) naruszenie prawa daj ce podstaw  do wznowienia post powania 

administracyjnego, 
c) inne naruszenie przepisów post powania, je eli mogło ono mie  istotny 

wpływ na wynik sprawy; 



Orzecznictwo wojewódzkich s dów administracyjnych 157

2) stwierdza niewa no  decyzji lub postanowienia w cało ci lub w cz ci, je eli 
zachodz  przyczyny okre lone w art. 156 Kodeksu post powania administracyjnego 
lub innych przepisach; 

3) stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, je eli za-
chodz  przyczyny okre lone w kodeksie post powania administracyjnego lub innych 
przepisach. 

Badaj c legalno  zaskar onej decyzji, s d nie stwierdził naruszenia przez organy 
administracji przepisów prawa materialnego ani procesowego w stopniu uzasadniaj -
cym jej uchylenie. 

Podstaw  rozstrzygni cia stanowiły przepisy ustawy z 17 pa dziernika 2008 r.  
o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). Zgodnie z tre ci  art. 4 ust. 
1 wymienionej ustawy, zmiany imienia i nazwiska mo na dokona  wył cznie z wa -
nych powodów, w szczególno ci gdy dotycz  zmiany: 

1) imienia lub nazwiska o mieszaj cego albo nielicuj cego z godno ci   
człowieka, 

2) na imi  lub nazwisko u ywane, 
3) na imi  lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione, 
4) na imi  lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa pa stwa, którego 

obywatelstwo równie  si  posiada. 
W orzecznictwie s dów administracyjnych jest powszechnie przyj ty pogl d, i

obowi zuje zasada wzgl dnej stabilizacji imion i nazwisk. Oznacza ona, i  imi   
i nazwisko s  trwałymi atrybutami człowieka, prawnie mu przypisywanymi poprzez 
zarejestrowanie w aktach stanu cywilnego. S  to dwa elementy identyfikuj ce osob
oraz składaj ce si  na jej stan cywilny. W zwi zku z czym powinny one by  stabilne, 
a ich zmiana jest dopuszczalna tylko z wa nych powodów. Pogl d taki wyraził Na-
czelny S d 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 S d Administra-
cyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 pa dziernika 2009 r., III SA/Wr 83/09 (Lex  
nr 574063). 

Poj cie „wa ne powody” nale y do tzw. poj  nieokre lonych, nieostrych, któ-
rych wykładnia nie mo e nosi  cech dowolno ci i nie mo e przekracza  dopuszczal-
nej granicy swobody interpretacji tych okre le  na tle konkretnego stanu faktycznego. 
Ocena, czy istniej  „wa ne powody”, nie mo e wynika  jedynie z subiektywnego 
przekonania osoby daj cej zmiany, ale musi równie  sprosta  zobiektywizowanym  
i zracjonalizowanym kryteriom oceny. „Wa ne powody” zostały wymienione w art. 4 
ust. 1 ustawy z 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska przykładowo, co 
oznacza, e katalog ten nie ma charakteru zamkni tego. Pogl d taki wyraził: Na-
czelny S d 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 
S d Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 7 pa dziernika 2009 r., III SA/Wr 
83/09 (Lex nr 574063) i Wojewódzki S d Administracyjny w Łodzi w wyroku  
z 24 wrze nia 2009 r., III SA/Łd 147/08 (Lex nr 524014). 

W rozpoznawanej sprawie organy administracji trafnie uznały, i  nie istniały 
„wa ne powody” uzasadniaj ce zmian  nazwiska rodowego K.A. 

Z zebranego materiału dowodowego wynika, i  skar ca jako przyczyn  zmiany 
nazwiska rodowego podała „krzywdy i nikczemno ci, jakich doznała od rodziców”, 
„doprowadzenie przez rodziców do ograniczenia jej praw rodzicielskich nad dwójk
małoletnich dzieci”, „utrudnianie przez rodziców jej kontaktów z dzie mi” i „przed-
stawianie dzieciom złego wizerunku matki”. W zwi zku z czym K.A. chce zerwa
wszelkie wi zi z rodzicami i ostatecznie „odci  si ” od nich. 

W przekonaniu s du nie s  to wa ne powody uzasadniaj ce zmian  nazwiska  
rodowego. 

Przeprowadzone post powanie dowodowe wykazało, i  pomi dzy skar c  a jej 
rodzicami istnieje gł boki konflikt. Organy administracji odebrały od T. i K.S. 
o wiadczenie dotycz ce zarzutów stawianych im przez córk . Z pisma z [...] wynika 
odmienna ocena przebiegu wypadków ni  ta, jak  przedstawiła skar ca. Tre  wy-
mienionego pisma wskazuje, i  ograniczenie władzy rodzicielskiej nie nast piło z ini-
cjatywy T. i K.S., lecz z urz du – po interwencji policji, za  rodzice skar cej jedynie 
zgodzili si  zosta  rodzin  zast pcz  dla małoletnich dzieci. Tre  pisma wskazuje 
nadto, i  rodzice K.A. nie utrudniaj  córce kontaktów z dzie mi ani nie przedstawiaj
dzieciom złego wizerunku matki, lecz jest wprost przeciwnie. To skar ca wykazuje 
nikłe zainteresowanie dzie mi z pierwszego mał e stwa, rzadko si  z nimi widuje  
i nastawia dzieci negatywnie do dziadków, co utrudnia wychowanie wnuków. W oce-
nie T. i K.S. zarzuty córki s  fałszywymi oskar eniami, za  K.A. była ju  wcze niej 
skazana za fałszywe oskar enia prawomocnym wyrokiem s du karnego. 

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego wskazuje, i  istniej  dwie wersje 
konfliktu, jaki istnieje pomi dzy skar c  a jej rodzicami. Konflikt ten zwi zany jest 
z faktem ustanowienia T. i K.S. rodzin  zast pcz  małoletnich dzieci oraz z przebie-
giem widze  K.A. z jej dzie mi. W przekonaniu s du istnienie tego konfliktu nie jest 
wa nym powodem uzasadniaj cym zmian  nazwiska rodowego skar cej. Ch  ze-
rwania wszelkich wi zi z rodzicami oraz zamiar całkowitego „odci cia si ” od rodzi-
ców, nie s  wystarczaj ce do zmiany nazwiska rodowego przez K.A. Z zebranego 
materiału dowodowego wynika, i  skar ca ma poczucie krzywdy, jakiej doznała od 
rodziców. Nale y jednak podnie , i  to nie rodzice spowodowali ograniczenie jej 
władzy rodzicielskiej, lecz nast piło to z urz du po interwencji policji. Skoro s d 
rodzinny ograniczył władz  rodzicielsk  K.A., to oznacza, i  istniały do tego pod-
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stawy i istniała konieczno  ustanowienia dla dzieci rodziny zast pczej w osobie T.  
i K.S. 

Okoliczno , czy istniej  wa ne powody uzasadniaj ce zmian  nazwiska, winna 
by  ustalona z obiektywnego punktu widzenia, a nie wynika  z subiektywnego prze-
konania osoby daj cej takiej zmiany. Oceniaj c obiektywnie przyczyny zmiany 
nazwiska rodowego, podniesione przez skar c , s d uznał, i  konflikt z rodzicami 
dotycz cy przebiegu widze  z dzie mi i sposobu wychowania dzieci przez T. i K.S. 
nie stanowi wa nego powodu uzasadniaj cego uwzgl dnienie wniosku K.A. W prze-
konaniu s du organy administracji nie były zobowi zane dokładnie wyja nia , w jaki 
sposób doszło do powstania konfliktu, jakie były tego przyczyny, jak układały si
stosunki pomi dzy T. i K.S. a ich córk  na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, dla-
czego doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej, jakie były powody interwencji 
policji, jak faktycznie wygl dały widzenia skar cej z dzie mi, czy te  dlaczego do-
szło do skazania K.A. wyrokiem s du karnego. Wi załoby si  to z konieczno ci
przesłuchania samych zainteresowanych, kilku lub kilkunastu wiadków, w tym by
mo e i małoletnich dzieci, gromadzeniem dokumentów w postaci notatek z interwen-
cji policji, orzecze  s du rodzinnego i karnego, a by  mo e jeszcze innych czynno ci. 
W ocenie s du, bez wzgl du na to, która ze stron była bardziej lub mniej winna po-
wstałego konfliktu, to istnienie konfliktu pomi dzy skar c  a jej rodzicami nie sta-
nowi wa nego powodu uzasadniaj cego zmian  nazwiska rodowego. W sytuacji, 
gdyby przyj  pogl d strony skar cej, to oznaczałoby, i  w ka dym przypadku po-
wstania konfliktu mi dzy rodzicami a ich córk  uzasadniona byłaby zmiana nazwiska 
rodowego przez córk . Stanowiłoby to naruszenie obowi zuj cej zasady wzgl dnej 
stabilizacji imion i nazwisk. 

S d nie podzielił pogl du strony skar cej podniesionego w pi mie procesowym 
z [...], i  o zmianie nazwiska decyduje istnienie po stronie K.A. uzasadnionego prze-
konania o potrzebie takiej zmiany. Sama wola zmiany nazwiska, nawet uzasadniona 
subiektywnym przekonaniem zainteresowanej osoby, nie jest wystarczaj ca. Ko-
nieczne jest istnienie wa nych powodów w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 17 pa -
dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska – ocenianych z obiektywnego punktu 
widzenia, a nie według subiektywnych przekona  osoby daj cej zmiany. Konflikt  
z rodzicami, oceniany według kryteriów obiektywnych, nie stanowi wa nego powodu 
uzasadniaj cego zmian  nazwiska rodowego. 

Za wa ny powód nie mo na równie  uzna  ch ci posiadania przez skar c  na-
zwiska rodowego osoby, która okazała jej sympati  i wdzi czno . Nazwisko K. 
miała babcia obecnego m a K.A., która okazała jej du o sympatii i obie bardzo si
polubiły. W ocenie s du ch  posiadania nazwiska osoby, któr  skar ca darzyła 
sympati , nie jest uzasadnion  przyczyn  zmiany nazwiska rodowego. 
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S d nie podzielił pogl du strony skar cej, i  skoro w 2008 r. organ administracji 
z podobnych przyczyn dokonał zmiany nazwiska, to obecna odmowa uwzgl dnienia 
wniosku wiadczy o pewnej niekonsekwencji organu administracji. Nale y zaznaczy , 
i  decyzj  z [...] Kierownik Urz du Stanu Cywilnego w Ł. zmienił nazwisko skar cej 
z „H.” na „W.”. W aktach administracyjnych znajduje si  odpis tej decyzji, lecz brak 
jest akt dotycz cych tego post powania. Sprawa ta dotyczyła zmiany nazwiska, jakie 
posiadała skar ca z pierwszego mał e stwa. Z materiału dowodowego zebranego  
w niniejszej sprawie wynika, i  pierwszy m  skar cej był recydywist , wielokrotnie 
karanym i wyra ał gro by w stosunku do byłej ony. W niniejszej sprawie jest jednak 
inny stan faktyczny ni  w poprzedniej sprawie. Nie mo na zatem uzna , i  skoro  
w poprzedniej sprawie zmienione zostało nazwisko skar cej, to równie  i obecnie jej 
wniosek winien zosta  uwzgl dniony. Okoliczno , i  Kierownik USC w Ł. w 2008 r. 
zmienił nazwisko skar cej, w innym stanie faktycznym, nie mo e przes dza , i
równie  w rozpoznawanej sprawie organ administracji winien dokona  zmiany na-
zwiska rodowego K.A. 

W toku post powania administracyjnego skar ca kilkakrotnie podnosiła, i  ro-
dzice utrudniaj  jej kontakt z dzie mi z pierwszego mał e stwa. T. i K.S. temu za-
przeczyli. Przyjmuj c hipotetycznie, i  kontakty K.A. z dzie mi były rzeczywi cie 
utrudniane, to skar cej przysługuje mo liwo dania uregulowania sposobu tych 
kontaktów w post powaniu przed s dem powszechnym. Trudno ci w kontaktach  
z dzie mi nie uzasadniaj  natomiast zmiany rodowego nazwiska. 

K.A. kilkakrotnie powoływała si  na „krzywdy i nikczemno ci” oraz „cierpienia  
i niegodziwo ci”, jakich doznała od swoich rodziców, lecz nie wyja niła dokładnie, 
na czym one polegały. Je eli chodziło skar cej o kwesti  ograniczenia jej władzy 
rodzicielskiej, to decydował o tym s d rodzinny, a nie rodzice. W sytuacji, gdy nie 
zgadzała si  ona z tym orzeczeniem, to miała mo liwo  jego zaskar enia, lecz tego 
nie uczyniła. „Obci anie” obecnie rodziców odpowiedzialno ci  za tre  orzeczenia 
s du rodzinnego jest w istocie kwestionowaniem prawomocnego orzeczenia s du  
i ustale , jakich s d dokonał w tej sprawie. 

Reasumuj c – s d uznał, i  skarga nie jest zasadna. Przeprowadzone post powa-
nie dowodowe wykazało, i  K.A. pozostaje w gł bokim konflikcie ze swoimi rodzi-
cami zwi zanym z tym, e ma ograniczon  władz  rodzicielsk , za  jej rodzice s
ustanowieni rodzin  zast pcz . Bez wzgl du na to, która ze stron jest mniej lub bar-
dziej winna powstania tego konfliktu, z obiektywnego punktu widzenia, nie jest to 
wa ny powód uzasadniaj cy zmian  nazwiska rodowego przez skar c . Organy ad-
ministracji trafnie odmówiły uwzgl dnienia wniosku K.A. Rozpoznaj c spraw , s d 
nie stwierdził naruszenia przepisów prawa materialnego, b d  przepisów post powa-
nia administracyjnego, mog cych mie  wpływ na wynik sprawy. Maj c to na uwadze, 
na podstawie art. 151 p.p.s.a. s d oddalił skarg  K.A. 
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Na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zwi zku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c i § 2 ust. 3 roz-
porz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z 28 wrze nia 2002 r. w sprawie opłat za czyn-
no ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa stwa kosztów pomocy praw-
nej udzielonej przez radc  prawnego ustanowionego z urz du (Dz. U. Nr 163, poz. 
1349 ze zm.), s d przyznał radcy prawnemu M.K. kwot  292,80 zł tytułem nieopłaco-
nej pomocy prawnej udzielonej z urz du. Na kwot  t  zło yło si : 240 zł – wynagro-
dzenie radcy prawnego oraz 52,80 zł – podatek od towarów i usług. 

Słowa kluczowe: zmiana nazwiska, zasada wzgl dnej stabilizacji imion i nazwisk, wa ne 
powody uzasadniaj ce zmian  nazwiska. 

Powołane przepisy 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania 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 s dów administracyjnych (Dz. U.  

Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1 i § 2; 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyj-

nymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 3 § 1, art. 145 § 1, art. 250; 
4. Ustawa z dnia 17 pa dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, 

poz. 1414) – art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1; 
5. Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 28 wrze nia 2002 r. w sprawie opłat 

za czynno ci radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Pa stwa kosztów pomocy 
prawnej udzielonej przez radc  prawnego ustanowionego z urz du (Dz. U. Nr 163, poz. 
1349 ze zm.) – § 2 ust. 3, § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c. 
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Katarzyna D bi ska-Domagała 

Regulacje z zakresu prawa osobowego  
w projekcie ksi gi pierwszej  

Kodeksu cywilnego 

Wprowadzenie 

Reforma prawa cywilnego to zagadnienie, które od wielu lat nie traci na 
aktualno ci. Zwłaszcza odpowied  na pytanie, czy dokonywa  kolejnych no-
welizacji kodeksu cywilnego z 1964 r.1, czy te  projektowa  nowy kodeks 
cywilny. Działaj ca przy ministrze sprawiedliwo ci Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Cywilnego2, która prowadzi prace nad nowelizacj  polskiego systemu 
prawa prywatnego, podj ła ostatecznie działania zmierzaj ce do przygotowa-
nia nowego kodeksu cywilnego3. Pogl d ten znalazł równie  poparcie Rady 
Legislacyjnej, działaj cej przy prezesie Rady Ministrów4. Po opublikowaniu 

                                                
MGR KATARZYNA D BI SKA-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 Rozporz dzenie 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 działalno ci Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego za rok 2008 

oraz sprawozdanie z działalno ci Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w kadencji 2006-
2010, dost pne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwo ci – http://bip.ms.gov. 
pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/ 

4 Zgodnie z zaleceniami tej Rady, decyzje legislacyjne o wa nych aktach ustawodawczych 
powinno si  podejmowa  dopiero po publicznym przedstawieniu ich zało e  – najlepiej w po-
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przez Komisj  Kodyfikacyjn  Prawa Cywilnego Zielonej ksi gi5, w której 
znalazły si  ogólne zało enia prac nad nowym kodeksem cywilnym6, kolej-
nym efektem prac Komisji było przedstawienie projektu ksi gi pierwszej no-
wego kodeksu cywilnego7. Problematyka przedstawiona w Zielonej ksi dze 
stała si  przedmiotem o ywionej dyskusji, o czym wiadcz  liczne publikacje 
po wi cone 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. Opini
podwa aj c  potrzeb  uchwalania nowego kodeksu cywilnego wyrazili s -
dziowie Izby Cywilnej S du Najwy szego10. 

We wst pie do projektu w ród argumentów uzasadniaj cych potrzeb
wprowadzenia nowego kodeksu cywilnego, najpierw wskazano pochodzenie 
tego kodeksu z 1964 r. oraz jego oparcie na zało eniach systemu socjalistycz-
nego, których nie udało si  usun  mimo licznych nowelizacji kodeksu cywil-
nego. Jako powód uzasadniaj cy potrzeb  opracowania nowego kodeksu cy-
wilnego, podano tak e brak jego spójno ci, wywołany wła nie licznymi zmia-
nami, oraz uregulowanie wielu istotnych zagadnie  poza kodeksem cywilnym. 
Argumentem przemawiaj cym za, ma by  równie  fakt, e tak  lini  obrały 
                                                
staci tzw. Zielonej ksi gi, a nie na podstawie artykułowanego ju  projektu, zob. J. JACYSZYN, 
Prace nad optymaln  wizj  kodeksu cywilnego – „Zielona Ksi ga”, „Rejent” 2007, nr 2, s. 27.  

5 Zielona Ksi ga. Optymalna wizja kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej, red. 
Z. Radwa ski, Warszawa 2006. 

6 Struktura Zielonej ksi gi przybrała kształt obowi zuj cego obecnie kodeksu cywilnego, 
st d te  wyró niono nast puj ce cz ci: I. Cz  ogólna, II. Prawo rzeczowe, III. Prawo zobo-
wi za , IV. Prawo rodzinne i opieku cze, V. Prawo spadkowe. 

7 Ksi ga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem. Dost pny na stronach 
internetowych Ministerstwa Sprawiedliwo ci – http://www.ms.gov.pl/kkpc/kkpc.php.  

8 Zob. JACYSZYN, Prace nad optymaln  wizja kodeksu cywilnego, s. 25-30; Z. RADWA -
SKI, Zało enia nowego kodeksu cywilnego, „Rejent” 2008, nr 2, s. 11-22; TEN E, Miejsce pra-
wa 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 własno ci – w kontek cie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, „Rejent” 2008, nr 2, s. 54-67; J. GOŁACZY SKI, Propozycja zmian formy czynno ci 
prawnych w nowym kodeksie cywilnym, „Rejent” 2008, nr 2, s. 68-86; E. HOLEWI SKA-ŁAPI -
SKA, Opinia s dziów na temat przedstawionego w „Zielonej Ksi dze” usytuowania prawa ro-
dzinnego w przyszłej kodyfikacji, „Rodzina i Prawo” 2008, nr 9-10, s. 17-33. 

9 M. DOMAGALSKI, Nowy kodeks cywilny trudniejszy ni  s dzono, „Rzeczpospolita”, 22 
marca 2010. 

10 Zob. J. FR CKOWIAK, A. GÓRSKI, I. GROMSKA-SZUSTER, Osoby w projekcie Kodeksu 
cywilnego, „Przegl d S dowy” 2010, nr 3, s. 5. 
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inne kraje byłego obozu socjalistycznego11. Zwolennicy zatem podkre laj , e 
bez stworzenia nowego kodeksu cywilnego nie da si  w pełni zrealizowa
postulatu przywrócenia kodeksowi cywilnemu wła ciwej mu roli podstawo-
wego aktu prawnego dla prawa prywatnego i zapobiec dalszemu procesowi 
dekodyfikacji tej dziedziny prawa. Bez stworzenia nowego kodeksu cywilnego 
nie da si  tak e doprowadzi  do wewn trznej spójno ci systemu prawnego12. 
Z kolei przeciwnicy nowej kodyfikacji podkre laj  znaczenie takiej warto - 
ci, jak stabilno  prawa, zwłaszcza w dziedzinie prawa cywilnego13. Wskazuj
jednocze nie, e kodeks cywilny z 1964 r. cho  pochodzi z czasu, kiedy  
w Polsce istniał ustrój socjalistyczny, czerpał wiele rozwi za  z kodeksu zo-
bowi za  z 1933 r. Stanowisko to wzmacnia argument, e to nie data uchwa-
lenia kodeksu cywilnego powinna rozstrzyga  o potrzebie wprowadzenia no-
wego aktu, lecz tre  zawartych w nim regulacji14. W sporze odnosz cym si
co do potrzeby wprowadzenia nowej kodyfikacji, z pewno ci  mo na podpi-
sa  si  pod opini , e gruntowna reforma prawa cywilnego przeprowadzona 
w latach dziewi dziesi tych minionego wieku doprowadziła do oczyszczenia 
kodeksu cywilnego z zało e  ustroju socjalistycznego w stopniu zadowala-
j cym15.  

Przeciwnicy wprowadzenia nowej kodyfikacji w ród przyczyn uzasadnia-
j cych tak  mo liwo , wskazali niedostosowanie obecnego kodeksu cywil-
nego jako cało ci do potrzeb praktyki, których nie da si  usun  w drodze 
wykładni, jak równie  utrat  znaczenia przepisów wskutek zmian społecz-
nych, gospodarczych lub cywilizacyjnych. Ze wzgl du jednak na to, e takie 
zjawiska nie maj  miejsca obecnie w Polsce, przedstawiciele nurtu opozycyj-
nego wyrazili pogl d, e brak uzasadnienia dla potrzeby wprowadzenia nowej 
kodyfikacji prawa cywilnego16. 

                                                
11 Uwagi wst pne – uzasadnienie projektu, s. 25. 
12 RADWA SKI, Zało enia nowego kodeksu cywilnego, s. 11. 
13 K. ZAWADA, Ocena regulacji czynno ci prawnych w projektowanej ksi dze pierwszej 

Kodeksu cywilnego, „Przegl d S dowy” 2010, nr 3, s. 33. 
14 Tam e, s. 32-33. 
15 Tam e, s. 33. 
16 Tam e. 
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W wietle projektu układ regulacji odnosz cy si  do osób fizycznych od-
powiada systematyce przyj tej w kodeksie cywilnym z 1964 r., z tym e wy-
ró niono wi cej rozdziałów17.  

Projektowane przepisy wyra nie rozdzielaj  zagadnienie zwi zane z poj -
ciem zdolno ci prawnej i zdolno ci do czynno ci prawnych. Wyodr bnieniu 
uległo równie  zagadnienie dóbr osobistych ze wzgl du na swoj  doniosło . 
Na miejsce obecnego rozdziału o zdolno ci prawnej i zdolno ci do czynno ci 
prawnych zaproponowano wprowadzenie trzech rozdziałów, po wi conych 
kolejno – zdolno ci prawnej, zdolno ci do czynno ci prawnych i dobrom oso-
bistym. Do rozwi za  nowych nale y wprowadzenie oznaczenia osoby fi-
zycznej, słu ce identyfikacji podmiotów stosunków cywilnoprawnych. Kura-
tela obecnie uregulowana w kodeksie rodzinnym i opieku czym18, według za-
ło e  projektodawców ma by  wł czona do cz ci ogólnej kodeksu cywilne-
go. Ma to swoje uzasadnienie w zamierzonym przez Komisj  Kodyfikacyjn
uchyleniu przepisów tego kodeksu i obj cie materii w nim unormowanych no-
wym kodeksem cywilnym. Wprowadzanie zmian we skazanym zakresie zosta-
ło dokonane z wykorzystaniem orzecznictwa, opracowa  naukowych oraz do-
wiadcze  praktyki. Ponadto proponowane rozwi zania ze wzgl du na to, e 

odnosz  si  do osób fizycznych, uwzgl dniaj  akty prawa mi dzynarodowego 
i prawa UE, które wyznaczaj  standardy ochrony praw człowieka19. 

1. Zdolno  prawna 

 Projektowane przepisy w rozdziale po wi conym zdolno ci prawnej okre-
laj  tre  tego poj cia, kiedy powstaje i ko czy si  oraz w jakim zakresie 

przysługuje dziecku pocz temu20 . 

                                                
17 Rozdziały zostały zatytułowane nast puj co: I. Zdolno  prawna, II. Zdolno  do czyn-

no ci 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 opieku czy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 
ze zm. [dalej cyt.: k.r.o.]. 

19 Uwagi wst pne – uzasadnienie projektu, s. 25-26. 
20 Regulacje prawne zawarte w art. 9-11 projektu kodeksu cywilnego maj  nast puj c

tre : 
„Art. 9. § 1. Osob  fizyczn  jest człowiek. Od chwili urodzenia ka dy człowiek jest pod-

miotem praw i obowi zków (zdolno  prawna). 
§ 2. Dziecko pocz te uwa a si  za urodzone, gdy jest to dla niego korzystne; jednak e 

prawa maj tkowe dziecko to nabywa, je eli urodzi si ywe. 
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 Obecny przepis art. 8 k.c. nie zawiera definicji zdolno ci prawnej, jak to 
czynił art. 6 § 1 p.o.p.c. z 1950 r.21 Natomiast przepis art. 9 § 1 projektu 
formułuje definicj  zdolno ci prawnej: „[…] Od chwili urodzenia ka dy czło-
wiek jest podmiotem praw i obowi zków (zdolno  prawna)”. Bez w tpienia 
obja nienie tego poj cia odpowiada powszechnie przyj temu znaczeniu. Pro-
jektodawca tworz c rozwi zania odnosz ce si  do zdolno ci prawnej, w art. 9 
§ 1 wskazał, e osob  fizyczn  jest człowiek. Konieczno  wprowadzenia 
takiej definicji uzasadnił tym, e taka definicja funkcjonuje w odniesieniu do 
osób prawnych, dlatego te  dla porz dku zamieszczono j  tak e w odniesieniu 
do osób fizycznych22. Ze wzgl du jednak na fakt, e projektodawca nie zdecy-
dował si  okre li , kto jest człowiekiem, wyra ono opini  co do zb dno ci 
umieszczania w projekcie definicji osoby fizycznej w takim kształcie23. O ile 
samo uzasadnienie „dla porz dku” nie przekonuje, to zdecydowanie podzieli
nale y pogl d, e definiowanie poj cia osoby fizycznej przez odwołanie si  do 
poj cia człowieka ma swoje uzasadnienie w tym, e poj cie człowieka sta-
nowi przedmiot zainteresowania innych nauk, zwłaszcza filozofii i antropolo-
gii, a nie nauki prawa24.  

 Fakty, z którymi prawo cywilne ł czy powstanie, zmian  lub ustanie sto-
sunków cywilnoprawnych, albo skutki w sferze podmiotowo ci cywilnopraw-
nej, nazywamy zdarzeniami cywilnoprawnymi25. W wietle art. 9 § 1 projektu 
zdarzeniem cywilnoprawnym, które skutkuje w zakresie podmiotowo ci 
prawnej, jest fakt urodzenia. To wła nie z faktem urodzenia człowieka pro-
jektowany przepis art. 9 § 1 wi e skutek w tej postaci, e ka dy człowiek od 
chwili urodzenia ma zdolno  prawn . Dla nabycia zdolno ci prawnej zasad-
                                                

§ 3. Przepis § 2 nie uchybia przepisom odr bnym, które przewiduj  ochron  dziecka  
w szerszym zakresie. 

Art. 10. Domniemywa si , e dziecko urodziło si ywe. 
Art. 11. § 1. Z chwil mierci człowieka jego zdolno  prawna ustaje. 
§ 2. Je eli kilka osób utraciło ycie podczas gro cego im wspólnie niebezpiecze stwa, 

domniemywa si , e zmarły jednocze nie”. 
21 Przepis ten stanowił, e: „Ka dy człowiek od chwili urodzenia mo e mie  w zakresie 

prawa cywilnego prawa i obowi zki (zdolno  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 Zdolno  prawna – uzasadnienie projektu, s. 26. 
23 FR CKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-SZUSTER, Osoby w projekcie Kodeksu cywilnego, s. 

10. 
24 T. SOKOŁOWSKI, 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. STEFANIUK, Prawo cywilne, Warszawa 1998, s. 115. 
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nicze jest zatem to, czy urodzenie jest tzw. urodzeniem ywym, czy te  uro-
dzeniem martwym, poniewa  skutek w postaci nabycia zdolno ci prawnej 
wi e si  wył cznie z ywym urodzeniem26. Je li dziecko przychodzi na wiat 
martwe, nie nabywa adnych praw. Projektodawca wprowadza w zwi zku  
z tym domniemanie prawne ywego urodzenia. Artykuł 10 projektu stanowi: 
„domniemywa si , e dziecko urodziło si ywe”. Przepis ten jest odpowied-
nikiem obecnego art. 9 k.c. 

Fakt urodzenia jest podstaw  do sporz dzenia aktu stanu cywilnego nie-
zale nie od tego, czy mamy do czynienie z ywym czy martwym urodzeniem. 
W obydwu przypadkach sporz dza si  akt urodzenia27.  

 W projekcie nie okre lono momentu urodzenia, pozostawiaj c t  kwesti
przepisom odr bnym28, tak jak ma to miejsce w obowi zuj cym kodeksie 
cywilnym. Przyczyny takiego stanu uzasadniono aspektami medycznymi29.  

 W art. 9 § 2 projektu podj to prób  uregulowania sytuacji prawnej dziec-
ka pocz tego, lecz jeszcze nienarodzonego (nasciturusa). Potrzeb  stworzenia 
podstaw prawnych dostrze ono w kontek cie nowych sytuacji, które ujawniaj
si  zwłaszcza na polu medycznym. Chodzi tutaj o zagadnienie terapii prena-
talnej i konieczno  uregulowania sytuacji nasciturusa jako pacjenta, ma to 
bowiem równie  znaczenie dla sytuacji lekarza i placówek leczniczych, wiad-
cz cych wobec nasciturusa usługi medyczne30. 

 Nale y zauwa y , e o ile normatywna ochrona nasciturusa w zasadzie 
nie budziła w tpliwo ci, o tyle kwestia charakteru tej ochrony ju  tak. Kon-
cepcja najbardziej rozpowszechniona w literaturze opiera si  na konstrukcji 
zdolno ci pod warunkiem zawieszaj cym, e nasciturus urodzi si ywy. Cho

                                                
26 J. HABERKO, Konsekwencje prawne ywego i martwego urodzenia, „Prawo i Medycyna” 

9(2007), nr 3, s. 65. 
27 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.:  

Dz. U. 2004, Nr 161, poz. 1688 ze zm. [dalej cyt.: p.a.s.c.]. Urodzenie dziecka nale y zgłosi   
w ci gu 14 dni od dnia urodzenia (art. 38 ust. 1 p.a.s.c.). Je eli dziecko urodziło si  martwe, 
zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nast pi  w ci gu trzech dni. W takim wypadku sporz -
dza si  akt urodzenia z adnotacj  w rubryce „Uwagi”, e dziecko urodziło si  martwe. Nato-
miast nie sporz dza si  wówczas aktu zgonu (art. 38 ust. 2 p.a.s.c.). 

28 W zakresie poj cia ywego urodzenia i martwego urodzenia zob. pkt 3 i 4 zał cznika do 
Rozporz dzenia 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 Zdolno  prawna – uzasadnienie projektu, s. 26. 
30 Tam e, s. 27. 
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mniej popularna, swoich zwolenników zyskała tak e konstrukcja warunku roz-
wi zuj cego, e nasciturus urodzi si  martwy. Kolejna grupa pogl dów gru-
puje si  po przeciwnych biegunach, zdaniem jednych nasciturus nie ma adnej 
zdolno ci prawnej, zdaniem drugich – ma pełn  zdolno  prawn 31. 

 Odnosz c si  do kwestii zdolno ci prawnej nasciturusa w projekcie ko-
deksu cywilnego, nale y odnotowa  dwukrotn  zmian  brzmienia obecnego 
art. 8 k.c. Dokonana w1993 r.32 nowelizacja k.c. wyra nie przyznała nascitu-
rusowi zdolno  prawn . Taki stan prawny nie utrzymał si  jednak zbyt długo, 
bowiem kolejna nowelizacja wprowadzona w 1996 r.33 zdolno  t  wyelimino-
wała. Istniej cy przez trzy lata – od 1993 r. stan prawny zrodził jednak szereg 
konsekwencji. Dostrze ono przede wszystkim konieczno  ochrony praw oso-
bistych nasciturusa. W szczególno ci zwrócono uwag  na prawa stanu cywil-
nego, w tym prawo zwi zane z uznaniem nienarodzonego dziecka34. Bardziej 
uwidoczniła si  tak e problematyka ochrony innych ni ycie i zdrowie dóbr 
osobistych dziecka pocz tego35. 

 Pomimo e w obecnym stanie prawnym nasciturus nie ma normatywnie 
przyznanej zdolno ci prawnej, nie oznacza to, e jest pozbawiony ochrony. 
Istniej  w tej materii szczegółowe rozwi zania, zwłaszcza w przepisach prawa 
obligacyjnego36, spadkowego37 i rodzinnego38, chroni ce jego sytuacj  praw-

                                                
31 Prezentacj  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 wa-

runkach dopuszczalno ci przerywania ci y (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.), dodała do art. 8 
k.c. § 2 nast puj c  tre : „Zdolno  prawn  ma równie  dziecko pocz te; jednak e prawa  
i zobowi zania maj tkowe uzyskuje ono pod warunkiem, e urodzi si ywe”. 

33 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalno ci przerywania ci y oraz zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 139, poz. 646 ze zm.), uchyliła art. 8 § 2 k.c. 

34 T. SOKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Warszawa 2009, s. 
58. 

35 Tam e, s. 58. 
36 Zgodnie z 4461 k.c. z chwil  urodzenia dziecko mo e da  naprawienia szkód dozna-

nych przed urodzeniem. 
37 Zgodnie z 927 § 1 k.c. dziecko w chwili otwarcia spadku ju  pocz te mo e by  spadko-

bierc , je eli urodzi si ywe. Z odesłania zastosowanego w art. 972 k.c., to samo dotyczy 
prawa nasciturusa do zapisu.  

38 Stosownie do art. 75 § 1 k.r.o. mo na uzna  ojcostwo przed urodzeniem si  dziecka ju
pocz tego. Ponadto z art. 142 wynika, e w przypadku uwiarygodnienia ojcostwa m czyzny, 
nieb d cego m em matki jeszcze przed urodzeniem dziecka, istnieje mo liwo  zabezpiecze-
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n 39. Obok przepisów zawartych w kodeksie cywilnym oraz kodeksie rodzin-
nym i opieku czym, które maj  bez w tpienia charakter prywatnoprawny, 
mo na wskaza  tak e przepisy prawa publicznego40. Przywołane przepisy sta-
nowi  podstaw  do twierdzenia, e w prawie polskim obowi zuje zasada na- 
sciturus pro iam nato habetur quodiens de commodis eius agitur.  

Zgodnie z art. 9 § 2 projektu dziecko pocz te uwa a si  za urodzone, gdy 
jest to dla niego korzystne; jednak e prawa maj tkowe dziecko to nabywa, 
je eli urodzi si ywe. Projektowany przepis ma na uwadze potrzeb  ochrony 
interesów niemaj tkowych i maj tkowych dziecka pocz tego. Składa si   
z dwóch cz ci: w pierwszej została wyra ona ogólna formuła, „ e dziecko 
pocz te uwa a si  za urodzone, gdy jest to dla niego korzystne”, a w cz ci 
drugiej – po redniku – przyj to konstrukcj  warunkowej zdolno ci w odnie-
sieniu do praw maj tkowych. Dziecko pocz te nabywa prawa maj tkowe, je-
eli urodzi si ywe, a wi c pod ustawowym warunkiem zawieszaj cym. Pra-

wa te jako maj tkowe mog  i powinny by  chronione za pomoc  czynno ci 
materialnoprawnych i procesowych41. Intencj  projektodawcy było uwzgl d-
nienie w szerokim zakresie zasady nasciturus pro iam nato habetur quodiens 
de commodis eius agitur, która cieszy si  poparciem w doktrynie i judykatu-
rze. Przepis art. 9 § 2 projektu w takiej postaci zyskał ju  wyra nych prze-
ciwników. Najpowa niejszy zarzut, który został podniesiony w dyskusji, doty-
czy tego, e zawarte w art. 9 § 2 u sformułowanie, „ e dziecko pocz te uwa a 
si  za urodzone, gdy jest to dla niego korzystne”, jest mało precyzyjne. Prze-
ciwnicy podnosz  przy tym, e szczególne w tpliwo ci dotycz  tego, na czym 
ma polega  owa korzy . W ich opinii podstawow  korzy ci  dziecka pocz -
tego jest mo liwo  urodzenia si . Z tego wzgl du proponuj  powrót do sfor-
mułowania § 2 art. 8 k.c., wprowadzonego w 1993 r., a uchylonego w 1996 r. 
Nie da si  zaprzeczy , e korzy ci  fundamentaln  dla dziecka pocz tego jest 

                                                
nia jego przyszłych wiadcze  alimentacyjnych nale nych od m czyzny. Z kolei na podstawie 
art. 182 k.r.o. dla dziecka pocz tego mo na ustanowi  kuratora, je eli jest to potrzebne do 
strze enia przyszłych praw dziecka. 

39 J. STRZEBI CZYK [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011,  
s. 34. 

40 Szczegółowej analizy przepisów dotycz cych realizowania wiadcze  medycznych, 
wykonywania zawodu lekarza, funkcjonowania placówek medycznych oraz odnosz cych si
do ochrony zdrowia matki samego nasciturusa dokonał T. Sokołowski, Sytuacja prawna na-
sciturusa, s. 192-194. 

41 A. DYONIAK, Pozycja nasciturusa na obszarze maj tkowego prawa prywatnego, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, z. 3, s. 51.
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mo liwo  urodzenia. W ten nurt doskonale wpisuje si , utrwalony i akcepto-
wany w literaturze pogl d, e dziecko pocz te ma prawo do zachowania zdol-
no ci fizycznej i psychicznej. Z tego tytułu przysługuje mu ochrona przewi-
dziana w art. 23 i 24 k.c.42 Cho  widoczny jest brak konsekwencji ustawo-
dawcy w zakresie zdolno ci prawnej nasciturusa, nie wydaje si  jednak, aby 
był mo liwy powrót do rozwi zania przyj tego w § 2 art. 8 k.c. w 1993 r. Ar-
gumentem przemawiaj cym za przyj ciem takiego stanowiska jest okolicz-
no , e zbyt silna pozycja nasciturusa na obszarze prawa cywilnego wbrew 
pozorom mo e si  sta  dla niego zagro eniem, jako naruszaj ca spójno  ca-
łego systemu. Wła nie wyra ne przeciwdziałania przedstawicieli innych gał zi 
prawa w istotnej mierze tłumacz  los nowelizacji art. 8 § 2 k.c. dokonanej  
w 1993 r. Stanowcz  posta  uzyskuje zatem przekonanie, e uznanie nawet  
w ograniczonym stopniu podmiotowo ci nasciturusa wywołuje skutki si gaj -
ce poza system prawa cywilnego43.  

Przepis art. 9 § 3 projektu stanowi, e przepis § 2 nie uchybia przepisom 
odr bnym, które przewiduj  ochron  dziecka w szerszym zakresie. Projekto-
wany przepis wskazuje, e przewidziany standard ochrony w ogólnej regulacji 
art. 9 § 2 nie jest wi cy, je eli dziecko pocz te mo e na podstawie innych 
przepisów uzyska  ochron  w szerszym zakresie.  

Wyrazi  nale y opini , e przepis art. 9 § 2 i § 3 projektu nowego kodeksu 
cywilnego stanowi  b dzie przydatne narz dzie ochrony interesów nascitu-
rusa. Projektowany art. 11 dotyczy ustania podmiotowo ci prawnej człowieka. 
Przepis art. 11 § 1 projektu stanowi, e z chwil mierci człowieka jego zdol-
no  prawna ustaje.  

mier  wyznacza kres osoby fizycznej, a w jej nast pstwie gasn  wszyst-
kie prawa i obowi zki o charakterze niemaj tkowym, a prawa i obowi zki 
maj tkowe staj  si  przedmiotem dziedziczenia44. Z tego wzgl du, e obowi -
zuj cy system prawny nie zawiera definicji zgonu, wykorzystywane s  w tym 
celu rozwi zania przyjmowane w medycynie45. Z powodu doniosłych kon- 

                                                
42 Pogl d ten wyraził K. Piasecki; cyt. za: SOKOŁOWSKI, Sytuacja prawna nasciturusa,  

s. 190. 
43 SOKOŁOWSKI, Sytuacja prawna nasciturusa, s. 190. 
44 A. KAWAŁKO, H. WITCZAK, Prawo cywilne – cz  ogólna, Warszawa 2010, s. 76. 
45 Zob. art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przesz-

czepianiu komórek, tkanek i narz dów, Dz. U. Nr 169, poz. 1411. 
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sekwencji prawnych, jakie rodzi mier , po dane wydaje si  wyja nienie  
w kodeksie cywilnym, według jakich kryteriów okre la si  moment mierci46. 

Zarówno rzeczywista mier  człowieka, jak i przypadki, w których s d 
wydaje postanowienie o uznaniu za zmarłego lub postanowienie stwierdzaj ce 
zgon, powoduj  ustanie zdolno ci prawnej. Wymienione sytuacje s  podstaw
do sporz dzenia aktu zgonu przez kierownika urz du stanu cywilnego47. 

 Przepis art. 11 § 2 projektu, który stanowi, je eli kilka osób utraciło ycie 
podczas gro cego im wspólnie niebezpiecze stwa, domniemywa si , e 
zmarły jednocze nie jest odpowiednikiem obecnego art. 32 k.c. Zmiana jego 
miejsca w projektowanym kodeksie cywilnym została uzasadniona okoliczno-
ci , e konstrukcja domniemania jednoczesnej mierci kilku osób podczas 

gro cego im wspólnie niebezpiecze stwa ma znaczenie ogólniejsze (dotyczy 
kommorientów), w zwi zku z czym nie powinno wchodzi  w skład regulacji, 
która dotyczy uznania za zmarłego48.  

2. Zdolno  do czynno ci prawnych 

W projekcie przepisom, które dotycz  zdolno ci do czynno ci prawnych, 
nadano nast puj c  struktur : zdefiniowano zdolno  do czynno ci prawnych, 
pełn  zdolno  do czynno ci prawnych, ograniczon  zdolno  do czynno ci 
prawnych, brak zdolno ci do czynno ci prawnych, ubezwłasnowolnienie. 

Regulacje dotycz ce zdolno ci do czynno ci prawnych nie zmieniły za-
sadniczo swojego kształtu, niemniej jednak autorzy projektu obok drobnych 
zmian j zykowych dokonali wielu korekt.  

 W art. 12 § 1 projektu49 zdefiniowano poj cie zdolno  prawnej, wskazu-
j c, e osoba fizyczna mo e dokonywa  czynno ci prawnych. Z takiego sfor-
mułowania wynika, e autorzy projektu utrzymali rozwi zanie polegaj ce na 
tym, e tylko w drodze czynno ci prawnych mo na nabywa  prawa i zaci ga
                                                

46 Trafnie zwrócono na to uwag  w: Zielona Ksi ga. Optymalna wizja kodeksu, s. 38. 
47 Akt zgonu sporz dza si  na podstawie karty zgonu wystawianej co do zasady przez 

lekarza (art. 66 ust.1 p.a.s.c.). Natomiast je eli okoliczno ci zgonu były przedmiotem post po-
wania przeprowadzonego przez organ pa stwowy (uznanie za zmarłego, s dowe stwierdzenie 
zgonu), akt zgonu sporz dza si  na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez taki 
organ (art. 66 ust.1 p.a.s.c.). 

48 Zdolno  do czynno ci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 28. 
49 „Art. 12. § 1. Osoba fizyczna mo e dokonywa  czynno ci prawnych (zdolno  do czyn-

no ci prawnych) w zakresie wskazanym w przepisach poni szych.
§ 2. Nie mo na zrzec si  zdolno ci do czynno ci prawnych ani w cało ci ani w cz ci”.
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zobowi zania50. W wietle projektowanego przepisu pozostaje tak e aktualny 
pogl d, e chodzi tutaj o mo liwo  podejmowania ka dej czynno ci prawnej 
w polskim systemie prawa prywatnego. Ograniczenie do wskazanego systemu 
ma na celu wyra ne odró nienie takiej czynno ci od czynno ci administracyj-
noprawnej51. Samo poj cie czynno ci prawnej i sposób jej dokonania okre laj
dalsze przepisy projektu52. Szczególny charakter zdolno ci do czynno ci praw-
nych, która nie pozostaje w dyspozycji podmiotu, został podkre lony w art. 12 
§ 2 projektu. W tym kontek cie trafny wydaje si  pogl d, e konstrukcyjne 
zrzeczenie si  zdolno ci do czynno ci prawnych nie jest mo liwe, a to z tego 
wzgl du, e nale y do cech osoby fizycznej, nie za  do uprawnie  tej e 
osoby53. 

 Projekt nie obejmuje zmian w podstawowej koncepcji oznaczenia zakresu 
zdolno ci do czynno ci prawnych osób fizycznych. Zakres tej zdolno ci uza-
le niony jest od wieku osoby oraz jej ubezwłasnowolnienia. Artykuł 13 § 1 
projektu54 wskazuje, e podstawow  konsekwencj  uzyskania pełnoletno ci 
jest nabycie zdolno ci do czynno ci prawnych. Tre  projektowanego przepisu 
odpowiada brzmieniu art. 11 k.c. Z kolei art. 13 § 2 projektu definiuje poj cie 
„pełnoletno ”, oraz okre la specjalny tryb uzyskania pełnoletno ci w drodze 
zawarcia przez małoletniego zwi zku mał e skiego. Jest to odpowiednik art. 
10 k.c. 

                                                
50 Szersze poj cie zdolno ci do działa  prawnych obejmuje zdolno  do nabywania praw  

i zaci gania zobowi za  nie tylko przez czynno ci prawne, ale równie  na skutek innych dzia-
ła  prawnych, np. czynów niedozwolonych; KAWAŁKO, WITCZAK, Prawo cywilne – cz
ogólna, s. 80. 

51 STRZEBI CZYK [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 38. 
52 Szeroko regulacje te omawia K. ZAWADA, Ocena regulacji czynno ci prawnych, s. 32-

45. W ocenie autora, projektowane przepisy dotycz ce czynno ci prawnych nie potwierdzaj
potrzeby uchwalania nowego kodeksu cywilnego. 

53 FR CKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-SZUSTER, Osoby w projekcie Kodeksu cywilnego,  
s. 11. Por. tak e: SOKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny, red. A. Kidyba, s. 69. 

54 „Art. 13. § 1. Pełn  zdolno  do czynno ci prawnych nabywa osoba fizyczna z chwil
uzyskania pełnoletno ci.  

§ 2. Pełnoletnim jest, kto uko czył osiemna cie lat. Małoletni uzyskuje pełnoletno  przez 
zawarcie mał e stwa. Nie traci jej w razie uniewa nienia mał e stwa”. 
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 Nowe rozwi zanie przewiduje przepis art. 14 projektu55, który dotyczy 
problematyki ograniczonej zdolno ci do czynno ci prawnych. Podmiotowy 
zakres zdolno ci do czynno ci prawnych w projektowanym § 1 został zaw -
ony tylko do jednej kategorii osób – małoletnich, którzy uko czyli trzyna cie 

lat. Projekt pomija kategori  osób ubezwłasnowolnionych cz ciowo, którym 
w obecnym stanie prawnym przysługuje tak e taki zakres zdolno ci (por. art. 
15 k.c.). Z kolei § 2 projektu dotyczy czynno ci prawnych o charakterze zo-
bowi zuj cym lub rozporz dzaj cym, których mog  dokonywa  osoby o ogra-
niczonej zdolno ci do czynno ci prawnych jedynie za zgod  przedstawiciela 
ustawowego. Projektowany § 2 utrzymał podstawow  zasad , e czynno ci tej 
postaci przez to, e bezpo rednio zmierzaj  do zmniejszenia aktywów lub 
powi kszenia pasywów w maj tku osoby ich dokonuj cej, wymagaj  szcze-
gólnej ochrony (w tym wypadku wła nie, ze wzgl du na wiek). Przepis ten 
jest odpowiednikiem art. 17 k.c. 

 Przepis art. 15 projektu56 okre la konsekwencje samodzielnego zawarcia 
umowy przez osob  o ograniczonej zdolno ci do czynno ci prawnych, bez 
zgody wymaganej przez jego przedstawiciela ustawowego. Przepis ten wpro-
wadza istotne zmiany w rozwi zaniu przyj tym dotychczas w art. 18 § 1-3 k.c. 
W tym kontek cie nale y odnotowa , e w doktrynie wyst puje spór co do 
oceny sytuacji, w której przedstawiciel ustawowy mo e tylko za zezwoleniem 
s du wyra a  zgod  na zawarcie umowy przez osob  o ograniczonej zdolno ci 

                                                
55 „Art. 14. § 1. Ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych ma małoletni, który uko -

czył trzyna cie lat. 
§ 2. Z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie, do wa no ci czynno ci praw-

nej, przez któr  osoba ograniczona w zdolno ci do czynno ci prawnych zaci ga zobowi zanie 
lub rozporz dza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego”. 

56 „Art. 15. § 1. Wa no  umowy, która została zawarta przez osob  ograniczon  w zdol-
no ci do czynno ci prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zale y od 
potwierdzenia przez niego tej umowy. Je eli przepis szczególny wymaga zezwolenia s du do 
wyra enia zgody, przedstawiciel ustawowy mo e potwierdzi  umow  po uzyskaniu zezwo-
lenia. 

§ 2. Osoba ograniczona w zdolno ci do czynno ci prawnych mo e potwierdzi  umow  po 
uzyskaniu pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych. 

§ 3. Strona, która zawarła umow  z osob  ograniczon  w zdolno ci do czynno ci praw-
nych, nie mo e powoływa  si  na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Mo e jednak 
wyznaczy  temu przedstawicielowi albo drugiej stronie, po uzyskaniu przez ni  pełnej zdolno-
ci do czynno ci prawnych, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy.

§ 4. Potwierdzenia umowy nie mo na dokona  po upływie wyznaczonego terminu, a je eli 
termin nie został wyznaczony – po upływie roku od zawarcia umowy”. 



Regulacje z zakresu prawa osobowego 175

do czynno ci prawnych57. Syntetycznie rzecz ujmuj c, najbardziej liczna gru-
pa przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, e wobec wskazanej sytuacji, 
art. 18 § 1 k.c. nie ma zastosowania, a zgoda wyra ona bez zwrócenia si  do 
s du o udzielenie na ni  zezwolenia powoduje, e umowa jest niewa na. Na-
tomiast cz  badaczy stoi na stanowisku, e stan zawieszenia trwa nadal,  
a rodzice mog  wyst pi  do s du o wskazane zezwolenie, co umo liwia im 
nast pnie potwierdzenie umowy po jego uzyskaniu58. Projektodawca wobec 
wyra anych w doktrynie w tpliwo ci co do zakresu zastosowania art. 18 k.c., 
wyra nie przewidział mo liwo  potwierdzenia umowy przez przedstawiciela 
ustawowego w sytuacji, gdy przepis szczególny wymaga zezwolenia s du do 
wyra enia zgody. Jak wynika z uzasadnienia projektu, uznano za niesłuszne, 
aby mo liwo  potwierdzenia umowy dotyczyła tylko przypadków, gdy do 
wyra enia zgody przez przedstawiciela ustawowego nie jest wymagane ze-
zwolenie s du59. W przedstawionym kontek cie stanowcz  posta  nabiera 
przekonanie, e zezwolenie s du nie kreuje po stronie przedstawiciela usta-
wowego powinno ci działania, a tylko kompetencj  do wyra enia zgody60. 

 Jak ju  wspomniano, projektowany § 1 dotyczy mo liwo ci potwierdze-
nia umowy zawartej przez osob  ograniczon  w zdolno ci do czynno ci praw-
nych przez przedstawiciela ustawowego. Chodzi tutaj o umowy o charakterze 
zobowi zuj cym i rozporz dzaj cym. Mo liwo  potwierdzenia umowy o ta-
kim charakterze ma równie  osoba o graniczonej zdolno ci do czynno ci 
prawnych po uzyskaniu pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych (§ 2 pro-
jektu). Potwierdzenie umowy nadaje jej pełny walor prawny, a odmowa po-
twierdzenia powoduje jej niewa no . W czasie pomi dzy zawarciem umowy 
a jej potwierdzeniem powstaje stan niepewno ci, tzw. bezskuteczno  zawie-
szona. Sama umowa jest jednak okre lana mianem czynno ci prawnej niezu-
pełnej, „kulej cej” (negotium claudicans)61. Strona, która zawarła umow   
z osob  ograniczon  w zdolno ci do czynno ci prawnych, nie mo e powo-
ływa  si  na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego (§ 3 projektu), ale  
w celu wyeliminowania stanu niepewno ci 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 Tam e, s. 93. 
59 Zdolno  do czynno ci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 30. 
60 SOKOŁOWSKI [w:] Kodeks cywilny, red. A. Kidyba, s. 93. 
61 Z. RADWA SKI, Prawo cywilne – cz  ogólna, Warszawa 2005, s. 263. 
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przedstawicielowi ustawowemu, jak ma to miejsce obecnie (por. art. 18 § 3 
k.c.), ale równie  drugiej stronie, po uzyskaniu przez ni  pełnej zdolno ci do 
czynno ci prawnych (§ 3 projektu). Aprobuj co nale y si  odnie  do zmian 
zaproponowanych w § 4 projektu, gdzie wyra nie przewidziano wprowadze-
nie terminu do potwierdzenia umowy w przypadku niewyznaczenia go przez 
kontrahenta osoby ograniczonej w zdolno ci do czynno ci prawych. Jak wska-
zano w projekcie, potwierdzenia umowy nie mo na dokona  po upływie wy-
znaczonego terminu, a je eli termin nie został wyznaczony – po upływie roku 
od zawarcia umowy. Potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego 
albo przez stron , która uzyskała pełn  zdolno  do czynno ci prawnych wo-
bec braku terminu wyznaczonego przez kontrahenta, powinno nast pi  w ci -
gu roku, licz c od zawarcia umowy. Skutkiem upływu terminu jest brak mo-
liwo ci potwierdzenia umowy. 

Przepis art. 16 projektu62 wskazuje, e czynno  prawna jednostronna 
dokonana przez osob  ograniczon  w zdolno ci do czynno ci prawnych bez 
wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego jest niewa na. Jest to odpo-
wiednik art. 19 k.c., w zwi zku z tym zgoda przedstawiciela ustawowego musi 
by  uprzednia lub wyra ona najpó niej w chwili dokonania czynno ci. Czyn-
no  jednostronna dokonana bez takiej zgody jest bezwzgl dnie niewa na. 

Kompetencja osoby ograniczonej w zdolno ci do czynno ci prawnych do 
samodzielnego dokonywania czynno ci prawnych bez obowi zku uzyskania 
zgody przedstawiciela ustawowego została okre lona w art. 17 projektu63. 
Przepis ten sanowi rozwini cie i uzupełnienie regulacji zawartych w art. 20-22 
k.c. W projektowanym przepisie dla oznaczenia umów powszechnie zawiera-

                                                
62 „Art. 16. Jednostronna czynno  prawna jest niewa na, je eli została dokonana przez 

osob  ograniczon  w zdolno ci do czynno ci prawnych bez wymaganej ustaw  zgody przed-
stawiciela ustawowego”.  

63 „Art. 17. § 1. Osoba ograniczona w zdolno ci do czynno ci prawnych mo e bez zgody 
przedstawiciela ustawowego zawiera  umowy powszechnie zawierane w drobnych bie cych 
sprawach ycia codziennego (umowy drobne) oraz rozporz dza  uzyskanym przez ni  zarob-
kiem i dokonywa  czynno ci prawnych co do przedmiotów maj tkowych nabytych za rodki 
stanowi ce zarobek. To samo dotyczy pieni dzy lub rzeczy ruchomych oddanych jej przez 
przedstawiciela ustawowego do swobodnego u ytku, z wyj tkiem czynno ci prawnych, na 
które bez zezwolenia s du przedstawiciel ustawowy nie mógłby wyrazi  zgody. 

§ 2. Z wa nych powodów s d opieku czy mo e postanowi , e do rozporz dzania zarob-
kiem uzyskanym przez osob  ograniczon  w zdolno ci do czynno ci prawnych, z wył czeniem 
zawierania umów drobnych, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W razie 
zmiany okoliczno ci postanowienie to mo e by  uchylone”. 
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nych w drobnych bie cych sprawach ycia codziennego, wprowadzono ter-
min „umowy drobne”. Umowy te słu  zaspokajaniu podstawowych, bie -
cych potrzeb yciowych. Wobec dyskusyjnej kwestii, co nale y rozumie  pod 
okre leniem „zarobek”, w doktrynie mo na wyró ni  zasadniczo dwa kie-
runki. Pierwszy z nich opowiada si  za w skim rozumieniem tego terminu, 
jako to samym z wynagrodzeniem za prac  w rozumieniu przepisów kodeksu 
pracy64. Według pogl du drugiego, który przewa a w doktrynie, przez poj cie 
zarobku nale y rozumie  nie tylko wynagrodzenie za prac  uzyskiwan  w ra-
mach stosunku pracy, ale równie  dochody, które s  osi gane z samodzielnej 
działalno ci zarobkowej prowadzonej na własny rachunek65. Projektowany 
przepis art. 17 § 1 nawi zuje do jednego z dominuj cych pogl dów w doktry-
nie, gdzie przyznana osobie ograniczonej w zdolno ci do czynno ci prawnych 
kompetencja do samodzielnego rozporz dzania zarobkiem (art. 21 k.c.) odnosi 
si  do zarobku ju  uzyskanego, a nie dopiero oczekiwanego w przyszło ci66. 
Przesadza o tym sformułowanie zawarte w art. 17 § 1 projektu, e osoba taka 
mo e rozporz dza  uzyskanym przez ni  zarobkiem. Ponadto wzmocniono 
pozycj  osoby ograniczonej w zdolno ci do czynno ci prawnych, poprzez wy-
ra ne wskazanie, e osoba taka ma mo liwo  dokonywania czynno ci praw-
nych co do przedmiotów maj tkowych nabytych za rodki stanowi ce jej za-
robek. Zdaniem projektodawców67 wprowadzenie zasady surogacji rozstrzyg-
nie spory, jakie towarzysz  tej kwestii na gruncie obowi zuj cych przepisów68.  

Nale y tak e zaznaczy , e w art. 17 § 1 zd. 2 ulegnie zmianie konstrukcja 
odno nie do przedmiotów maj tkowych oddanych do swobodnego u ytku. 
Osoba nie uzyska pełnej zdolno ci do czynno ci prawnych, jak ma to miejsce 
na gruncie obecnego art. 22 k.c., lecz maj c ograniczon  zdolno  do czynno-

                                                
64 STRZEBI CZYK [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 52. 
65 S. DMOWSKI [w:] S. DMOWSKI, S. RUDNICKI, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi - 

ga pierwsza. Cz  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; STRZEBI -
CZYK [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 52; M. PAZDAN [w:] Kodeks cywilny. Komen-
tarz, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2008, s. 106. Odmiennie: SOKOŁOWSKI [w:] Kodeks 
cywilny, red. A. Kidyba, s. 101. 

67 Zdolno  do czynno ci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 32. 
68 Za mo liwo ci  dysponowania przedmiotami nabytymi za rodki stanowi ce zarobek 

(art. 21 k.c.) opowiedział si  Dmowski [w:] DMOWSKI, RUDNICKI, Komentarz do kodeksu cy-
wilnego, s. 93. Pogl d przeciwny wyraził Strzebi czyk [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, 
s. 52. 
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ci prawnych, b dzie mogła dokonywa  samodzielnie czynno ci prawnej69. 
Proponowane zmiany w stosunku do art. 22 k.c. polegaj  równie  na tym, e 
kompetencja osoby ograniczonej w zdolno ci do czynno ci prawnych do sa-
modzielnego dysponowania przedmiotami maj tkowymi oddanymi jej do 
swobodnego u ytku przez przedstawiciela ustawowego, ograniczono wył cz-
nie do pieni dzy i rzeczy ruchomych. 

Pozytywnie nale y oceni  podtrzymanie konstrukcji obecnej w art. 21 k.c., 
w my l której s d opieku czy z wa nych powodów mo e postanowi , e do 
rozporz dzania zarobkiem uzyskanym przez osob  ograniczon  w zdolno ci 
do czynno ci prawnych potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego 
(art. 17 § 2 projektu). Projektowany przepis wskazuje jednak, e zakaz samo-
dzielnego rozporz dzania zarobkiem nie obejmuje czynno ci kwalifikowanych 
jako umowy drobne70. Przewidziano tak e mo liwo  zmiany wspomnianego 
postanowienia w razie zmiany okoliczno ci. Usytuowanie ostatniego sformu-
łowania w art. 17 § 2 projektu nie wydaje si  konieczne, zwłaszcza wobec 
uprawnienia s du opieku czego do zmiany postanowienia nawet prawomoc-
nego, je eli wymaga tego dobro osoby, której post powanie dotyczy (art. 577 
kodeksu post powania cywilnego71). 

Podmiotowy zakres niezdolno ci do czynno ci prawnych okre la przepis 
art. 18 projektu72. Wprowadza on istotne zmiany w odniesieniu do art. 12 k.c. 
Pierwsza z nich dotyczy braku zdolno ci do czynno ci po stronie dwóch pod-
miotów: małoletniego, który nie uko czył trzynastu lat, oraz osoby ubezwła-
snowolnionej. Projekt przewiduje jedn  posta  ubezwłasnowolnienia. Rezy-
gnuje z ubezwłasnowolnienia cz ciowego, dlatego te  przy wskazaniu osób 
pozbawionych zdolno ci do czynno ci prawnych w nast pstwie ubezwłasno-

                                                
69 FR CKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-SZUSTER, Osoby w projekcie Kodeksu cywilnego, s. 

13. 
70 Zdolno  do czynno ci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 32. 
71 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post powania cywilnego, Dz. U. Nr 43, 

poz. 296 ze zm. [dalej cyt.: k.p.c.]; FR CKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-SZUSTER, Osoby w pro-
jekcie Kodeksu cywilnego, s. 12. 

72 „Art. 18. § 1. Nie ma zdolno ci do czynno ci prawnych małoletni, który nie uko czył 
trzynastu lat oraz osoba ubezwłasnowolniona, z zastrze eniem przepisu § 3. 

§ 2. Czynno  prawna dokonana przez osob , która nie ma zdolno ci do czynno ci praw-
nych, jest niewa na.  

§ 3. Je eli umowa drobna została zawarta przez małoletniego, który nie uko czył trzyna-
stu lat albo przez osob  ubezwłasnowolnion , umowa ta jest wa na, chyba e poci ga za sob
ra ce pokrzywdzenie małoletniego albo osoby ubezwłasnowolnionej”. 
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wolnienia, pomija u ycie słowa „całkowite”. Projektowany przepis odmawia 
zdolno ci do czynno ci prawnych osobom, które nie uko czyły trzynastu lat, 
oraz osobom ubezwłasnowolnionym (art. 18 § 1), jednak z zastrze eniem wy-
j tku przewidzianego w § 3 projektu, gdzie został okre lony bardzo w ski 
zakres zdolno ci do czynno ci prawnych tych osób. Wyj tek zastrze ony  
w § 1 w zw. z § 3 projektu odnosi si  do umów drobnych, przy czym wyko-
nanie umowy nie decyduje o jej skuteczno ci. W sytuacji, której umowa pro-
wadziłaby jednak do ra cego pokrzywdzenia osoby małoletniej lub ubez-
własnowolnionej, jej skutkiem b dzie niewa no 73. Jak wskazano w uzasad-
nieniu, ocena skutków czynno ci na podstawie kryterium ra cego pokrzyw-
dzenia małoletniego lub ubezwłasnowolnionego jest wystarczaj cym zabez-
pieczeniem ich interesów, a rezygnacja z przesłanki wykonania umowy nie 
stanowi zagro enia dla uczestników obrotu cywilnoprawnego74. Na pełn
aprobat  zasługuje zatem utrzymanie przez projektodawców dotychczasowego 
zakresu kompetencji tych osób do zawierania umów drobnych, a zarazem 
d enie do usuni cia spornej konstrukcji prawnej zawartej w art. 14 § 2 k.c.75

Projekt przewiduje jedn  posta  ubezwłasnowolnienia, o czym wcze niej 
wspomniano. Zdaniem projektodawców rezygnacj  z ubezwłasnowolnienia 
cz ciowego uzasadnia fakt, e osoby, które potrzebuj  jedynie pomocy do 
prowadzenia swych spraw, nie nale y dyskryminowa  poprzez uszczuplanie 
ich zdolno ci do czynno ci prawnych76. W uzasadnieniu projektu zakłada si
poza tym, e je li niedorozwój umysłowy, albo inne psychiczne i fizyczne 
nieprawidłowo ci w stanie zdrowia nie odebrały podmiotowi mo liwo ci kie-
rowania swym post powaniem, to ocen  działania takiej osoby nale y doko-
na  na podstawie mechanizmu woli albo innych okoliczno ci, które miały 
miejsce przy dokonywaniu czynno ci, b d  zapewni  wła ciw  pomoc77. 
Przyj cie rozwi zania, polegaj cego na wyparciu z polskiego prawa cywil-
nego ubezwłasnowolnienia cz ciowego, budzi jednak w tpliwo ci. Nie prze-
konuje wprowadzenie rozwi zania, wedle którego ma si  pełn  zdolno  do 

                                                
73 Zdolno  do czynno ci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 32. 
74 Tam e, s. 30. 
75 Przepis ten zakłada wykonanie niewa nej umowy, przy czym owo wykonanie dokonane 

jest przez osob  niemaj c  zdolno ci do czynno ci prawnych i sprawia, e czynno  staje si
wa na, ale dopiero z chwil  jej wykonania. Problematyk  tego zagadnienia sygnalizowano w: 
Zielona Ksi ga. Optymalna wizja kodeksu, s. 38. 

76 Zdolno  do czynno ci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 34. 
77 Tam e, s. 34. 
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czynno ci prawnych, albo jej si  nie ma, bowiem w yciu wyst puj  tak e 
sytuacje po rednie, uzasadniaj ce ubezwłasnowolnienie cz ciowe78.  

Podobnie jak w art. 23 k.c., w projektowanym wykazie dóbr osobistych 
uwzgl dnia si  zdrowie, cze , a tak e pseudonim. 

Przesłanki, których spełnienie umo liwia ubezwłasnowolnienie osoby, 
okre la art. 19 projektu79. Tre  tego artykułu zbli ona jest do art. 13 § 1 k.c. 
Podstawow  przesłank  ubezwłasnowolnienia jest trwała niemo no  kiero-
wania swoim post powaniem wskutek: 1) niedorozwoju umysłowego, 2) zabu-
rzenia psychicznego, w szczególno ci choroby psychicznej, 3) stanu zdrowia, 
który wył cza mo liwo  kierowania post powaniem z innych powa nych 
przyczyn. Projektowany przepis dla oznaczenia stanu zdrowia wskazuje zabu-
rzenia psychiczne, w szczególno ci chorob  psychiczn , a zarazem rezygnuje 
z wyszczególnienia pija stwa i narkomanii (por. art. 13 § 1 k.c.). Na tle tej 
regulacji widoczne jest wyra ne wykorzystanie orzecznictwa, które zajmuje 
jednoznaczne stanowisko, e pija stwo i narkomania mog  prowadzi  do 
ubezwłasnowolnienia tylko wówczas, gdy maj  miejsce zaburzenia psychicz-
ne80. Jak wynika z uzasadnienia, projektodawca maj c na uwadze ró ne sytu-
acje niesprawno ci znane praktyce medycznej, jako przesłank  daj c  pod-
staw  do orzeczenia ubezwłasnowolnienia wskazuje stan zdrowia, który wył -
cza mo liwo  kierowania post powaniem z innych powa nych przyczyn, 
ani eli niedorozwój umysłowy lub zaburzenia natury psychicznej81. Warto 
odnotowa , e na gruncie obecnego art. 13 § 1 k.c. brak jest wyra nej prze-
słanki celowo ci ubezwłasnowolnienia, jednak jednolita linia orzecznictwa, 
która znajduje poparcie u wi kszo ci przedstawicieli doktryny82, wskazuje, e 

                                                
78 Zob. badania statystyczne dotycz ce post powa  o ubezwłasnowolnienie cz ciowe 

przywołane przez: FR CKOWIAK, GÓRSKI, GROMSKA-SZUSTER, Osoby w projekcie Kodeksu 
cywilnego, s. 12. 

79 „Art. 19. § 1. Osoba, która uko czyła trzyna cie lat, mo e by  ubezwłasnowolniona, je-
eli nie jest w stanie trwale kierowa  swym post powaniem wskutek niedorozwoju umysło-

wego, zaburze  psychicznych, w szczególno ci choroby psychicznej, albo z innych powa nych 
przyczyn uniemo liwia to stan zdrowia tej osoby.  

§ 2. Ubezwłasnowolnienie mo e nast pi  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 Zdolno  do czynno ci prawnych – uzasadnienie projektu, s. 33. 
82 Zob. PAZDAN [w:] Kodeks cywilny, t. I, red. K. Pietrzykowski, s. 95 oraz przywołane 

tam orzecznictwo i literatura. Pogl d krytyczny co do potrzeby uwzgl dnienia dodatkowej 
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instytucja ubezwłasnowolnienia ma słu y  ubezwłasnowolnionemu, to znaczy 
chroni  jego osobisty i maj tkowy interes. W art. 19 § 2 projektu wskazano 
natomiast expressis verbis, e ubezwłasnowolnienie mo e nast pi  tylko w in-
teresie osoby, która takiej ochrony potrzebuje. 

Przepis art. 20 § 1 projektu83 odpowiada tre ci art. 13 § 2 k.c., przewiduj c 
ustanowienie dla osoby ubezwłasnowolnionej opieki, chyba e osoba ta pozo-
staje pod władz  rodzicielsk . Z kolei dalsze postanowienia § 2-§ 4 dotycz ce 
opieki nad ubezwłasnowolnionym zawieraj  tak  tre , jak przepisy art. 175-
177 k.r.o. Usytuowanie tych regulacji w ród przepisów o osobach fizycznych 
ma swoje uzasadnienie w tym, e planuje si  wł czenie do nowego kodeksu 
zagadnie , które obejmuj  kodeks rodzinny i opieku czy. 

3. Oznaczenie osoby 

 Nowo ci  jest usytułowanie w ród przepisów o osobach fizycznych roz-
działu po wi conego oznaczeniu osoby. Umieszczenie w jednym miejscu  
podstawowych informacji indywidualizuj cych osoby fizyczne, takich jak 
imi , nazwisko, stan cywilny, pokrewie stwo i powinowactwo, nale y oceni   
pozytywnie. 

 Artykuł 26 projektu84 odnosi si  do takich kwestii, jak imi  i nazwisko, 
nazwisko rodowe oraz pseudonim. Projektowany art. 26 § 1 wyklucza dowol-
no  przy ustalaniu imienia i nazwiska, stanowi c, e ustala si  je w sposób 
okre lony w ustawie. Z pewno ci  pomocne w tym celu b dzie wykorzystanie 

                                                
przesłanki (celowo ci) przy orzekaniu w sprawie całkowitego ubezwłasnowolnienia na gruncie 
obecnego art. 13 § 1 k.c. wyraził Strzebi czyk [w:] Kodeks cywilny, red. E. Gniewek, s. 41-43. 

83 „Art. 20. § 1. Dla osoby ubezwłasnowolnionej ustanawia si  opiek , chyba e pozostaje 
pod władz  rodzicielsk . 

§ 2. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym stosuje si  odpowiednio przepisy o opiece nad 
małoletnim. 

§ 3. Opiekunem powinien by  ustanowiony mał onek osoby ubezwłasnowolnionej, a w je-
go braku jej bliski krewny, w szczególno ci matka lub ojciec, chyba e interes ubezwłasnowol-
nionego sprzeciwia si  temu. 

§ 4. Opieka nad ubezwłasnowolnionym ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubezwła-
snowolnienia”. 

84 „Art. 26. § 1. Imi  i nazwisko ustala si  w sposób okre lony w ustawie.
§ 2. Nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pochodzenia jest nazwiskiem rodowym. 
§ 3. Mo na przybra  pseudonim i posługiwa  si  nim jako oznaczeniem przesłaniaj cym, 

je eli przepisy ustawy nie wymagaj  ujawnienia imienia i nazwiska”. 
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uregulowa  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 uregulowa  szczegółowych pomini ta zo-
stała cz  przepisów kodeksu rodzinnego i opieku czego wobec zamierzo-
nego wł czenia ich do nowego kodeksu). W § 2 zdefiniowano nazwisko rodo-
we, stanowi c, e jest to nazwisko nabyte na podstawie ustalonego pocho-
dzenia. Za trafne nale y uzna  wprowadzenie definicji legalnej, poniewa
brak stosownej definicji, a jednocze nie posługiwanie tym poj ciem w co-
dziennym obrocie wywoływało problemy interpretacyjne. W § 3 zostały 
okre lone zasady posługiwania si  pseudonimem i jego rola jako oznaczenia 
przesłaniaj cego. 

 Stan cywilny jest elementem szeroko rozumianego stanu prawnego osoby 
fizycznej. Samo poj cie stanu cywilnego w doktrynie jest sporne85. W w skim 
uj ciu – oznacza pozycj  prawn  osoby ze wzgl du na przynale no  do 
okre lonej rodziny. W szerszym uj ciu – stan cywilny obejmuje ponadto ce-
chy osobiste człowieka, takie jak wiek, płe , stan zdrowia. Trzecie ze stano-
wisk postulowane w nauce, by poj ciem stanu cywilnego obejmowa  podsta-
wowe cechy osobiste człowieka, podlegaj ce ogólnemu re imowi prawa o ak-
tach stanu cywilnego86, znalazło swój wyraz w art. 27 projektu87. Przepis ten 
stanowi, e stan cywilny stwierdza si  na podstawie aktów stanu cywilnego, 
którymi s : akt urodzenia, akt mał e stwa i akt zgonu. Projektowany art. 27 
wyznacza podstaw  do okre lenia tre ci poj cia „stan cywilny”, jego elementy 
bowiem nale y ustala  z uwzgl dnieniem danych dotycz cych cech osoby, 
podlegaj cych wpisaniu do aktu stanu cywilnego. W kwestii tre ci i zasad  
sporz dzania aktów stanu cywilnego w przepisie widnieje odsyłanie do prze-
pisów odr bnych. Jest to przede wszystkim ustawa – Prawo o aktach stanu  
cywilnego88. 

W cz ci ogólnej nowego kodeksu zostały usytuowane równie  przepisy 
dotycz ce kwestii oznaczenia osoby ze wzgl du na pokrewie stwo art. 27 pro-

                                                
85 Zob. I. DYBUS-GROSIKA, Poj cie stanu cywilnego, [w:] Z zagadnie  prawa rodzinnego i 

rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 109-118. 
86 M. PAZDAN [w:] System Prawa Prywatnego, t. I: Prawo cywilne – cz  ogólna, red. M. 

Safjan, Warszawa 2007, s. 993. 
87 „Art. 27. Stan cywilny stwierdza si  na podstawie aktów stanu cywilnego, którymi s : 

akt urodzenia, akt mał e stwa i akt zgonu. Zasady sporz dzania i tre  aktów stanu cywilnego 
okre laj  przepisy odr bne”. 

88 Oznaczenie mał e stwa osoby – uzasadnienie projektu, s. 43.  
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jektu89 i powinowactwo art. 28 projektu90. Umieszczenie wymienionych kate-
gorii prawnych w tej cz ci kodeksu cywilnego wi e si  z wyst powaniem 
ich we wszystkich dziedzinach prawa prywatnego. Projektowane przepisy  
o pokrewie stwie i powinowactwie maj  brzmienie takie, jak obecny art. 617  
i art. 618 k.r.o., których tre  została nadana w trakcie opracowywania pro-
jektu, poprzez wprowadzenie nowelizacji kodeksu rodzinnego i opieku czego 
w 2008 r.91 Wspomniane przepisy powinny zosta  przeniesione do nowego ko-
deksu w konsekwencji zamierzonego uchylenia k.r.o. 

4. Miejsce zamieszkania 

W rozdziale zatytułowanym „Miejsce zamieszkania” nie wprowadza si
zmian o charakterze merytorycznym. Przepisy art. 30-33 projektu92 odpowia-
daj  tre ci art. 25-28 k.c. 

5. Uznanie za zmarłego 

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

                                                
89 „Art. 28. § 1. Krewnymi w linii prostej s  osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. 

Krewnymi w linii bocznej s  osoby, które pochodz  od wspólnego przodka, a nie s  krewnymi 
w linii prostej. 

§ 2. Stopie  pokrewie stwa okre la si  według liczby urodze , wskutek których powstało 
pokrewie stwo”. 

90 „Art. 29. § 1. Z mał e stwa wynika powinowactwo mi dzy mał onkiem a krewnymi 
drugiego mał onka. Trwa ono mimo ustania mał e stwa. 

§ 2. Lini  i stopie  powinowactwa okre la si  według linii i stopnia pokrewie stwa”. 
91 Zob. Dz. U. 2008, Nr 220, poz. 1431. 
92 „Art. 31. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostaj cego pod władz  rodzicielsk

jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wył cznie przysługuje wła-
dza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

§ 2. Je eli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom maj cym osobne 
miejsce zamieszkania, dziecko ma w razie stałego pobytu u jednego z nich takie miejsce za-
mieszkania, jak ten rodzic. Je eli u adnego z rodziców nie znajduje si  miejsce stałego pobytu 
dziecka, jego miejsce zamieszkania okre la s d opieku czy. 

Art. 32. Miejscem zamieszkania osoby pozostaj cej pod opiek  jest miejsce zamieszkania 
opiekuna. 

Art. 33. Mo na mie  tylko jedno miejsce zamieszkania”. 
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29-31 k.c. Jedynie przepis o domniemaniu równoczesno ci mierci (obecny 
art. 32 k.c.) został przeniesiony do rozdziału o zdolno ci prawnej (art. 11 § 2 
projektu). 

Zako czenie 

 W prezentowanym opracowaniu zostały przedstawione zmiany w zakresie 
regulacji odnosz cych si  do osób fizycznych. Mo na wyrazi  opini , e pro-
jektowane przepisy (tytuł II ksi gi pierwszej) nie wprowadzaj  zmian o cha-
rakterze rewolucyjnym. Nie oznacza to, e w projekcie powiela si  tre  do-
tychczasowych przepisów. Wr cz przeciwnie – obok wielu drobnych korekt, 
nale y odnotowa  wa ne zmiany, które ulepszaj  dotychczasowe rozwi zania. 
W ród nich s  jednak tak e takie, które budz  w tpliwo ci.  

Słowa kluczowe: projekt pierwszej ksi gi nowego kodeksu cywilnego, zmiany prawa osobowego. 

                                                
93 „Art. 34. § 1. Zaginiony mo e by  uznany za zmarłego, je eli upłyn ło dziesi  lat od 

ko ca roku kalendarzowego, w którym według istniej cych wiadomo ci jeszcze ył; jednak e 
gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony uko czył siedemdziesi t lat, wystarcza upływ 
lat pi ciu. 

§ 2. Uznanie za zmarłego nie mo e nast pi  przed ko cem roku kalendarzowego, w któ-
rym zaginiony uko czyłby dwadzie cia trzy lata. 

Art. 35. § 1. Kto zagin ł w czasie podró y powietrznej lub morskiej w zwi zku z kata-
strof  statku lub okr tu albo w zwi zku z innym szczególnym zdarzeniem, ten mo e by
uznany za zmarłego po upływie sze ciu miesi cy od dnia, w którym nast piła katastrofa albo 
inne szczególne zdarzenie. 

§ 2. Je eli nie mo na stwierdzi  katastrofy statku lub okr tu, bieg terminu sze ciomie-
si cznego rozpoczyna si  z upływem roku od dnia, w którym statek lub okr t miał przyby  do 
portu przeznaczenia, a je eli nie miał portu przeznaczenia – z upływem dwóch lat od dnia,  
w którym była ostatnia o nim wiadomo . 

§ 3. Kto zagin ł w zwi zku z bezpo rednim niebezpiecze stwem dla ycia nieprzewidzia-
nym w przepisach § 1 i 2, ten mo e by  uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w któ-
rym niebezpiecze stwo ustało albo według okoliczno ci powinno było usta .  

Art. 36. § 1. Domniemywa si , ze zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu  
o uznaniu za zmarłego. 

§ 2. Jako chwil  domniemanej mierci zaginionego oznacza si  chwil , która według oko-
liczno ci jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych – pierwszy dzie  ter-
minu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało si  mo liwe. 

§ 3. Je eli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas mierci został oznaczony tylko dat
dnia, za chwil  domniemanej mierci zaginionego uwa a si  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. Pla-
ce 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 desig-
nation of a physical person, which is needed to determine and identify parties to civil law relations-
hips. 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 abo-
lished 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 be-
treffenden 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 gewid-
met sind. Zu den neuen Lösungen gehört auch die Einführung der Bezeichnung der natürlichen 
Person, die insbesondere zur Bestimmung und Identifizierung der Träger zivilrechtlicher Beziehun-
gen notwendig ist. In den Kapiteln über den Wohnort und die Todeserklärung gibt es keine Änder-
ungen mit sachlichem Charakter. Die gegenwärtig im Familien- und Fürsorgerecht geregelte Kuratel 
soll den Absichten der Projektautoren zufolge dem allgemeinen Teil des Zivilgesetzbuches einge-
fügt 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 Personen-
recht. 

Aus dem Polnischen übersetzt von Herbert Ulrich 
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Z  P R A K T Y K I 

Krótki przewodnik 
po skuteczno ci orzecze  zagranicznych 
w sprawach osobowych i rodzinnych*1

Wprowadzenie 

Opracowanie niniejsze stawia sobie wyra nie sprecyzowany i ograniczony  
w swym zakresie cel: ma ono mianowicie stanowi  dla kierownika urz du stanu cy-
wilnego rodzaj poradnika, odpowiadaj cego na tylko jedno wprawdzie, lecz nie-
zwykle istotne pytanie: czy orzeczenie wydane w sprawie osobowej b d  rodzinnej 
przez zagraniczny s d lub te  inny organ pa stwa obcego jest na terytorium Polski 
skuteczne z mocy samego prawa (ex lege), czy te  jego skuteczno  zale y od konsty-
tutywnego orzeczenia s du okr gowego, orzekaj cego o uznaniu tego orzeczenia. Py-
tanie takie w praktyce USC pojawia si  w ka dym przypadku wniosku o zamiesz-
czenie w krajowym akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie zagra-
nicznego orzeczenia (najcz stszym przykładem jest to wniosek o wpisanie w krajo-
wym akcie mał e stwa wzmianki o orzeczonym za granic  rozwodzie) oraz w takich 
przypadkach wniosków o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich 
ksi g, w których przedło ony do transkrypcji odpis obcego aktu inkorporuje pewne 
skutki wynikaj ce z zagranicznego orzeczenia (tu z kolei najcz stszy chyba przykład 
to wniosek o transkrypcj  zagranicznego aktu mał e stwa ze wzmiank  o rozwodzie). 
W obu powy szych kategoriach spraw mo liwo  uczynienia zado  rozpoznawa-
nemu wnioskowi zale y od ustalenia skuteczno ci na terytorium Polski owego obcego 
orzeczenia. Rozstrzygni cie kwestii skuteczno ci obcego orzeczenia mo e nastr cza
pewne problemy zwi zane przede wszystkim z ró norodno ci ródeł prawa reguluj -
cych omawian  materi , ró norodno  ta przy tym realizuje si  w wielu płaszczy-
znach, dotyczy mianowicie zarówno miejsca danego aktu prawnego w systemie ró-
deł prawa (ustawa – umowa mi dzynarodowa – akt prawa wspólnotowego UE), jak  
i przedmiotowego zakresu regulacji (niektóre akty normatywne reguluj  skuteczno
wszelkiego rodzaju obcych orzecze , inne – normuj  wył cznie skuteczno  orzecze
obcych wydanych w okre lonego rodzaju sprawach), a tak e zagadnie  zwi zanych  
                                                

* Opracował mgr Przemysław Wypych – s dzia S du Rejonowego dla Krakowa- 
-Krowodrzy  
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z kwestiami temporalnymi. W konsekwencji odpowied  na pytanie o skuteczno  ob-
cego orzeczenia w polskim obszarze prawnym zale e  mo e od takich determinant, 
jak okre lenie pa stwa, którego s d b d  inny organ wydał orzeczenie, wskazanie 
materialnoprawnego przedmiotu rozstrzygni cia zawartego w obcym orzeczeniu, 
ustalenie daty wydania obcego orzeczenia b d  te  daty wszcz cia przed organem 
obcego pa stwa post powania, w którym wydano badane orzeczenie, a wreszcie okre-
lenie rodzaju organu pa stwa obcego, który wydał to orzeczenie (tj. czy był to s d 

czy organ administracyjny).   
W zwi zku z tak okre lonym celem niniejszego opracowania, nale y gwoli unik-

ni cia ewentualnych nieporozumie  poczyni  kilka nast puj cych zastrze e .  
Po pierwsze, zestawienie powy sze pozostaje miarodajne wył cznie w odniesie-

niu do orzecze  wydanych w sprawach osobowych i rodzinnych, czyli takich, których 
konsekwencje podlegaj  rejestracji w aktach stanu cywilnego. Chodzi tu zatem  
o sprawy o rozwi zanie mał e stwa, uniewa nienie mał e stwa, ustalenie nieistnienia 
mał e stwa, separacj , ustalenie macierzy stwa, zaprzeczenie macierzy stwa, ustale-
nie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uniewa nienie uznania, przysposobienie, roz-
wi zanie przysposobienia, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu. Nie nale y na-
tomiast posługiwa  si  poni szym zestawieniem, szukaj c odpowiedzi na pytanie  
o skuteczno  obcych orzecze  wydanych w pozostałych kategoriach spraw cywil-
nych, czyli rozstrzygni  w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, zobowi za , 
spadkowego itd.  

Po drugie, wykaz niniejszy poprzestaje jedynie na okre leniu samego re imu 
skuteczno ci obcych orzecze , to jest wskazaniu, czy skuteczno  taka nast puje  
z mocy samego prawa, czy te  konstytuuje j  dopiero prawomocne orzeczenie s du, 
wydane po przeprowadzeniu post powania delibacyjnego. Nie zawiera on natomiast 
wskazania konkretnych, przewidzianych w miarodajnym dla danej kategorii orzecze
akcie normatywnym przesłanek uznania – co jest wszak zagadnieniem odr bnym od 
kwestii samego modelu skuteczno ci. Nale y przeto poczyni  istotne zastrze enie, e 
ustalenie na podstawie poni szego zestawienia, i  konkretne orzeczenie zagraniczne 
podlega w Polsce uznaniu z mocy samego prawa, nie zwalnia z obowi zku zbadania, 
czy spełnione zostały okre lone prawem warunki owej skuteczno ci. Przesłanek tych 
szuka  nale y w przepisach – wyszczególnionych poni ej odno nie do ka dego  
z pa stw – aktów normatywnych. 

Po trzecie, przeznaczenie niniejszego opracowania do wykorzystania w prakty- 
ce orzeczniczej kierowników urz dów stanu cywilnego uczyniło zasadnym pewne 
uproszczenie w kwestii wskazania zakresu czasowego stosowania do uznawania orze-
cze  w sprawach mał e skich przepisów rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003  
z dnia 27 listopada 2003 roku dotycz cego jurysdykcji oraz uznawania i wykony-
wania orzecze  w sprawach mał e skich oraz w sprawach dotycz cych odpowie-
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dzialno ci rodzicielskiej, uchylaj cego rozporz dzenie (WE) nr 1347/2000 (tzw. 
Bruksela IIA). Poniewa  z jednej strony art. 64 powołanego aktu przewiduje do
zło one zasady stosowania przepisów tego rozporz dzenia w zale no ci od daty 
wszcz cia post powania i daty wydania samego orzeczenia, a jednocze nie z drugiej 
istnieje zasadnicza praktyczna trudno  w ustaleniu daty wszcz cia post powania,  
w ramach którego wydano dane orzeczenie (data ta nie wynika w szczególno ci ani  
z tre ci odpisów orzecze , ani z doł czonych do nich za wiadcze  wystawianych na 
podstawie rozporz dzenia), dla potrzeb niniejszego zestawienia przyj to stosowanie 
przewidzianego w rozporz dzeniu re imu uznawania orzecze  w sprawach mał e -
skich w stosunku do orzecze  wydanych po dniu akcesji Rzeczpospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej, to jest po 1 maja 2004 r. Zało enie takie nie odpowiada wprawdzie 
stricte dyspozycji art. 64 Brukseli IIa, jednak uwzgl dnienie zakresu ustale  faktycz-
nych, technicznie mo liwych w post powaniu o wpisanie wzmianki dodatkowej 
ewentualnie transkrypcj , wydaje si  dostatecznie uzasadnia  zastosowanie omawia-
nego uproszczenia, przy oczywistym zastrze eniu, e w tym zakresie niniejsze opra-
cowanie nie ro ci sobie pretensji do teoretycznej cisło ci, ale stanowi swojego ro-
dzaju ukłon w stron  praktyki.  

W zwi zku z tym, i  w praktyce zdarzaj  si  jeszcze przypadki przedstawiania  
do wpisu wzmianki dodatkowej orzecze  wydanych przez organy niektórych nie-
istniej cych ju  pa stw, w zestawieniu uwzgl dnione zostały Czechosłowacja, Jugo-
sławia oraz Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, skuteczno  orzecze
wydanych przez organy których to pa stw omówiona została oddzielnie na ko cu 
zestawienia.  

Ko cz c niniejsze krótkie wprowadzenie, mam przyjemno  wyrazi  serdeczne 
podzi kowanie Panu Kierownikowi Henrykowia Chwyciowi za wkład w powstanie 
tego opracowania, jaki poczynił swymi trafnymi uwagami i konsultacjami, po wi -
caj c w ten sposób swój czas i trud dla zapewnienia zupełno ci i czytelno ci zesta-
wienia. Nie pierwszy to raz, gdy jego wiedza i do wiadczenie stanowiły dla mnie 
nieocenione wsparcie i pomoc.  

LEGENDA 

DELIBACJA – uznanie orzeczenia na mocy postanowienia s du okr gowego, wydanego  
w post powaniu delibacyjnym 

EX LEGE – uznanie orzeczenia z mocy samego prawa, bez potrzeby orzeczenia s du 
okr gowego 

SPRAWY MAŁ E SKIE – sprawy o rozwód, separacj  oraz o uniewa nienie mał e stwa 
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INNE SPRAWY – sprawy niemaj tkowe z zakresu prawa osobowego i rodzinnego inne ni
mał e skie (ustalenie macierzy stwa, zaprzeczenie macierzy stwa, ustalenie ojcostwa, 
zaprzeczenie ojcostwa, uniewa nienie uznania, przysposobienie, rozwi zanie przysposo-
bienia, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu). 

Brak rozró nienia na SPRAWY MAŁ E SKIE i INNE SPRAWY w odniesieniu do konkret-
nego pa stwa oznacza, e skuteczno  orzecze  wydanych przez s dy tego pa stwa nie jest 
zró nicowania przedmiotowo. 

ALGIERIA 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r.skuteczne EX LEGE 

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 32 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit
Ludow  a Algiersk  Republik  Ludowo-Demokratyczn  dotycz cej 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 ycie 26 lutego 1982 r.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI  
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 32 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Algiersk  Republik
Ludowo-Demokratyczn  dotycz cej obrotu prawnego w sprawach cywilnych i kar-
nych, podpisanej w Algierze dnia 9 listopada 1976 r. (Dz. U. 1982, Nr 10, poz. 73), 
która weszła w ycie 26 lutego 1982 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUSTRIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI  
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 55 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Austrii o wza-
jemnych 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 ycie 20 lutego 1974 r. 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 55 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow   
a Republik  Austrii o wzajemnych stosunkach w sprawach z zakresu prawa cywilne-
go oraz o dokumentach, podpisanej w Wiedniu dnia 11 grudnia 1963 ro. (Dz. U. 
1974, Nr 6, poz. 33 ze zm.), która weszła w ycie 20 lutego 1974 r.] 
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orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 roku wymaga DELIBACJI  
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 55 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Austrii o wza-
jemnych 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 ycie 20 lutego 1974 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

BELGIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Królestwem Belgii  

o uznawaniu orzecze  w sprawach o rozwód, podpisanej w Brukseli dnia 17 grudnia 
1986 r. (Dz. U. 1997, Nr 39, poz. 234), która weszła w ycie 18 stycznia 1997 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c.] 
orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI  

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIAŁORU
orzeczenie wydane przez s d skuteczne EX LEGE  

[art. 53 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Białoru   
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pra-
cowniczych i karnych, podpisanej w Mi sku dnia 26 pa dziernika 1994 r. (Dz. U. 
1995, Nr 128, poz. 619), która weszła w ycie 1 sierpnia 1995 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d 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 mi dzy Rze-
cz pospolit  Polsk  a Republik  Białoru  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Mi sku 
dnia 26 pa dziernika 1994 r. (Dz. U. 1995, Nr 128, poz. 619), która weszła w ycie 
1 sierpnia 1995 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d do 1 lipca 2009 r. wymaga 
DELIBACJI 
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[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  
z art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Repu-
blik  Białoru  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, 
rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Mi sku dnia 26 pa dziernika 
1994 r. (Dz.U. 1995, Nr 128, poz. 619), która weszła w ycie 1 sierpnia 1995 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

BO NIA I HERCEGOWINA 
orzeczenie wymaga DELIBACJI 

[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Lu-
dow  a Federacyjn  Ludow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 roku, obowi zuj cej  
z racji sukcesji prawnej Bo ni i Hercegowiny, zgodnie z Porozumieniem mi dzy Rz -
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rad  Ministrów Bo ni i Hercegowiny o sukcesji 
Bo ni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit  Polsk
a Socjalistyczn  Federacyjn  Republik  Jugosławii, zawartym w Sarajewie dnia 27 
grudnia 2006 r. (M.P. 2008, nr 52, poz. 462). 

UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, je li dotyczy stanu cywilnego 
obywatela (obywateli) Bo ni i Hercegowiny 

[art. 56 ust. 3 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Federacyjn  Lu-
dow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 roku, obowi zuj cej z racji sukcesji prawnej 
Bo ni i Hercegowiny, zgodnie z Porozumieniem mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rad  Ministrów Bo ni i Hercegowiny o sukcesji Bo ni i Hercegowiny  
w stosunku do umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Socjalistyczn
Federacyjn  Republik  Jugosławii, zawartym w Sarajewie dnia 27 grudnia 2006 r. 
(M.P. z 2008, nr 52, poz. 462). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUŁGARIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 56 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Ludow  Republik

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 ycie 20 kwietnia 1963 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie skuteczne EX LEGE  

[art. 56 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Ludow  Republik
Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzin-
nych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.(Dz. U. 1963, Nr 17, 
poz. 88), która weszła w ycie 20 kwietnia 1963 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHINY 
orzeczenie wymaga DELIBACJI 

[art. 18 w zw. z art. 16 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Chi sk
Republik  Ludow  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 ycie 13 lutego 1988 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYPR 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 30 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Cypru o współ-
pracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Nikozji dnia 14 listo-
pada 1996 r. (Dz. U. 1999, Nr 39, poz. 383), która weszła w ycie 18 grudnia 1998 r.] 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 30 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk   
a Republik  Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisa-
nej w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. (Dz. U. 1999, Nr 39, poz. 383), która weszła 
w ycie 18 grudnia 1998 r.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  

z art. 30 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Cypru o współ-
pracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Nikozji dnia 14 listo-
pada 1996 r. (Dz. U. 1999, Nr 39, poz. 383), która weszła w ycie 18 grudnia 1998 r.] 
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CZARNOGÓRA 
orzeczenie wymaga DELIBACJI 

[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Lu-
dow  a Federacyjn  Ludow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 r., obowi zuj cej  
z racji sukcesji prawnej Czarnogóry, zgodnie z Porozumieniem mi dzy Rzecz pos-
polit  Polsk  a Czarnogór  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, je li dotyczy stanu cywilnego 
obywatela (obywateli) Czarnogóry 

[art. 56 ust. 3 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Federacyjn  Lu-
dow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 roku, obowi zuj cej z racji sukcesji prawnej 
Czarnogóry, zgodnie z Porozumieniem mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Czarnogór
o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawartym w Podgoricy dnia 
23 kwietnia 2009 r. (M.P. 2011, Nr 74, poz. 739). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZECHY 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 52 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Czechosłowack  Re-

publik  Socjalistyczn  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
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 ycie 9 kwietnia 1989 r.] 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie skuteczne EX LEGE 

[art. 52 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Czechosłowack  Re-
publik  Socjalistyczn  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
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 ycie 9 kwietnia 1989 r.] 
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DANIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

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, 

sporz dzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 roku (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561), 
która weszła w ycie 24 czerwca 1996 r.] 

orzeczenie wydane do dnia 1 lipca 2009 roku wymaga DELIBACJI  
[Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporz dzonej w Hadze dnia 1 

czerwca 1970 r. (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561), która weszła w ycie 24 czerwca 
1996 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 roku skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c.] 
orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI  

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGIPT 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 26 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk   
a Arabsk  Republik  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 we-
szła w ycie 21 lutego 1993 r.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 26 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Arabsk  Republik  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 ycie 21 lutego 1993 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTONIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane przez s d do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 53 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Esto sk   

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 ycie 8 lutego 2000 r.] 
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orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d do 1 maja 2004 r. wymaga 
DELIBACJI  

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw. 
z art. art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Re-
publik  Esto sk  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 ycie 8 lutego 2000 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie wydane przez s d skuteczne EX LEGE  

[art. 53 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Esto sk   
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 ycie 8 lutego 2000 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d 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 mi dzy Rze-
cz pospolit  Polsk  a Republik  Esto sk  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 
w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listo-
pada 1998 r.(Dz. U. 2000, Nr 5, poz. 49), która weszła w ycie 8 lutego 2000 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d do 1 lipca 2009 roku wymaga 
DELIBACJI 

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  
z art. 57 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Repu-
blik  Esto sk  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 ycie 8 lutego 2000 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINLANDIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  

z art. 24 ust. 2 umowy mi dzy Polska Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  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 ycie 16 pa dziernika 1981 r.) 
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INNE SPRAWY: 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 

[art. 1145 k.p.c.] 
orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCJA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  

z art. 20 i art. 23 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik
Francusk  o prawie wła ciwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzecze  w zakresie pra-
wa osobowego i rodzinnego, podpisanej w Warszawie dnia 5 kwietnia 1967 r. (Dz. U. 
1969, Nr 4, poz. 22 ze zm.), która weszła w ycie 1 marca 1969 r.] 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 23 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow   
a Republik  Francusk  o prawie wła ciwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzecze   
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 ycie 1 marca 1969 r.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 20 i art. 23 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Fran-
cusk  o prawie wła ciwym, jurysdykcji i wykonywaniu orzecze  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 ycie 1 marca 1969 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRECJA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenia wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI  
[art. 21 i art. 22 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik

Greck  o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach 
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dnia 24 pa dziernika 1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 4, poz. 24 ze zm.), która weszła  
w ycie 23 grudnia 1981 r.] 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie wymaga DELIBACJI 

[art. 21 i art. 22 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik
Greck  o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach 
dnia 24 pa dziernika 1979 r. (Dz. U. 1982, Nr 4, poz. 24 ze zm.), która weszła  
w ycie 23 grudnia 1981 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

HISZPANIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOLANDIA  
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
UWAGA: prawomocne orzeczenie rozwodu powoduje rozwi zanie mał e stwa 

pod warunkiem zarejestrowania go w urz dzie stanu cywilnego w ci gu 6 miesi cy od 
uprawomocnienia si  orzeczenia. W konsekwencji zamieszczenie wzmianki dodatko-
wej o rozwi zaniu mał e stwa orzeczeniem s du wymaga przedstawienia holender-
skiego odpisu aktu mał e stwa z adnotacj  o rozwodzie. 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 

[art. 1145 k.p.c.] 
orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
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IRAK  
orzeczenie wymaga DELIBACJI  

[art. 21 i art. 23 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik
Iraku o pomocy prawnej i s dowej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej  
w Bagdadzie dnia 29 pa dziernika 1988 r. (Dz. U. 1989, Nr 70, poz. 418), która 
weszła w ycie 22 grudnia 1989 r.] 

UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, je li dotyczy stanu cywilnego 
obywatela (obywateli) Iraku  

[art. 26 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Iraku o po-
mocy prawnej i s dowej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Bagdadzie 
dnia 29 pa dziernika 1988 r. (Dz. U. 1989, Nr 70, poz. 418), która weszła w ycie 22 
grudnia 1989 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRLANDIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r.wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOREA SKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 28 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit
Ludow  a Korea sk  Republik  Ludowo-Demokratyczn  o pomocy prawnej w spra-
wach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Phenianie dnia 28 wrze nia 
1986 r. (Dz. U. 1987, Nr 24, poz. 135), która weszła w ycie 20 czerwca 1987 r.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 28 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Korea sk  Repu-
blik  Ludowo-Demokratyczn  o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych 
i karnych, podpisanej w Phenianie dnia 28 wrze nia 1986 r. (Dz. U. 1987, Nr 24, poz. 
135), która weszła w ycie 20 czerwca 1987 r.] 
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KUBA 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 49 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow   
a Republik  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 ycie 24 sierpnia 1984 r.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  

z art. 49 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  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 ycie 24 sierpnia 
1984 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITWA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 
orzeczenie wydane przez s d do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 52 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Litewsk   

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 ycie 18 pa dziernika 1993 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d do 1 maja 2004 r. wymaga 
DELIBACJI  

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw. 
z art. 56 ust. 3 w zw. z art. 52 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Repu-
blik  Litewsk  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, ro-
dzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. 
(Dz. U. 1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła w ycie 18 pa dziernika 1993 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie wydane przez s d skuteczne EX LEGE  

[art. 52 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Litewsk   
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pra-
cowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. (Dz. U. 
1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła w ycie 18 pa dziernika 1993 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d 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 mi dzy Rze-
cz pospolit  Polsk  a Republik  Litewsk  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warsza-
wie dnia 26 stycznia 1993 r. (Dz. U. 1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła  
w ycie 18 pa dziernika 1993 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d do 1 lipca 2009 roku wymaga 
DELIBACJI 

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  
z art. 56 ust. 3 w zw. z art. 52 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Repu-
blik  Litewsk  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, ro-
dzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 26 stycznia 1993 r. 
(Dz. U. 1994, Nr 35, poz. 130 ze zm.), która weszła w ycie 18 pa dziernika 1993 r.] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUKSEMBURG 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŁOTWA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
(art. 54 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Łotewsk  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 ycie 5 wrze nia 1995 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie skuteczne EX LEGE  
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(art. 54 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik  Łotewsk  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 ycie 5 wrze nia 1995 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MACEDONIA 
orzeczenie wymaga DELIBACJI 

[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Lu-
dow  a Federacyjn  Ludow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 r., obowi zuj cej  
z racji sukcesji prawnej Macedonii, zgodnie z Porozumieniem mi dzy Rzecz pospo-
lit  Polsk  a Republik  Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków trakta-
towych, podpisanym w Warszawie dnia 9 maja 2007 r. (Dz. U. 2009, Nr 27,  
poz. 163).  

UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, je li dotyczy stanu cywilnego 
obywatela (obywateli) Macedonii 

[art. 56 ust. 3 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Federacyjn  Lu-
dow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 roku, obowi zuj cej z racji sukcesji prawnej 
Macedonii, zgodnie z Porozumieniem mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Republik
Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanym  
w Warszawie dnia 9 maja 2007 r. (Dz. U. 2009, Nr 27, poz. 163). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MALTA  
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
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MAROKO 
orzeczenie wymaga DELIBACJI  

[art. 24 i art. 26 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  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 ycie 27 listopada 
1982 r.] 

UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, je li dotyczy stanu cywilnego 
obywatela (obywateli) Maroka  

(art. 28 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  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 ycie 27 listopada 1982 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONGOLIA 
orzeczenie skuteczne EX LEGE  

[art. 27 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Mongoli  o pomocy prawnej  
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, 
podpisanej w Warszawie dnia 19 pa dziernika 1998 r. (Dz. U. 2003, Nr 43, poz. 370), 
która weszła w ycie 4 stycznia 2003 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORWEGIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

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, 

sporz dzonej w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561), która 
weszła w ycie 24 czerwca 1996 r.] 

orzeczenie wydane do dnia 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI  
[Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporz dzonej w Hadze dnia 1 

czerwca 1970 r. (Dz. U. 2011, Nr 53, poz. 561), która weszła w ycie 24 czerwca 
1996 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c.] 
orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI  

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
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NIEMCY 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTUGALIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROSJA 
orzeczenie wydane przez s d skuteczne EX LEGE  

[art. 51 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Federacj  Rosyjsk   
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, podpi-
sanej w Warszawie dnia 16 wrze nia 1996 r. (Dz. U. 2002, Nr 83, poz. 750), która 
weszła w ycie 18 stycznia 2002 r.] 

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX 
LEGE  

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 51 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk   
a Federacj  Rosyjsk  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
nych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 wrze nia 1996 r. (Dz. U. 2002,  
Nr 83, poz. 750), która weszła w ycie 18 stycznia 2002 r.] 
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orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d do 1 lipca 2009 r. wymaga 
DELIBACJI 

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  
z art. 55 ust. 3 w zw. z art. 51 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Fede-
racj  Rosyjsk  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych  
i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 wrze nia 1996 r. (Dz. U. 2002, Nr 83, 
poz. 750), która weszła w ycie 18 stycznia 2002 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUMUNIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 stycznia 2007 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 51 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Rumuni  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 ycie 24 marca 
2002 r.] 

INNE SPRAWY:  
orzeczenie skuteczne EX LEGE  

[art. 51 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Rumuni  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 ycie 24 marca 
2002 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SŁOWACJA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 52 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Czechosłowack  Re-

publik  Socjalistyczn  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
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 ycie 9 kwietnia 1989 r.] 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie skuteczne EX LEGE 

[art. 52 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Czechosłowack  Re-
publik  Socjalistyczn  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 ycie 9 kwietnia 1989 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SŁOWENIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYRIA 
orzeczenie wymaga DELIBACJI  

[art. 22 i art. 24 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Arabsk  Re-
publik  Syrii o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Da-
maszku dnia 16 lutego 1985 r. (Dz. U. 1986, Nr 37, poz. 181), która weszła w ycie 
18 kwietnia 1986 r.] 

UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, je li dotyczy stanu cywilnego 
obywatela (obywateli) Syrii  

[art. 27 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Arabsk  Republik  Sy-
rii 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 ycie 18 kwietnia 
1986 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZWECJA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
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[art. 1145 k.p.c.] 
orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUNEZJA 
orzeczenie wymaga DELIBACJI  

(art. 21 i art. 23 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Tu-
nezyjsk  o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warsza-
wie dnia 22 maja 1985 r. (Dz. U. 1987, Nr 11, poz. 71), która weszła w ycie 11 
grudnia 1986 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURCJA 
orzeczenie wymaga DELIBACJI  

(art. 19 i art. 22 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Tu-
reck  o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warsza-
wie dnia 12 kwietnia 1988 r. (Dz. U. 1992, Nr 3, poz. 13), która weszła w ycie 11 
kwietnia 1991 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKRAINA 
orzeczenie wydane przez s d skuteczne EX LEGE  

[art. 48 ust. 1 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Ukrain  o pomocy praw-
nej 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 ycie 14 
sierpnia 1994 r.]  

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d 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 mi dzy Rze-
cz pospolit  Polsk  a Ukrain  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 ycie 14 sierpnia 1994 r.]  

orzeczenie wydane przez organ inny ni  s d do 1 lipca 2009 r. wymaga 
DELIBACJI 

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  
z art. 52 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 2 umowy mi dzy Rzecz pospolit  Polsk  a Ukrain
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 we-
szła w ycie 14 sierpnia 1994 r.]  
------------------------------------------------------------------------------------------------------

W GRY 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 roku skuteczne EX LEGE 
[art. 57 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a W giersk  Re-

publik  Ludow  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 ycie 27 stycznia 1960 r.] 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie skuteczne EX LEGE 

[art. 57 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a W giersk  Re-
publik  Ludow  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 ycie 27 stycznia 1960 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIELKA BRYTANIA 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
INNE SPRAWY: 

orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 
[art. 1145 k.p.c.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

WŁOCHY 
SPRAWY MAŁ E SKIE:  

orzeczenie wydane po 1 maja 2004 r. skuteczne EX LEGE  
[art. 21 ust. 1 Rozporz dzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.] 

orzeczenie wydane do 1 maja 2004 r. wymaga DELIBACJI 
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[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r. w zw.  
z art. 20 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Włosk   
o pomocy s dowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywil-
nych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1992, Nr 23, poz. 97 
ze zm.), która weszła w ycie 1 marca 1992 r.] 

INNE SPRAWY: 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE 

[art. 1145 k.p.c. w zw. z art. 20 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit
Ludow  a Republik  Włosk  o pomocy s dowej 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 ycie 1 marca 1992 r.] 

orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI 
[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 roku w zw.  

z art. 20 ust. 1 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Republik  Włosk   
o pomocy s dowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywil-
nych, podpisanej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1992, Nr 23, poz. 97 
ze zm.), która weszła w ycie 1 marca 1992 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOSTAŁE PA STWA 
orzeczenie wydane po 1 lipca 2009 r. skuteczne EX LEGE  

[art. 1145 k.p.c.] 
orzeczenie wydane do 1 lipca 2009 r. wymaga DELIBACJI  

[art. 1145 § 1 k.p.c. w brzmieniu obowi zuj cym przed 1 lipca 2009 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

PA STWA NIEISTNIEJ CE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZECHOSŁOWACJA 
orzeczenie skuteczne EX LEGE 

[art. 52 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Czechosłowack  Re-
publik  Socjalistyczn  o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywil-
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 ycie 9 kwietnia 1989 r.] 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JUGOSŁAWIA 
orzeczenie wymaga DELIBACJI 

[art. 53 i art. 54 w zw. z art. 56 ust. 2 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Lu-
dow  a Federacyjn  Ludow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 r. 

UWAGA: orzeczenie jest skuteczne EX LEGE, je li dotyczy stanu cywilnego 
obywatela (obywateli) Jugosławii. 

[art. 56 ust. 3 umowy mi dzy Polsk  Rzecz pospolit  Ludow  a Federacyjn  Lu-
dow  Republik  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 ycie 6 czerwca 1963 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWI ZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH 
orzeczenie skuteczne EX LEGE 

[art. 51 umowy mi dzy Polska Rzecz pospolit  Ludow  a Zwi zkiem Socjali-
stycznych Republik Radzieckich o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w spra-
wach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 grudnia 
1957 r. (Dz. U. 1958, Nr 32, poz. 147 ze zm.), która weszła w ycie 8 maja 1958 r.)



Stosowanie norm kolizyjnych  
przy rejestracji stanu cywilnego*1

Nie ma na terenie kraju takiego urz du stanu cywilnego, w którym w ostatnim 
dziesi cioleciu nie wpisano ani jednego zagranicznego odpisu aktu do polskiej ksi gi.         
O masowo rosn cej ilo ci tych czynno ci wiadcz  liczby. Według informacji uzy-
skanych od kierowników urz dów stanu cywilnego, na przestrzeni lat 2000-2011 jest 
to wzrost rz du kilkuset procent. W Warszawie do 2000 r. ilo  tych zdarze  wahała 
si  w granicach od 700 do 800 rocznie, w roku 2011 przekroczyła trzyna cie tysi cy. 
Na przestrzeni tych ostatnich lat ludzie masowo migruj  po Europie i po całym wie-
cie. Poza granicami Polski zawieraj  mał e stwa, rodz  dzieci, umieraj . Polska  
w ostatnim czasie stała si  te  atrakcyjna dla cudzoziemców. Stali my si  członkiem 
Unii Europejskiej, weszli my do strefy Schengen, co otworzyło mo liwo ci podró o-
wania cudzoziemców do Polski, jak te  obywateli Polski po Europie. Zdarzenia cy-
wilno-prawne potwierdzane rejestracj  stanu cywilnego nie wymagałyby jednak tran-
skrypcji aktów do polskich ksi g, gdyby (nie wył czaj c s dów) ró ne organy prze-
strzegaj c prawa nie dałyby polskich dokumentów potwierdzaj cych zdarzenia 
zagraniczne. Art. 1138 Kodeksu post powania cywilnego w brzmieniu obowi zuj -
cym od 1 lipca 2009 r. stanowi, e: „Zagraniczne dokumenty urz dowe maj  moc 
dowodow  na równi z polskimi dokumentami urz dowymi”. Potwierdzeniem tej za-
sady jest tre  art. 4 ustawy z dnia 28 wrze nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil-
nego, z którego wynika, e: „Akty stanu cywilnego stanowi  wył czny dowód zda-
rze  w nich stwierdzonych. Ich niezgodno  z prawd  mo e by  udowodniona jedynie 
w post powaniu s dowym”. Powy szy przepis nie wył cza jego stosowania w sto-
sunku do aktów zagranicznych. Z tego wi c powodu niezrozumiałe wydaje si da-
nie potwierdzenia faktu urodzenia czy zawarcia mał e stwa wył cznie na podstawie 
aktów stanu cywilnego sporz dzanych przez polskie urz dy. 

Od chwili przyst pienia Polski do Unii Europejskiej ruszyła lawinowo liczba 
wniosków w sprawie wpisania do polskich ksi g aktów urodze  i mał e stw obywa-
teli polskich zamieszkałych w krajach Ameryki Południowej, potomków dawnej pol-
skiej emigracji, w szczególno ci z Brazylii, Argentyny, Chile czy Wenezueli. Posia-
danie polskiego paszportu wi e si  bowiem z mo liwo ci  podró owania po krajach 
Europy bez konieczno ci posiadania wizy. To bardzo dobrze, e polscy obywatele

                                                
* Opracowała mgr Iwona Basior – dyrektor Urz du Stanu Cywilnego m. st. Warszawy 
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mog  bez przeszkód odwiedza  stary kontynent, jednak nale y zastanowi  si  nad 
sensem zmuszania ich do wpisywania aktów zagranicznych, warunkuj c t  czynno-
ci  otrzymanie polskiego paszportu. Liczba napływaj cych wniosków z całego 
wiata powoduje, e oczekiwanie na otrzymanie paszportu za po rednictwem polskich 

konsulatów trwa kilka miesi cy m.in. z powodu konieczno ci dokonania transkrypcji 
zagranicznego aktu. 

Jak wiele problemów wi e si  obecnie z pozornie prost  czynno ci , jak  jest 
wpisanie aktu do polskiej ksi gi, wiadczy  mo e analiza porównawcza tre ci aktu 
zagranicznego z tre ci  aktu polskiego, szczególnie gdy chodzi o akty mał e stw.  
Z praktyki wynika, e wi kszo  odpisów aktów mał e stw pochodz cych od orga-
nów pa stw obcych nie zawiera informacji w zakresie nazwisk mał onków po lubie, 
jak równie  nazwisk dzieci, które maj  urodzi  si  z tego zwi zku. Przyczyny braku 
tych informacji le  w odmiennych systemach rejestracji, w wyniku których informa-
cja o nazwiskach mał onków i dzieci zamieszczana jest w innym ni  akt mał e stwa 
dokumencie, albo te  nazwiska po lubie wynikaj  z ustawowych (wła ciwych dla 
danego kraju) zapisów. Zgodnie z art. 25 Kodeksu rodzinnego i opieku czego1 osoba, 
która zawieraj c zwi zek mał e ski nie zło yła o wiadczenia o nazwisku noszonym 
po lubie, pozostaje przy nazwisku dotychczasowym, a nazwisko dla dzieci, na pod-
stawie art. 88 k.r.o., mał onkowie mog  wybra  przy zawarciu mał e stwa. Je eli nie 
dokonaj  takiego wyboru, kierownik USC wpisuje do aktu mał e stwa dla dzieci 
nazwisko dwuczłonowe, składaj ce si  z nazwiska matki i ojca. Uzyskane w ten spo-
sób nazwisko, przy sporz dzaniu aktu urodzenia pierwszego, wspólnego dziecka, 
rodzice mog  zmieni  w trybie art. 88 § 4 k.r.o. Sprawa jest prosta, je eli mał e stwo 
zawierane jest w Polsce. O wiadczenia przed kierownikiem USC przy zawieraniu 
mał e stwa mog  składa  zarówno obywatele polscy, jak równie  cudzoziemcy. Art. 
25 i 88 k.r.o. nie wył cza bowiem stosowania tych przepisów w stosunku do mał on-
ków cudzoziemców. Sytuacja komplikuje si , gdy mał e stwo zawierane jest za gra-
nic , a zwłaszcza gdy jest to mał e stwo obywatela polskiego z cudzoziemcem. 
Zgodnie bowiem z tre ci  art. 62 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego2, 
obywatel polski mo e zło y  o wiadczenie o wyborze nazwiska przed konsulem,  
a je eli obydwoje mał onkowie s  obywatelami polskimi, równie  o wiadczenie o na-
zwisku dzieci. Takie o wiadczenia składa si  wraz z wnioskiem o wpisanie aktu mał-
e stwa do polskich ksi g. Czy jest to jedyna mo liwo  ustalenia nazwiska dla mał-
onków i ich dzieci?. Budzi to w tpliwo ci. Prze led my zatem dokładnie zapis art. 

62 ust. 3 p.a.s.c.: „Je eli obywatel polski zawieraj cy mał e stwo w zagranicznym 
                                                

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku czy, Dz. U. 1964, Nr 9, 
poz. 59 ze zm. [dalej cyt.: k.r.o.]. 

2 Ustawa z dnia 29 wrze nia 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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urz dzie stanu cywilnego nie zło ył o wiadczenia w sprawie swojego nazwiska […]”, 
brzmienie tego przepisu moim zdaniem jest jednoznaczne. Warunkiem przyj cia 
o wiadczenia podczas składania wniosku o transkrypcj  jest niezło enie o wiadczenia 
przy zawieraniu mał e stwa, a nie brak zapisu o nazwiskach w zagranicznym akcie 
mał e stwa. Tymczasem, szczególnie w tych sytuacjach, gdy wniosek przyjmuje 
konsul, mał onkowie składaj  ponowne o wiadczenia, mimo e ju  wcze niej –  
w formie przewidzianej przez prawo pa stwa, w którym zawarli mał e stwo – 
dokonali wyboru nazwiska. 

Przy transkrypcji aktu mał e stwa, w sprawie nazwisk kierownik USC powinien 
odwoła  si  do prawa prywatnego mi dzynarodowego, które wyznacza normy koli-
zyjne obowi zuj ce przy zbiegu ró nych ustawodawstw, szczególnie gdy chodzi  
o nazwiska mał onków. Ustalone w wyniku zawarcia mał e stwa nazwiska stanowi
bowiem podstaw  wydania dokumentu to samo ci. Brak tej informacji uniemo liwia 
obywatelowi polskiemu otrzymanie takiego dokumentu, a brak nazwisk dla dzieci 
uniemo liwia sporz dzenie aktu urodzenia, gdy dziecko urodzi si  w Polsce. Tymcza-
sem z niezrozumiałych powodów notuje si  na terenie kraju niczym niewytłumaczony 
opór przed stosowaniem norm prawa prywatnego mi dzynarodowego w zwi zku  
z transkrypcj  zagranicznych aktów stanu cywilnego. Art. 15 Prawa prywatnego mi -
dzynarodowego3 dotyczy imion i nazwisk osoby fizycznej, co oznacza, e nie odnosi 
si  do nazwisk dla dzieci, które maj  urodzi  si  w przyszło ci z tego zwi zku. Wy-
daje si , e dla nazwisk dzieci mo e mie  zastosowanie art. 51 p.p.m., który wskazuje 
prawo wła ciwe dla stosunków osobistych mi dzy mał onkami, a do takich nale y 
zaliczy  wybór nazwisk dla wspólnych dzieci. Sprawa ustalenia przy lubie nazwisk 
dla dzieci, które maj  urodzi  si  z tego zwi zku, jest niezmiernie wa na, poniewa
Polska nale y do nielicznych krajów, których ustawodawstwo nakazuje ustalenie 
nazwisk dla dzieci w momencie zawarcia mał e stwa i ten wybór odnotowuje si   
w akcie mał e stwa. W wi kszo ci krajów przy zawieraniu zwi zku mał e skiego 
mał onkowie nie dokonuj  wyboru nazwisk dla dzieci. Wynikaj  one bowiem z mocy 
prawa. W Hiszpanii dziecko otrzymuje nazwisko zło one z pierwszych członów na-
zwisk swoich rodziców, kolejno  ustawowa to nazwisko ojca na pierwszym miejscu, 
a np. we Włoszech dzieci z mał e stwa nosz  nazwisko ojca. W innych krajach wy-
boru nazwiska dokonuje si  przy urodzeniu dziecka. Taki stan prawny powoduje, e 
w przypadku zawarcia mał e stwa za granic , je eli z odpisu zagranicznego aktu 
mał e stwa nie wynikaj  nazwiska dla dzieci, a tak jest najcz ciej i jedno z mał on-
ków jest cudzoziemcem, bez odwołania si  do przepisów prawa prywatnego mi dzy-
narodowego nie ma mo liwo ci ustalenia nazwisk dla dzieci w polskim akcie stanu 

                                                
3 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mi dzynarodowe, Dz. U. 2011, Nr 80, 

poz. 432 [dalej cyt.: p.p.m.]. 
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cywilnego. Na terenie kraju, w zale no ci od interpretacji przepisów, dokonywanej 
ró nie zarówno przez organy nadzoru szczebla wojewódzkiego, jak i przez Departa-
ment Spraw Obywatelskich MSW, mamy do czynienia z aktami mał e stw, w któ-
rych cz sto brak jest informacji o nazwiskach dzieci. W momencie urodzenia si
dziecka w Polsce, powstaje w takiej sytuacji problem ze sporz dzeniem aktu urodze-
nia. Kodeks rodzinny i opieku czy nie przewiduje bowiem trybu ustalenia nazwiska 
dla dziecka, je li nie wynika ono z aktu mał e stwa rodziców. Je eli zatem w zagra-
nicznym odpisie aktu mał e stwa brak jest informacji o nazwiskach mał onków no-
szonych po lubie lub brak nazwiska dla przyszłych dzieci, kierownik USC lub konsul 
powinien ustali , czy przed obcym urz dnikiem stanu cywilnego mał onkowie doko-
nali wyboru nazwiska, a nast pnie wpisa  je do aktu mał e stwa w formie wzmianki4. 
Od pewnego czasu pojawiaj  si  w niektórych województwach pisma organów nad-
zoru, kierowane do kierowników urz dów stanu cywilnego, w których dokonuje si
nadinterpretacji art. 21 p.a.s.c. Rozwi zania te narzucaj  konieczno  prowadzenia 
post powania administracyjnego w przypadku wpisania wzmianki do aktu mał e -
stwa o nazwiskach mał onków i dzieci, na skutek zło enia o wiadczenia w tej spra-
wie na podstawie art. 25 i 88 k.r.o. i ustawy – Prawo prywatne mi dzynarodowe. 
Takie wnikliwe post powanie administracyjne zdaniem niektórych nadzorów musi 
bezwzgl dnie zako czy  si  decyzj  administracyjn  wydan  na podstawie art. 36 
p.a.s.c. Uwa am to za bł dne, poniewa  o wiadczenie o nazwiskach składa si   
w trybie przewidzianym przez Kodeks rodzinny i opieku czy, co wył cza tryb 
post powania administracyjnego. 

W przypadku braku nazwisk mał onków i dzieci w transkrybowanych obecnie  
w Urz dzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy aktach mał e stw na marginesie tych 
aktów zamieszcza si  wzmianki nast puj cej tre ci: 

I wzmianka 

CUDZOZIEMIEC I POLKA (w przypadku lubu po 15 listopada 1998 r.) 

Na podstawie art.15 prawa prywatnego mi dzynarodowego nazwisko m czyzny 
po zawarciu zwi zku mał e skiego podlega jego prawu ojczystemu. M czyzna nosi 
nazwisko ................................................ 

Kobieta na podstawie art. 25 § 1 kodeksu rodzinnego i opieku czego po zawarciu 
zwi zku mał e skiego nosi nazwisko …………………….. Dla dzieci zrodzonych 
z tego mał e stwa stosuje si  na podstawie art. 51 p.p.m. prawo ……………………. 

                                                
4 M. PAZDAN, Prawo prywatne mi dzynarodowe, wyd. XIV, Warszawa 2012. 
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(np. brytyjskie), tj. prawo miejsca zamieszkania mał onków. Dzieci b d  nosiły na-
zwisko ……………………………

II wzmianka 

CUDZOZIEMIEC I POLKA (w przypadku lubu przed 15 listopada 1998 r.) 

Na podstawie art.15 prawa prywatnego mi dzynarodowego nazwisko m czyzny 
po zawarciu zwi zku mał e skiego podlega jego prawu ojczystemu. M czyzna nosi 
nazwisko ................................................ 

Kobieta na podstawie art. 25 § 1 kodeksu rodzinnego i opieku czego (w brzmie-
niu obowi zuj cym do dnia 15 listopada 1998 r.) po zawarciu zwi zku mał e skiego 
nosi nazwisko …………………….. Dla dzieci zrodzonych z tego mał e stwa stosuje 
si  na podstawie art. 51 p.p.m. prawo ……………………. (np. brytyjskie), tj. prawo 
miejsca zamieszkania mał onków. Dzieci b d  nosiły nazwisko ………………………

III wzmianka 

DWOJE CUDZOZIEMCÓW 

Na podstawie art. 15 prawa prywatnego mi dzynarodowego dla nazwisk osób 
zawieraj cych mał e stwo stosuje si  ich prawo ojczyste. Po zawarciu zwi zku mał-
e skiego m czyzna nosi nazwisko ……………….., kobieta nosi nazwisko 

…………………. Dla dzieci zrodzonych z tego mał e stwa stosuje si  na podstawie 
art. 51 p.p.m. prawo ……………………. (np. brytyjskie), tj. prawo miejsca zamiesz-
kania mał onków. Dzieci b d  nosiły nazwisko ……………………………

IV wzmianka 

DWOJE POLAKÓW 

Na podstawie art. 25 § 1 oraz art. 88 § 1 kodeksu rodzinnego i opieku czego po 
zawarciu zwi zku mał e skiego m czyzna nosi nazwisko …………………………, 
kobieta nosi nazwisko ………………… dzieci b d  nosiły nazwisko ………………... 
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V wzmianka 

POLAK I CUDZOZIEMKA 
Na podstawie art. 25 § 1 kodeksu rodzinnego i opieku czego po zawarciu 

zwi zku mał e skiego m czyzna nosi nazwisko …………………….. Na podstawie 
art. 15 prawa prywatnego mi dzynarodowego nazwisko kobiety po zawarciu zwi zku 
mał e skiego podlega jej prawu ojczystemu. Kobieta nosi nazwisko ……………….. 
Dla dzieci zrodzonych z tego mał e stwa stosuje si  na podstawie art. 51 p.p.m. 
prawo ……………………. (np. brytyjskie), tj. prawo miejsca zamieszkania mał on-
ków. Dzieci b d  nosiły nazwisko ……………………………

  
Stosowanie norm kolizyjnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego to równie

stosowanie prawa wła ciwego dla oceny mo no ci prawnej do zawarcia mał e stwa. 
Art. 48 ustawy p.p.m. stanowi, e: „O mo no ci zawarcia mał e stwa rozstrzyga  
w stosunku do ka dej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia mał e stwa”. 
Je eli jednak tre ci prawa ojczystego nie da si  ustali , mo no  t  ocenia si  na 
podstawie miejsca zamieszkania nupturienta lub miejsca zwykłego pobytu. Mo no
zawarcia mał e stwa obejmuje wszystkie wymogi wa no ci mał e stwa, natomiast 
forma jego zawarcia wynika z art. 49 p.p.m. Przeszkody do zawarcia mał e stwa 
mog  by  przeszkodami jednostronnymi i dwustronnymi. Jednostronne wyst puj
wówczas, gdy dotycz  tego nupturienta, którego prawo ojczyste takie przeszkody 
przewiduje. Dlatego te  nie dotycz  one drugiego nupturienta, którego prawo nie 
przewiduje takiej przeszkody. Do takich przeszkód zalicza si  mi dzy innymi przesz-
kod  wieku. Przeszkod  dwustronn , która cho  nie zachodzi po stronie drugiego nu-
pturienta, jest przeszkoda pozostawania przez drug  osob  w zwi zku mał e skim, 
nawet je li jej prawo ojczyste zezwala na wielo e stwo. Aby unikn  kolizji norm 
prawnych w sprawach dotycz cych przeszkód do zawarcia mał e stwa, kierownik 
USC w Polsce, przed którym takie mał e stwo ma by  zawarte, da od cudzoziem-
ca, na podstawie art. 56 ust. 1 p.a.s.c., przedło enia dokumentu stwierdzaj cego, e 
zgodnie z prawem wła ciwym mo e on zawrze  zwi zek mał e ski. Prawem wła -
ciwym jest prawo wskazane w art. 48 p.p.m., przy uwzgl dnieniu art. 2, 3 i 4 ust. 1 tej 
ustawy. Je eli cudzoziemiec nie ma mo liwo ci przedło enia w/w dowodu, na pod-
stawie art. 56 ust. 2 p.a.s.c. mo e zwróci  si  do s du z wnioskiem o zwolnienie  
z obowi zku przedło enia kierownikowi USC w/w za wiadczenia. S d ustala, czy 
osoba mo e zawrze  mał e stwo zgodnie z prawem dla niej wła ciwym. S d musi 
mie  na uwadze podstawowe zasady prawa polskiego, w tym klauzul  porz dku 
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 macierzy stwa. 
Je eli chodzi o uznanie dziecka (obecnie w Polsce instytucja ta została zast piona 
instytucj  uznania ojcostwa) w przypadku konieczno ci zastosowania norm kolizyj-
nych, wła ciwe s  przepisy art. 55 ust. 3 i 4 p.p.m. Uznanie ojcostwa podlega wi c 
prawu ojczystemu dziecka z chwili uznania, chyba e prawo ojczyste nie zna tej in-
stytucji, wówczas prawem wła ciwym jest prawo ojczyste dziecka z chwili urodzenia. 



Metryka sprawy – 
nowa instytucja post powania administracyjnego*

Na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks post powa-
nia administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa1 do ogólnej procedury 
administracyjnej oraz procedur prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej2

wprowadzono now  instytucj  procesow  – metryk  sprawy. 
Normatywn  podstaw  obowi zku prowadzenia metryki sprawy w ogólnym po-

st powaniu administracyjnym stanowi art. 66a Kodeksu post powania administracyj-
nego3. Przepis ten został dodany w rozdziale 2 działu II k.p.a., który reguluje sposoby 
utrwalania na pi mie czynno ci procesowych post powania administracyjnego. No-
wela zmieniła jednocze nie tytuł tego rozdziału, nadaj c mu brzmienie: „Metryki, 
protokoły i adnotacje”. Zamieszczenie prawnej regulacji instytucji metryki sprawy  
w rozdziale, którego normy ukierunkowane s  na realizacj  wyra onej w art. 14 k.p.a. 
zasady pisemno ci post powania, nie oznacza, e metryka jest nowym sposobem 
utrwalania na pi mie czynno ci procesowych. Celem tej instytucji – ujawnionym  
w uzasadnieniu projektu ustawy – jest bowiem prze wietlenie procesu kształtowania 
tre ci rozstrzygni cia sprawy poprzez przypisanie poszczególnych czynno ci składa-
j cych si  na ten proces konkretnym pracownikom organu administracji publicznej, 
poniewa  „decyzj  podpisuje osoba pełni ca funkcj  organu administracji lub osoba 
przeze  uprawniona […] a w rzeczywi ci autorzy lub współautorzy rozstrzygni cia  
w sprawie, przygotowuj cy je podpisu osobie uprawnionej, nie s  co do zasady wy-
ra nie ujawnieni, a co wi cej – niewiadomy jest sposób kształtowania przez poszcze-
gólne, nieujawnione osoby tre ci rozstrzygni cia”4. W uzasadnieniu projektu ustawy 
zauwa ono ponadto, e dotychczasowe przepisy przewidywały jedynie cisłe doku-
mentowanie czynno ci zewn trznych organu administracji w relacji z obywatelem 
jako stron  post powania lub z innymi osobami uczestnicz cymi w post powaniu (np. 
przesłuchanie wiadka), natomiast proces kształtowania decyzji wewn trz organu 
                                                

* Opracował dr Robert K dziora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
1 Dz. U. Nr 186, poz. 1100; ustawa ta weszła w ycie z dniem 7 marca 2012 r. 
2 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 post powania 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. „Dzi ki prowadzeniu na bie co metryki 
sprawy w sprawach administracyjnych i podatkowych, b dzie mo na nawet po upły-
wie długiego czasu precyzyjnie ustali , jacy urz dnicy (oprócz osoby podpisanej pod 
decyzj ) uczestniczyli w przygotowaniu decyzji, przygotowywali jej projekt, udzielali 
wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali decyzj , 
oraz w jaki sposób konkretni urz dnicy wpływali na tre  decyzji. […] Metryka 
sprawy administracyjnej i podatkowej b dzie dokumentowa  udział poszczególnych 
urz dników w procesie wydawania rozstrzygni cia administracyjnego w ramach or-
ganu, a wi c wewn trzny proces administracji. Zwi kszy si  zatem transparentno
tego, kto i w jaki sposób kształtował tre  decyzji, a w konsekwencji tak e poczucie 
odpowiedzialno ci urz dników za jako  wydawanych decyzji oraz ograniczy si
ryzyko korupcji”5. Tak umotywowany obowi zek prowadzenia metryki sprawy pozo-
staje w cisłym zwi zku z zasadami odpowiedzialno ci maj tkowej pracowników 
organów administracji publicznej, ustanowionymi przez ustaw  z dnia 20 stycznia 
2011 r. o odpowiedzialno ci maj tkowej funkcjonariuszy publicznych za ra ce naru-
szenie prawa6. Ustawa obejmuje swoim zakresem podmiotowym „funkcjonariuszy 
publicznych”. Zgodnie z definicj  normatywn  zawart  w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy, funkcjonariuszem publicznym, ponosz cym odpowiedzialno  maj tkow  za 
skutkuj ce ra cym naruszeniem prawa zawinione działania lub zaniechania, jest 
osoba działaj ca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upowa nie-
nia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej lub osoba wyko-
nuj ca w urz dzie organu administracji publicznej prac  w ramach stosunku pracy, 
stosunku słu bowego lub umowy cywilnoprawnej, bior ca udział w prowadzeniu 
sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ. Prowa-
dzenie metryki sprawy ma zatem w szczególno ci ułatwi  ustalenie winnych wyrz -
dzenia szkody przez wydanie bł dnej decyzji. 

Wymogi w zakresie tre ci metryki ustala art. 66a § 2 k.p.a., zgodnie z którym: 
„W tre ci metryki sprawy wskazuje si  wszystkie osoby, które uczestniczyły w po-
dejmowaniu czynno ci w post powaniu administracyjnym, oraz okre la si  wszystkie 
podejmowane przez te osoby czynno ci wraz z odpowiednim odesłaniem do doku-
mentów, zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej, okre laj cych te czyn-
no ci”. Powołany przepis jest nieprecyzyjny i budzi powa ne w tpliwo ci zarówno  
z punktu widzenia celu instytucji metryki sprawy, jak i z uwagi na podstawowe stan-
dardy post powania administracyjnego. Artykuł 66a § 2 k.p.a. nakazuje wskaza   
w tre ci metryki „wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynno ci  
w post powaniu administracyjnym”, wraz z okre leniem podejmowanych przez nich 

                                                
5 Tam e. 
6 Dz. U. Nr 34, poz. 173. 
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czynno ci. Obok pracowników organu administracji publicznej do osób takich nale
przecie  jednak tak e strony, uczestnicy na prawach strony, wiadkowie, biegli i inni 
uczestnicy post powania. Literalna wykładnia art. 66a § 2 k.p.a. nakazywałaby wi c 
obj  zakresem obowi zku uj cia w metryce tak e czynno ci, które s  dokonywane 
przez osoby nieb d ce pracownikami organu. Taka interpretacja byłaby jednak 
sprzeczna z funkcj , jak  w post powaniu administracyjnym ma pełni  instytucja 
metryki sprawy. Według A. Wróbla art. 66a § 2 k.p.a. wymaga pilnej nowelizacji, 
poniewa  jego aktualne brzmienie nie tylko przes dza o obowi zku wskazywania  
w metryce czynno ci procesowych podejmowanych przez wszystkich uczestników 
post powania, nie za  jedynie przez pracowników organu, co zaprzecza celowi insty-
tucji metryki, ale ponadto sugeruje, wbrew podstawowym zało eniom i zasadom po-
st powania administracyjnego, e na tre  rozstrzygni cia mogłyby mie  wpływ tak e 
inne osoby uczestnicz ce w post powaniu7. 

Z formalnego punktu widzenia metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których 
odsyła, stanowi obowi zkow  cz  akt sprawy indywidualnej załatwianej przez or-
gan administracji publicznej w trybie przepisów k.p.a. Organ ma obowi zek na bie-

co, czyli w miar  podejmowania kolejnych czynno ci w post powaniu, aktualizo-
wa  metryk . Zało enie metryki sprawy oraz jej aktualizacja poprzez dokonywanie 
kolejnych wpisów s  czynno ciami procesowymi o charakterze materialno-technicz-
nym. Prawo wgl du strony do metryki sprawy uskuteczniane jest na zasadach, na 
jakich odbywa si  udost pnianie akt sprawy w post powaniu administracyjnym (art. 
73-74 k.p.a.). 

Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy okre la rozporz dzenie 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 rozporz dzenia, metryk  zakłada 
si  i prowadzi w formie pisemnej lub elektronicznej. Warunkiem wykorzystania na-
rz dzi informatycznych w celu tworzenia metryk sprawy w postaci elektronicznej 
jest: 1) zapewnienie ochrony metryk elektronicznych przed utrat  przez okresowe 
wykonywanie kopii zabezpieczaj cych na informatycznym no niku danych, innym 
ni  ten, na którym zapisywane s  dane bie ce; 2) zapewnienie jednoznacznego po-
wi zania elektronicznych metryk z nieelektronicznymi aktami spraw, do których si
odnosz ; 3) mo liwo  niezwłocznego odnalezienia i w razie potrzeby wydrukowania 

danej metryki (§ 4 rozporz dzenia). 
Metryka prowadzona w formie elektronicznej mo e wyst powa  w trzech posta-

ciach. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporz dzenia, w sytuacji, w której dokumentacja od-
zwierciedlaj ca przebieg załatwiania spraw powstaje w systemie teleinformatycznym 
                                                

7 Zob. A. WRÓBEL, [w:] M. JA KOWSKA, A. WRÓBEL, Kodeks post powania administra-
cyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 463. 

8 Dz. U. poz. 250. 
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przeznaczonym do elektronicznego zarz dzania dokumentacj , umo liwiaj cym wy-
konywanie w nim czynno ci kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania 
spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych, metryk  sprawy 
stanowi widok chronologicznego zestawienia czynno ci w sprawie, zawieraj cy: 1) 
oznaczenie sprawy poprzez dat  wszcz cia lub znak sprawy; 2) tytuł sprawy, b d cy 
zwi złym okre leniem jej przedmiotu; 3) dat  dokonanej czynno ci; 4) okre lenie 
osoby podejmuj cej dan  czynno  poprzez wskazanie jej nazwiska, imienia i stano-
wiska słu bowego; 5) okre lenie podejmowanej czynno ci; 6) wskazanie identyfika-
tora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi si  dana czynno . W szczegól-
nym przypadku, gdy dokumentacja odzwierciedlaj ca przebieg załatwiania spraw 
powstaje w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do realizacji okre lonych 
wyspecjalizowanych elektronicznych usług publicznych, za  system ten umo liwia 
wyszukanie i prezentacje powy szych danych, za metryk  sprawy uwa a si  te dane 
(§ 2 ust. 2 rozporz dzenia). Natomiast metryka sprawy tworzona poza systemem te-
leinformatycznym przeznaczonym do elektronicznego zarz dzania dokumentacj , 
sporz dzana jest w formie tabeli, w której odnotowuje si  poszczególne czynno ci  
w sprawie. Tabela ta mo e by  wypełniana odr cznie lub w formie elektronicznej we-
dług wzoru stanowi cego zał cznik do rozporz dzenia. Wydruk tabeli wypełnionej  
w formie elektronicznej doł cza si  do akt sprawy po wykonaniu ostatniej czynno ci 
w sprawie lub w razie zaistnienia takiej potrzeby, np. na danie strony post powania 
korzystaj cej z prawa wgl du w akta sprawy. 

Spod obowi zku prowadzenia metryki zostały wył czone sprawy administracyjne 
wskazane w rozporz dzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 marca  
2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowi zek prowadzenia metryki sprawy 
jest wył czony9. Rozporz dzenie to zostało wydane na podstawie upowa nienia za-
wartego w art. 66a § 5 k.p.a., który okre la materialne przesłanki wył czania spraw 
spod obowi zku prowadzenia metryki. Chodzi o sprawy administracyjne o prostym  
i powtarzalnym charakterze, w których prowadzenie metryki wi załoby si  z niepro-
porcjonalno ci  nakładu rodku koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do 
charakteru tych spraw. Rozporz dzenie zawiera w trzech zał cznikach kolejno: wykaz 
ustaw (128 pozycji), wykaz aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej  
(5 pozycji) oraz wykaz rozporz dze  (27 pozycji), stanowi cych podstaw  rozstrzyg-
ni cia spraw wył czonych spod obowi zku prowadzenia metryki, wraz ze wskaza-
niem konkretnej podstawy prawnej, na której opiera si  rozstrzygni cie. Zgodnie  
z § 3 rozporz dzenia, wył czenie sprawy spod obowi zku prowadzenia metryki obej-
muje obie instancje post powania prowadzonego w sprawie w trybie zwyczajnym, 
post powania za aleniowe prowadzone w ramach tej sprawy, a tak e nadzwyczajne 

                                                
9 Dz. U. poz. 269. 
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procedury weryfikacyjne uruchamiane wobec decyzji administracyjnej załatwiaj cej 
tak  spraw  na podstawie art. 145, 154, 155, 156, 161, 162 i 163 k.p.a. 

W sprawach indywidualnych, w których w dniu wej cia w ycie ustawy noweli-
zuj cej k.p.a. (tzn. w dniu 7 marca 2012 r.) toczyło si  post powanie, metryka sprawy 
powinna by  zało ona w ci gu 30 dni od dnia wej cia w ycie ustawy. W takich 
sprawach metryka ogranicza si  do wskazania osób, które uczestniczyły w podejmo-
waniu czynno ci w post powaniu i podejmowanych przez te osoby czynno ci od dnia 
wej cia w ycie ustawy (art. 3 ustawy). 



Przesłanki odmowy kierownika urz du stanu cywilnego 
wydania za wiadczenia o mo no ci 

zawarcia mał e stwa za granic   
w wietle polskiego prawa i orzecznictwa s dowego*

1. Instytucja prawna okre lona art. 71 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 

Przepis art. 71 ustawy z dnia 29 wrze nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil-
nego1 w ust. 1 stanowi, e obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec 
niemaj cy obywatelstwa adnego pa stwa, zamierzaj cy zawrze  mał e stwo za gra-
nic  mo e otrzyma  za wiadczenie stwierdzaj ce, e zgodnie z prawem polskim mo e 
on zawrze  mał e stwo. Przepis art. 41 §2 Kodeksu rodzinnego i opieku czego2 sto-
suje si  odpowiednio. Przepis ust. 2 tego artykułu uczynił wła ciwym do wydania 
za wiadczenia okre lonego w ust. 1 kierownika USC miejsca zamieszkania osoby, 
której za wiadczenie dotyczy. 

Warto wspomnie , e art. 71 p.a.s.c. w aktualnym brzemieniu został w sposób 
istotny zmieniony. Przed zmian  przewidywał w ust. 1 mo liwo  wydania obywate-
lowi polskiemu za wiadczenia stwierdzaj cego, e ma on zdolno  prawn  wymagan
według prawa polskiego do „dokonywania czynno ci stanowi cej podstaw  sporz -
dzania aktu”. Sformułowanie to oznaczało, e czynno ci  tak  mogło by  nie tylko 
zawarcie mał e stwa, ale równie  np. uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska 
m a matki, zło enie o wiadczenia o zmianie nazwiska w zwi zku z zawarciem mał-
e stwa b d  jego rozwi zaniem itp. Z reguły jednak za wiadczenia stwierdzaj ce 

zdolno  prawn  wydawane były w zwi zku z zamiarem zawarcia mał e stwa oby-
watela polskiego lub „bezpa stwowca” za granic . 

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 mi dzynarodowego3 z 1965 r., 
który zawierał okre lenie „mo no ci zawarcia mał e stwa”, o której rozstrzyga w sto-
sunku do ka dej ze stron jej prawo ojczyste, co oznaczało „mo no  prawn ” za-
                                                

* Opracowała Alicja Czajkowska, radca prawny  
1 Tekst jedn.: Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1264 [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku czy (Dz. U. 1964, Nr 9, 

poz. 59 ze zm.) [dalej cyt.: k.r.o.]. 
3 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne mi dzynarodowe. Dz. U. 1965,  

Nr 46, poz. 291 [dalej cyt.: p.p.m.]. 
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warcia mał e stwa, nie za  stwierdzenie „zdolno ci prawnej”, jak w art. 71 p.a.s.c. 
Dlatego to ustawodawca zmienił brzmienie ust. 1 art. 71 p.a.s.c., dostosowuj c je do 
faktycznych potrzeb i do sformułowa  art. 14 p.p.m. z 1965 r. Obecnie problematyk
t  reguluje art. 48 p.p.m.4 Przepis art. 71 p.a.s.c. w aktualnym brzmieniu korespon-
duje z art. 48 p.p.m., przewiduj c mo liwo  uzyskania za wiadczenia na rzeczywiste 
potrzeby. Przed wydaniem za wiadczenia kierownik urz du stanu cywilnego na pod-
stawie dokumentów okre lonych w art. 54 ust. 1 p.a.s.c. ustala, czy w wietle prawa 
polskiego wnioskodawca mo e otrzyma  za wiadczenia, stwierdzaj ce, e zgodnie  
z prawem polskim mo e on zawrze  mał e stwo zagranic .  

Osoba uprawniona uzyska takie za wiadczenie, je eli spełnia warunki przewi-
dziane w art. 10-15 k.r.o. oraz art. 1 § 1 k.r.o. i art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Te ostatnie wskazuj , i  mał e stwo jest to zwi zek kobiety i m czyzny. 

Kierownik urz du stanu cywilnego po ustaleniu to samo ci wnioskodawcy  
i przyj ciu przewidzianych prawem dokumentów ustala dane osoby, z któr  wniosko-
dawca zamierza zawrze  mał e stwo zagranic , co jest wymagane rozporz dzeniem 
wykonawczym. Za wiadczenie, o którym mowa w art. 71 p.a.s.c., zalicza si  do 
szczególnych przypadków rejestracji stanu cywilnego. Je eli wnioskodawca nie speł-
ni wymogów przepisanych prawem polskim, kierownik urz du stanu cywilnego na 
podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 5 p.a.s.c. odmawia wydania za wiadczenia, e obywatel 
polski lub zamieszkały w Polsce „bezpa stwowiec”, zgodnie z prawem polskim mo e 
zawrze  mał e stwo zagranic , o czym powiadamia na pi mie osob  zainteresowan , 
która w ci gu 14 dni mo e wyst pi  do s du rejonowego z wnioskiem o rozstrzy-
gni cie zasadno ci odmowy kierownika urz du stanu cywilnego o wydaniu takiego 
za wiadczenia. Prawomocne postanowienie s du jest dla kierownika USC wi ce.  

2. Do wiadczenia kierownika urz du stanu cywilnego m. st. Warszawy w za-
kresie rozstrzygania w sprawie z art. 71 p.a.s.c. 

W maju 2011 r. pani A.M. zamieszkała w Warszawie zło yła kierownikowi USC 
m. st. Warszawy wniosek o wydanie za wiadczenia na podstawie art. 71 ust. 1 p.a.s.c. 

W toku post powania wyja niaj cego kierownik USC ustalił, e wnioskodaw-
czyni zamierza zawrze  mał e stwo w Austrii z pani  D.O., zamieszkał  w tym e 
kraju. Pomimo e kierownik USC nie stwierdził, aby w sprawie zaistniały okolicz-
no ci wył czaj ce zawarcie mał e stwa w rozumieniu art. 10-15 k.r.o., to wobec 
zaistniałego faktu, i  mał e stwo wnioskodawczyni miałoby by  zawarte zagranic   

                                                
4 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mi dzynarodowe (Dz. U. 2011, Nr 80, 

poz. 432). 



Przesłanki odmowy kierownika urz du stanu cywilnego 227

z osob  tej samej płci, odmówił wydania danego za wiadczenia na podstawie art. 7 
ust. 2 pkt. 5 p.a.s.c. 

Kierownik USC uzasadnił swoj  odmow  w szczególno ci postanowieniami art. 1 
§ 1 k.r.o. oraz art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W pi mie odmawiaj -
cym stwierdził, e wydanie danego za wiadczenia oznaczałoby naruszenie prawa 
ustrojowego, tj. art. 18 Konstytucji i obowi zuj cych w tym zakresie ustaw stanowi -
cych prawo polskie, i pouczył wnioskodawczyni  o przysługuj cym jej prawie zło e-
nia w terminie 14 dni pisma do s du rejonowego o rozstrzygni cie zasadno ci od-
mowy kierownika USC m. st. Warszawy. 

Wnioskodawczyni zaskar yła odmow  kierownika USC m. st. Warszawy do S du 
Rejonowego w Warszawie, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Zdaniem strony kierow-
nik USC zgodnie z art. 71 p.a.s.c. miał obowi zek wyda  w tym trybie za wiadczenie 
o mo no ci prawnej zawarcia mał e stwa zagranic , bowiem po stronie wniosko-
dawczyni kierownik nie stwierdził okoliczno ci wył czaj cych wydanie takiego za -
wiadczenia. Nie mógł wi c bada  intencji, z kim zamierzała zawrze  mał e stwo. 

W toku post powania na podstawie stanu faktycznego, dowodów z dokumentów  
i wyja nie  wnioskodawczyni S d Rejonowy ustalił, e jest ona osob  pełnoletni , 
nigdy nie leczyła si  psychiatrycznie, nie toczyło si  te  wobec niej nigdy post po-
wanie o ubezwłasnowolnienie. Dowody z dokumentów zgromadzone w przedmioto-
wej sprawie nie były przez strony kwestionowane w zakresie ich autentyczno ci  
i zgodno ci z rzeczywistym stanem rzeczy. 

S d Rejonowy w Warszawie, Wydział Rodzinny i Nieletnich postanowił uzna , 
e okoliczno ci podane przez kierownika USC m. st. Warszawy nie uzasadniaj  od-

mowy dokonania czynno ci, to jest wydania za wiadczenia, e obywatel polski A.M. 
mo e zawrze  mał e stwo zagranic . 

W ocenie s du kierownik USC w post powaniu poprzedzaj cym wydanie za-
wiadczenia, zgodnie z dyspozycj  art. 71 § 1 p.a.s.c. „nie jest organem uprawnionym 

do badania, czy i z kim oraz gdzie wnioskodawczyni zamierza zawrze  zwi zek mał-
e ski i jakie s  jej rzeczywiste intencje. Zadaniem kierownika USC jest jedynie 

sprawdzenie, czy wnioskodawczyni spełniła wymagane prawem polskim przesłanki 
niezb dne do zawarcia zwi zku mał e skiego”. Zdaniem s du bezspornym jest, „ e 
A.M. jako obywatelka polska ma prawo domaga  si  wydania takiego za wiadczenia, 
bez motywowania swojego wniosku, a przesłank  odmowy nie mo e by  w adnej 
mierze ujawniona przez organ motywacja wnioskodawczyni”. S d I instancji stan ł na 
stanowisku, e A.M. ma prawo uzyska  za wiadczenie okre lone w art. 71 § 1 p.a.s.c. 
S d nie dopatrzył si  przeszkód, z powodu których wnioskodawczyni nie mogłaby 
zawrze  mał e stwa. W ocenie s du „organ administracji publicznej nie mo e by
organem oceniaj cym zasadno  decyzji yciowych podejmowanych przez osoby, 
które zwracaj  si  do urz du o wydanie za wiadczenia umo liwiaj cego zawarcie 
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zwi zku mał e skiego. Takie bowiem działanie organu administracji prowadziłoby 
do kuriozalnego w istocie wniosku, e organy administracji upowa nione s  równie
do badania najbardziej osobistych zamiarów i intencji obywateli, co bez w tpienia nie 
dawałoby si  pogodzi  z istot  demokratycznego pa stwa prawnego, jakim jest we-
dług art. 2 Konstytucji RP Rzeczypospolita Polska”. S d uznał, e odmow  kierow-
nika USC wydania za wiadczenia z art. 71 § 1 p.a.s.c. mo na uzna  za „akt dyskry-
minacji ze wzgl du na orientacj  seksualn  wnioskodawczyni, co stanowi naruszenie 
art. 32 ust. 2 Konstytucji RP”. Jednocze nie s d skonstatował, e twierdzenie urz d-
nika USC, i  wydanie za wiadczenia wnioskodawczyni stanowiłoby w przyszło ci 
podstaw  wpisania takiego zwi zku do polskich ksi g stanu cywilnego w trybie art. 
73 p.a.s.c., a tym samym usankcjonowanie na terenie kraju zwi zku, który w wietle 
postanowie  Konstytucji RP nie jest zwi zkiem mał e skim – jest daleko id ca, bo 
by  mo e wnioskodawczyni zamieszka w Wiedniu. W tym stanie prawnym i faktycz-
nym s d uznał, e podane przez kierownika USC okoliczno ci nie uzasadniaj  od-
mowy. Od postanowienia s du rejonowego kierownik USC m. st. Warszawy zło ył 
apelacj  do S du Okr gowego w Warszawie, Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoław-
czy. Zaskar onemu 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 rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 26 pa -
dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporz dzania aktów stanu cywilne-
go i ich odpisów, za wiadcze  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 s du I instancji w cało ci i odda-
lenie wniosku strony o wydanie za wiadczenia o mo no ci prawnej do zawarcia mał-
e stwa na podstawie art. 71 § 1 p.a.s.c. Kierownik USC oczywi cie zaprzeczył, jako-

by w poprzedzaj cym odmow  post powaniu badał, jakie s  intencje wnioskodaw-
czyni dotycz ce jej mał e skich planów, nie dokonał te  oceny jej decyzji yciowych 
i osobistych zamiarów, bowiem ta sfera okoliczno ci nie miała adnego zwi zku  
z ocen  kierownika USC istnienia przesłanek dopuszczaj cych wydanie stosownego 
dokumentu z art. 71 § 1 p.a.s.c. 

 Przywołuj c art. 48 p.p.m. z 2011 r. (dawniej art. 14 p.p.m. z 1965 r.), nale y 
zwróci  uwag , e „o mo no ci prawnej zawarcia mał e stwa rozstrzyga w stosunku 
do ka dej ze stron jej prawo ojczyste w chwili zawarcia mał e stwa”. Ocena mo no-
ci prawnej zawarcia mał e stwa wnioskodawczyni jako obywatelki polskiej podlega 

zatem prawu polskiemu. Zasad  polskiego prawa rodzinnego – art. 1 k.r.o., a tak e 
zasad  ustrojow  Rzeczypospolitej Polskiej okre lon  w art. 18 Konstytucji RP jest 
ustalenie, i  mał e stwo jest zwi zkiem kobiety i m czyzny. Przepisy te okre laj

                                                
5 Dz. U. z dnia 7 listopada 1998, Nr 136, poz. 884 ze zm. 



Przesłanki odmowy kierownika urz du stanu cywilnego 229

te  w rozumieniu art. 7 p.p.m. podstawowe zasady porz dku prawnego RP. Mo no
zawarcia mał e stwa w my l art. 48 p.p.m. z istoty nie mo e by  oceniana bez odnie-
sienia si  do drugiej osoby przyszłego zwi zku, jest bowiem relatywna i zale y od 
konkretnej pary osób6. Z tych to wzgl dów kierownik USC m. st. Warszawy w po-
st powaniu poprzedzaj cym odmow  wydania za wiadczenia z art. 71 § 1 p.a.s.c. 
wymagał wskazania osoby, z któr  wnioskodawczyni zamierza zawrze  mał e stwo. 
Kierownik zobligowany obowi zuj cym prawem, miał obowi zek ustali  – po pierw-
sze – czy nie zachodz  przesłanki stanowi ce przeszkody zawarcia mał e stwa (art. 
10-15 k.r.o.), po drugie – odnosz c si  do postanowie  art. 1 k.r.o. i art. 18 Konstytu-
cji RP ustalił, e dane za wiadczenie nie mo e by  wydane wnioskodawczyni  
w celu zawarcia mał e stwa zagranic  ze wskazan  we wniosku osob  tej samej płci, 
co prowadziłoby do naruszenia okre lonego prawem polskim porz dku prawnego (art. 
7 p.p.m.). Tak wi c pogl d publikowany w mediach, i  mał e stwo mo e zawrze  za-
granic  osoba – obywatel polski, która uko czyła 18 lat, nie pozostaje w innym 
zwi zku mał e skim i ma zdolno  do czynno ci prawnych – co, wydaje si , podzielił 
w swoim rozstrzygni ciu s d w I instancji – jest oczywi cie nietrafny, a w konse-
kwencji bulwersuj cy opini  publiczn . Zwa y  nale y, e za wiadczenie okre lone 
postanowieniem art. 71 p.a.s.c. nie jest za wiadczeniem w rozumieniu k.p.a., nie jest 
te  dokumentem okre laj cym jedynie stan cywilny wnioskodawczyni, ani te  jej 
zdolno ci do czynno ci prawnych. Za wiadczenie to, jak stanowi art. 71 p.a.s.c., 
okre la mo no  prawn  do zawarcia mał e stwa obywatela polskiego zagranic   
i jedynie w tym celu mo e by  wydane.  

Nale y ponadto zwróci  uwag  na fakt, i  za wiadczeniu temu ustawodawca na 
podstawie przepisów wykonawczych nadał okre lon  form  i tre . Zawiera ono 
oprócz szczegółowych danych wnioskodawcy, imi  i nazwisko oraz obywatelstwo tej 
osoby, z któr  mał e stwo ma by  zawarte. Tak wi c zarzut stawiany kierownikowi 
USC m. st. Warszawy, i  nie miał prawa ustali , z kim wnioskodawczyni A.M. zawie-
ra  b dzie mał e stwo zagranic , nie znajduje uzasadnienia. Zasadnie te  kierownik 
USC zarzucił zaskar onemu postanowieniu naruszenie literalnie wynikaj cej z art. 71 
§ 1 p.a.s.c. normy. Przepis ten bowiem daje kierownikowi USC kompetencje tylko do 
wydania za wiadczenia zgodnego jedynie z prawem polskim. Prawo polskie przewi-
duje jako konstytucyjn  cech  mał e stwa odmienno  płci nupturientów (art. 1 
k.r.o.), co stanowi jednocze nie ustrojow  zasad  konstytucyjn  (art.18 Konstytucji 
RP). Kierownik USC m. st. Warszawy w apelacji powołał si  te  na wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r.7, w uzasadnieniu którego Trybunał wskazał, e 
„mał e stwo jako zwi zek kobiety i m czyzny uzyskał w prawie krajowym RP od-

                                                
6 Zob. M. PAZDAN, Prawo prywatne mi dzynarodowe, Warszawa 2000, s. 195-197. 
7 K18/2004, OTK ZU, poz. 49. 
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r bny status konstytucyjny zdeterminowany postanowieniami art. 18 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana tego statusu byłaby mo liwa jedynie przy zacho-
waniu rygorów trybów zmiany Konstytucji okre lonych w art. 235 tego aktu”. Kie-
rownik USC z cał  moc  podkre lił bezzasadno  stawianego mu przez s d I instancji 
zarzutu naruszenia postanowienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wobec odmowy wyda-
nia wnioskodawczyni za wiadczenia z art. 71 § 1 p.a.s.c., jako osobie o odmiennej 
orientacji seksualnej. Prawo polskie jest oczywi cie jednakowe dla wszystkich, nie-
zale nie od orientacji seksualnej, politycznej, wyznaniowej itp. Kierownik USC po-
wołał si  równie  na standardy mi dzynarodowe, zgodnie z którymi ka de pa stwo 
jest w pełni kompetentne do okre lenia własnego rozumienia mał e stwa (art. 9 Karty 
Praw Podstawowych z 2000 r.), a brak rejestracji osób tej samej płci jako mał e stwo 
nie jest przejawem dyskryminacji na tle Konwencji o podstawowych prawach czło-
wieka 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 Kon-
wencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno ci, sporz -
dzonych w Rzymie 4 listopada 1950 r.8 Kompetencji w zakresie materialnego prawa 
rodzinnego Unia Europejska nie ma9. 

3. Rozstrzygni cie S du Okr gowego w Warszawie, Wydział Cywilny, Ro-
dzinny, Odwoławczy w wyniku wniesionych przez Kierownika USC m. st. War-
szawy apelacji 

(Postanowienie s du okr gowego z 16 lutego 2012 r.)

S d Okr gowy na skutek apelacji Kierownika USC m. st. Warszawy od postano-
wienia S du Rejonowego dla Warszawy- ródmie cie w Warszawie z dnia 25 pa -
dziernika 2011 r. postanowił:  

1. Zmieni  zaskar one postanowienie i uzna , e okoliczno ci podane przez kie-
rownika USC m. st. Warszawy uzasadniaj  odmow  dokonania czynno ci polegaj cej 
na wydaniu za wiadczenia na podstawie art. 71 § 1 p.a.s.c.  

2. Zas dzi  od A.M na rzecz radcy prawnego A.C. zwrot kosztów zast pstwa 
procesowego za drug  instancj . 

                                                
8 Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm. 
9 Zob. P. MOSTOWIK, Jak nie ujednolica  mi dzynarodowego prawa prywatnego i post -

powania cywilnego, czyli o projektach rozporz dze  unijnych dotycz cych maj tkowych ustro-
jów mał e skich i skutków zwi zków partnerskich, „Europejski Przegl d S dowy” 2011, nr 11 
s. 12 n. 
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W uzasadnieniu orzeczenia s d okr gowy uznał, i  apelacja zasługuje na 
uwzgl dnienie. S d Okr gowy w Warszawie „po przeanalizowaniu materiału dowo-
dowego zebranego w aktach doszedł do przekonania, e s d 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 rozporz dzenia Ministra 
Spraw Wewn trznych i Administracji z 26 pa dziernika z 1998 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad sporz dzania aktów stanu cywilnego i ich odpisów, za wiadcze
i protokołów (Dz. U. z dnia 7 listopada 1998, Nr 136, poz. 884 ze zm.) oraz art. 48 
p.p.m. Nie sposób zgodzi  si  z argumentacj  s du pierwszej instancji podan  w uza-
sadnieniu orzeczenia […]. Na uwag  zasługuje fakt, e kierownik USC wypełniał 
swoje obowi zki, jakie nało ył na niego ustawodawca. W ocenie s du post powanie 
kierownika USC było zgodne z art. 71 p.a.s.c., jak i pozostałymi przywołanymi wy ej 
przepisami”. S d Okr gowy zauwa ył, „ e osoba uprawniona uzyskałaby za wiad-
czenie z art. 71 p.a.s.c., je eli spełnia warunki okre lone w art. 10-15 k.r.o. i po zło-
eniu kierownikowi USC zapewnie  i dokumentów wymaganych art. 54 ust. 1 pkt. 2 

p.a.s.c. […]”. Za wiadczenie poza danymi osobowymi strony oraz stwierdzeniem, e 
ma mo no  zawarcia mał e stwa według jej prawa ojczystego, powinno zawiera
informacje o osobie, z któr  mał e stwo b dzie zawarte. Za wiadczenie bowiem 
stwierdza mo no  prawn  do zawarcia mał e stwa z konkretn  osob 10. Nie mo na 
zatem zgodzi  si  z S dem Rejonowym, e kierownik USC badał „osobiste zamiary” 
wnioskodawczyni, czy te  wydaj c decyzj  odmown , dyskryminował wnioskodaw-
czyni  z uwagi na jej „orientacj  seksualn ”. S d okr gowy wskazuje, e w przed-
miotowej sprawie kierownik USC nie dopu cił si  naruszenia zasad demokratycznego 
pa stwa prawnego, jak te  nie dopu cił si  naruszenia zasad dyskryminacji, tylko 
rzetelnie wykonywał swoje obowi zki i wykazał, e posiada wiedz  odno nie do 
przepisów, które z racji sprawowanej funkcji powinien zna .  

Nast pnie S d Okr gowy w swoim orzeczeniu kolejno odniósł si  do postano-
wienia S du Rejonowego, stwierdzaj c, e ten wybiórczo powoływał si  na przepisy 
Konstytucji RP w zupełnym pomini ciu art. 18 Konstytucji, zgodnie z którym mał-
e stwo jako zwi zek kobiety i m czyzny, rodzina, macierzy stwo i rodzicielstwo 

znajduj  si  pod ochron  i opiek  Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz system prawny nie 
ma charakteru common law, zatem polski s d winien orzec na podstawie obowi zuj -
cych przepisów prawa i swym orzeczeniem nie powinien tworzy  precedensów. S d 
Okr gowy nie podzielił pogl du S du Rejonowego, który wskazał, e istnieje praw-
dopodobie stwo, i  wnioskodawczyni zamieszka w Wiedniu wraz z ewentualn  part-
nerk  i wówczas nie dochodziłaby uprawnie  wynikaj cych z art. 73 p.a.s.c., a „zwi -

                                                
10 A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, Komentarz do prawa o aktach stanu cywilnego, 

Warszawa 2011, s. 227. 
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zek byłby zwi zkiem partnerskim, a nie mał e skim w rozumieniu polskich przepi-
sów prawa”. S d Okr gowy krytycznie odniósł si  do tego przekonania, podaj c  
w w tpliwo  przekonanie S du Rejonowego, e wnioskodawczyni skar ca odmow
kierownika USC nie dochodziłaby uprawnie  wynikaj cych z art. 73 p.a.s.c. Nato-
miast S d Okr gowy stwierdził z cał  pewno ci , e wydanie za wiadczenia, którego 

dała wnioskodawczyni na podstawie art. 71 §1 p.a.s.c., skutkowałoby wpisaniem 
zwi zku mał e skiego, jaki zamierza zawrze  wnioskodawczyni, do polskich ksi g 
stanu cywilnego, stosownie do postanowienia art. 73 p.a.s.c., „co w konsekwencji 
wywołałoby takie same skutki, jak zawarcie mał e stwa mi dzy kobiet  a m czyzn , 
czyli nabyliby wynikaj ce z tego faktu uprawnienia i obowi zki”. W ocenie S du 
Okr gowego utrzymanie orzeczenia S du Rejonowego spowodowałoby precedens, 
który doprowadziłby do obej cia prawa. 

Przedstawiaj c na tle postanowie  art. 71 p.a.s.c., by  mo e nazbyt osobi cie, 
problemy kierownika USC w zakresie stosowania obowi zuj cego prawa, na przykła-
dzie do wiadcze  kierownika USC m. st. Warszawy zamierzałam zwróci  uwag  na 
stosowanie art. 71 p.a.s.c. w praktyce, wobec dania wnioskodawcy wykraczaj cego 
poza obowi zuj cy w polskim prawie porz dek prawny. Celowo zamieszczam te
fragmenty orzeczenia S du Okr gowego, potwierdzaj ce słuszno  decyzji kierow-
nika USC m. st. Warszawy. Wobec pogl dów głoszonych w mediach, a tak e ocen 
niektórych s dów administracyjnych, i  kierownik USC rozpatruj c wniosek z art. 71 
p.a.s.c., nie ma prawa wr cz pyta , z kim wnioskodawca – obywatel polski lub bez-
pa stwowiec zamieszkuj cy w Polsce ma zamiar zawrze  mał e stwo, orzeczenie 
S du Okr gowego odwoławczego w Warszawie ma niebagatelne znaczenie dla prak-
tyki kierowników USC w zakresie stosowania obowi zuj cego prawa. Satysfakcjo-
nuj ca jest te  ocena tego s du dla wiedzy prawnej kierownika USC m. st. Warszawy. 

Mam te  nadziej , e precedensowy w artykule temat posłu y pracownikom USC 
w ich niełatwej działalno ci wobec zmieniaj cego si  cz sto prawa i tak e ró nej jego 
interpretacji, nie zawsze zgodnej z przepisami i intencj  ustawodawcy. 



Ustalenie daty zgonu  
w post powaniu administracyjnym*

Z obowi zuj cej zasady legalizmu wynika, e Rzeczpospolita Polska jest demo-
kratycznym pa stwem prawa, co oznacza, e „organy władzy publicznej działaj  na 
podstawie i w granicach prawa” (art. 7 Konstytucji RP). Organy władzy publicznej 
działaj  wi c wedle zasady, e byt organu pa stwowego opiera si  na prawie, które to 
prawo okre la kompetencje tego organu i wyznacza granice jego działalno ci.  

Podstawowym aktem prawnym wyznaczaj cym kompetencje kierownika urz du 
stanu cywilnego jako organu administracji publicznej, jest ustawa z dnia 29 wrze nia 
1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1. Do ustawowych kompetencji kierownika 
USC nale y m.in. uzupełnianie aktów stanu cywilnego na podstawie przepisu art. 36 
p.a.s.c., w my l którego: „Akt stanu cywilnego nie zawieraj cy wszystkich danych, 
które powinny by  w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu”. W tym miejscu po-
wstaj  pytania: co mo e by  podstaw  uzupełnienia aktu stanu cywilnego, jak daleko 
mog  si ga  kompetencje kierownika USC w zakresie ustalania danych podlegaj -
cych wpisowi do aktu w trybie uzupełnienia, i wreszcie, co nale y rozumie  przez 
„uzupełnienie”? Spróbujmy przyjrze  si  poszczególnym rodzajom aktów stanu cy-
wilnego, okre li  cechy pozwalaj ce na ustalenia, jakich zdarze  cywilnoprawnych 
czy te  zdarze  fizycznych one dotycz . Aktem urodzenia jest akt zawieraj cy imi , 
nazwisko, płe  osoby wymienionej w tym akcie, dat  i miejsce urodzenia oraz przy-
najmniej imiona rodziców, od których to dziecko pochodzi. Bez tych danych kierow-
nik USC jako organ administracji nie mo e sporz dzi  aktu urodzenia. W takiej sytu-
acji kompetencje do ustalenia tre ci aktu przechodz  na s d powszechny, w trybie art. 
32 p.a.s.c. lub 52 p.a.s.c. Je eli jednak kierownik USC dysponuje tymi danymi  
w chwili sporz dzania aktu, to brak pozostałych danych, które powinny by  w akcie 
zamieszczone, mo e uzupełni  w pó niejszym terminie, wła nie 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 si  sytuacja ze sporz dzeniem aktu zgonu. Jego podsta-
wowe elementy to dane dotycz ce osoby zmarłej, a wi c jej imi , nazwisko, data  
i miejsce zgonu. Bez tych danych kierownik USC nie powinien sporz dzi  aktu  

                                                
* Opracowała Danuta Sorbian, zast pca kierownika USC Warszawa 
1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011, Nr 212, poz. 1264 [dalej cyt.: p.a.s.c.]. 
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w ogóle, poniewa  ustalenie tych danych przekracza jego ustawowe kompetencje, 
które zgodnie z odr bnymi przepisami nale  do lekarza, prokuratury lub s du. Na-
tomiast inne dane wpisywane do aktu zgonu, a wymienione w art. 67 p.a.s.c., mo na 
w pó niejszym czasie na podstawie art. 36 p.a.s.c. uzupełni , i to ju  s  kompetencje 
kierownika USC. Podobnie jak przy sporz dzeniu aktu urodzenia, przepis art. 40 
p.a.s.c. okre la dokument uprawniaj cy kierownika USC do sporz dzenia aktu uro-
dzenia – jest nim za wiadczenie wystawione przez lekarza, zgodnie ze wzorem stano-
wi cym zał cznik do rozporz dzenia ministra zdrowia. Brak tego dokumentu uniemo-
liwia sporz dzenie aktu urodzenia w trybie administracyjnym.  

Podobnie przedstawia si  sytuacja, je li chodzi o podstaw  sporz dzenia aktu 
zgonu. Przepis art. 66 p.a.s.c. wymienia nast puj ce dokumenty, stanowi ce podstaw
do sporz dzenia aktu w trybie administracyjnym: karta zgonu wystawiona przez 
lekarza lub powiadomienie organu pa stwowego, o ile okoliczno ci zgonu były 
przedmiotem post powania prowadzonego przez ten organ. Ten drugi przypadek wy-
st puje wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, i mier  nast piła z udziałem osób trze-
cich i zazwyczaj wtedy, kiedy zwłoki s  znalezione, a szczegóły zwi zane z ustala-
niem przyczyn i ewentualnego momentu mierci nast piły w warunkach dokonania 
sekcji zwłok. Przy czym, zgodnie z opini  lekarzy patomorfologów, bardzo cz sto 
lekarz, który nie uczestniczy przy „ujawnieniu zwłok”, nawet w przypadku sekcji ma 
trudno ci z ustaleniem dokładnej daty, nie mówi c o godzinie mierci. Zgodnie  
z opini  wystawion  przez Katedr  i Zakład Medycyny S dowej w Warszawie, „ogl -
dziny i sekcja zwłok w ZMS przeprowadzana jest w kilka lub wi cej dni po zgonie,  
a do tego czasu zwłoki przechowywane s  w chłodni, co całkowicie zmienia obraz 
zmian po miertnych i uniemo liwia nawet orientacyjne wypowiedzenie si  co do 
czasu zgonu w warunkach sali sekcyjnej”. Dalej w opinii czytamy: „[…] e doku-
mentacja medyczna – protokół s dowo-lekarskich ogl dzin i sekcji zwłok jest doku-
mentem procesowym i decyzj  w sprawie jego udost pnienia mo e podj  tylko pro-
kurator lub s d”. W praktyce lekarze wystawiaj cy kart  zgonu w takich okoliczno-
ciach, zmieniaj  jej wzór, przekre laj c rubryk : „data i miejsce zgonu”, dopisuj c 

„data i miejsce ujawnienia zwłok”. W takiej sytuacji kierownik USC pod presj  ro-
dziny zgłaszaj cej zgon, na podstawie tak opisanej karty zgonu, sporz dza akt zgonu 
– wykre la rubryk  „data zgonu”, wpisuje tylko dat  znalezienia zwłok. Odpis skró-
cony takiego aktu, który nie posiada rubryki „data znalezienia zwłok”, a jedynie dat
zgonu, jest najcz ciej wadliwie wystawiony.  

Nale y podkre li , e ustalenie daty mierci jest niezmiernie istotne z punktu wi-
dzenia prawa cywilnego, bowiem wyznacza ono nie tylko moment wyga ni cia zdol-
no ci prawnej osoby fizycznej, ale ma te  ogromne znaczenie dla sytuacji prawnej 
innych osób, w szczególno ci w zakresie ustalenia kolejno ci dziedziczenia czy te
ustalenia pochodzenia dziecka. Z tych te  przyczyn ustawodawca słusznie uznał, e 
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skoro lekarz nie jest w stanie ustali  daty i godziny zgonu, nało ył te kompetencje na 
s d powszechny, ustanawiaj cy instytucj  stwierdzenia zgonu uregulowan  art. 538 
k.p.c. Obowi zek 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, e alternatywa „lub” znalezienia zwłok odnosi si  wył cznie do miej-
sca, a nie do daty i godziny zgonu. Brak wi c daty zgonu w karcie zgonu uniemo li-
wia sporz dzenie aktu na takiej podstawie. W tej sytuacji akt powinien by  sporz -
dzony na podstawie pisma organu pa stwowego, z którego powinna wynika  data 
mierci (art. 66 ust. p.a.s.c.). W przeciwnym wypadku osoby legitymowane winny 

wszcz  post powanie o stwierdzenie zgonu. Kierownik USC nie ma bowiem ad-
nych rodków, a przede wszystkim uprawnie  pozwalaj cych mu na prowadzenie 
post powania administracyjnego, celem okre lenia tych danych. Dat mierci mo e 
ustali  jedynie lekarz lub s d. Je li kierownik USC nie ma mo liwo ci rozstrzygni cia 
daty zgonu danej osoby na podstawie dokumentów wymienionych w art. 66 p.a.s.c., 
okoliczno  ta mo e zosta  ustalona jedynie w post powaniu o uznanie za zmarłego 
lub stwierdzenia zgonu, podobnie jak tylko w post powaniu o ustalenie ojcostwa 
mo liwe jest ustalenie ojcostwa dziecka, którego matka jest niezam na i które nie 
zostało uznane. Przyj cie pogl du, i  w toku post powania o ustalenie tre ci aktu 
zgonu zainicjowanego wnioskiem kierownika USC, mo liwe jest ustalenie daty zgonu 
na podstawie opinii biegłego i zezna wiadków, stanowiłoby w istocie rzeczy obej-
cie przepisów Kodeksu post powania administracyjnego2. Tymczasem od kilku lat 

trwa nagminne „wymuszanie” przez organy nadzoru i s dy administracyjne na kie-
rownikach USC prowadzenia post powania o ustalenie daty zgonu w drodze admini-
stracyjnego uzupełniania aktu w trybie okre lonym w art. 36 p.a.s.c., podczas gdy 
kierownik USC nie ma jakichkolwiek do tego uprawnie . Owszem, istnieje mo li-
wo  uzupełnienia aktu w tym trybie, o ile kierownik USC b dzie w posiadaniu sto-
sownego dokumentu, tj. dokumentu okre laj cego dat  i godzin  zgonu, wydanego 
przez uprawniony organ, a wi c lekarza lub prokuratur . W innych przypadkach wa-
dliwie sporz dzony akt zgonu nale y uniewa ni  w trybie art. 30 pkt. 2 w zw. z art. 
33 p.a.s.c., a nast pnie sporz dzi  po przeprowadzeniu post powania s dowego  
o stwierdzenie zgonu.  

Powy sze wynika z przyj tej przez Konstytucj  RP zasady legalizmu, co oznacza, 
e działanie organów pa stwa musi mie  odpowiedni  legitymacj  formaln  w postaci 

prawnej, która udziela upowa nienia do podj cia takiego działania. Brak zatem regu-
lacji prawnej upowa niaj cej organ pa stwowy do podj cia danego działania, nale y 
uzna  za równoznaczny z zakazem tego działania. Istnieje bowiem zakaz domniema-
                                                

2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego (tekst 
jedn.: Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zob. postanowienie S du Rejonowego w Woło-
minie 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 
by  oparte na wyra nie okre lonej normie kompetencyjnej3.  

W wietle powy szych rozwa a  nale y podkre li , e kierownik USC, jako or-
gan administracji publicznej, cho  posiada szerokie kompetencje w zakresie rejestra-
cji stanu cywilnego, jednak w zakresie mo liwo ci ustalania pewnych danych jego 
uprawnienia opieraj  si  na daniu dowodów, gdy  na faktach i dowodach opiera si
system rejestracji stanu cywilnego. Oznacza to, e cho  mo liwe jest uzupełnienie 
aktu zgonu dat  zgonu, to tylko w sytuacji, gdy nast pi ono na podstawie dowodów 
przedstawionych przez uprawnione organy (lekarz, prokurator). O ile takie dowody 
nie zostan  przedstawione, ustalenie daty zgonu mo e nast pi  wył cznie w trybie art. 
538 Kodeksu post powania cywilnego4 o stwierdzenie zgonu, a takie kompetencje ma 
wył cznie s d. W przypadku wi c, gdy nie jest mo liwe ustalenie przez kierownika 
USC daty zgonu danej osoby na podstawie dokumentów wymienionych w art. 66 
p.a.s.c., okoliczno  ta mo e zosta  ustalona jedynie w post powaniu o uznanie za 
zmarłego lub stwierdzenia zgonu5. 

                                                
3 Zob. postanowienie siedmiu s dziów SN z 18 stycznia 2005 r. sygn. WK22/04. 
4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. 43, poz. 

296 ze zm.). 
5 Zob. postanowienie S du Rejonowego w Wołominie, I Wydział Cywilny, z 25 czerwca 

2010 r., sygn. I Ns 1769/09. 
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