
 

 
 
 
 
 

Od redaktora 

Szanowni Państwo! 
  

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Metryki 
w trzecim roku jej obecności na rynku wydawniczym. I tym razem mamy nadzie-
ję, że treść tego numeru spełni Państwa oczekiwania.  

Cieszy nas współpraca z Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, której efektem jest zamieszczenie odpowiedzi na pytania 
zadawane przez praktyków. W drugim tegorocznym numerze zamieścimy szerszy 
materiał na temat projektu założeń do nowej ustawy – Prawo o aktach stanu  
cywilnego, przygotowanego przez MSW. W dziale zatytułowanym „Z praktyki”,  
do współredagowania którego w dalszym ciągu zachęcamy szczególnie prakty-
ków, tj. pracowników urzędów stanu cywilnego, organów nadzoru, sędziów czy 
radców prawnych, zamieszczamy materiały pomocne w pracy kierownika USC, 
dziękując przy tej okazji wszystkim autorom, a szczególnie pułkownikowi Stani-
sławowi Kumiszczo – za przygotowanie trzyczęściowego opracowania na temat 
zabezpieczenia narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego.  

Zachęcamy do owocnej lektury tego numeru, a także kolejnego, w którym 
chcemy zamieścić dawno zapowiadany materiał z dyskusji nad pozycją, rolą  
i zadaniami kierownika urzędu stanu cywilnego. Wydaje się, że rozważane obec-
nie zmiany w zakresie rejestracji stanu cywilnego stanowią także okazję do roz-
ważań nad pozycją kierownika USC i jego zastępcy.  

Na koniec chcielibyśmy zwrócić jeszcze uwagę Państwa na przygotowany 
materiał dotyczący transkrypcji i transliteracja pisowni imion i nazwisk oraz nazw 
miejscowości w aktach stanu cywilnego. Wiemy, że jest to problematyka bardzo 
często spotykana, z którą borykają się w praktyce zarówno urzędnicy stanu cy-
wilnego, jak i sędziowie.  

Po raz kolejny zachęcamy do zadawania za pośrednictwem redakcji propozy-
cji oraz zgłaszania pytań, jakie mają Państwo do MSW i przesyłania ich na adres 
mailowy Redakcji: metryka@onet.pl. 
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Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.metry 

ka.info, na której znajdziecie Państwo informacje dotyczące wydawania naszego 
czasopisma, w tym także warunków publikacji na naszych łamach.  

Życzę przyjemnej i inspirującej lektury. 
 

Piotr Kasprzyk 
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Marzena Dyjakowska 

Rejestracja stanu cywilnego  
w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim 

Okres rozbiorów przyniósł poważne zmiany w systemie rejestracji stanu cy-
wilnego na ziemiach polskich zagarniętych przez Rosję, Austrię i Prusy. W części 
ziem nastąpiło przekształcenie dotychczasowego kościelnego systemu rejestracji 
na system świecki, oderwany – przynajmniej w założeniu – od organów wyzna-
niowych, powierzający obowiązek rejestracji świeckim urzędnikom stanu cywil-
nego, w pozostałej części pozostawiono rejestrację w gestii organów wyznanio-
wych, jednak według regulacji państwowej i przy nadzorze sprawowanym przez 
organy państwowe. 

Najbardziej skomplikowany stan prawny obowiązywał na terenie Księstwa 
Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego. Księstwo Warszawskie utwo-
rzono w 1807 r. z większości ziem drugiego i trzeciego rozbioru pruskiego  
w wyniku traktatu w Tylży pomiędzy cesarzem Napoleonem a carem Aleksand-
rem I (7 lipca) i królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem III (9 lipca). Artykuł 
69 konstytucji nadanej Księstwu przez Napoleona w Dreźnie 22 lipca 1807 r. 
zapowiadał, iż „Kodeks Napoleona będzie prawem cywilnym Księstwa War-
szawskiego”1. Kodeks ten został ogłoszony ustawą z dnia 21 marca 1804 r. jako 
Kodeks cywilny Francuzów (code civil des Français), a następnie, na mocy usta-
wy z dnia 3 września 1807 r., otrzymał tytuł Kodeks Napoleona (code Napo-
léon)2. Zapowiedź konstytucji zrealizował dekret wydany dnia 27 stycznia 1808 r. 

                                                 
DR HAB. MARZENA DYJAKOWSKA – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
1 Ustawa Konstytucyjna Xięstwa Warszawskiego (Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego,  

t. 1, Warszawa 1810, s. II-XLVI). 
2 We Francji po upadku Napoleona powrócono do pierwotnego tytułu kodeksu, ale w 1852 r. – 

jeszcze przed proklamowaniem cesarstwa – przywrócono mu imię Napoleona, „aby oddać hołd 
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przez Fryderyka Augusta, księcia warszawskiego, a zarazem króla saskiego, „na 
przełożenie ministra sprawiedliwości”3, a kwestie stosunku nowego prawa do 
dawnego, tj. z okresu rządów pruskich, uregulowały przepisy przechodnie z dnia 
10 października 1809 r.4 W art. 2-3 przepisów przechodnich podkreślono, że Ko-
deks obowiązywać będzie od 1 maja 1808 r. w całości, „z warunkiem zastoso-
wań do położenia kraju, jakie przez sejm uchwalone zostały”. Dekretem z dnia  
9 czerwca 1810 r.5 rozciągnięto obowiązywanie K.N. (od 15 sierpnia 1810 r.) na 
teren trzeciego zaboru austriackiego, włączony do Księstwa na mocy traktatu  
w Schönbrunn, kończącego wojnę austriacko-francuską. Oprócz K.N. wprowa-
dzono do Księstwa m. in. francuski Kodeks postępowania cywilnego z 1806 r.6 

Przepisy K.N. regulujące rejestrację stanu cywilnego zamieszczone zostały  
w tytule II księgi I: O aktach stanu cywilnego (art. 34-101). Wśród aktów, które 
miały być prowadzone w każdej gminie (art. 40), wyróżniono akty urodzenia (art. 
55-62), małżeństwa (art. 63-76) oraz zgonu (art. 77-87). Przez urzędników stanu 
cywilnego którzy winni je prowadzić, rozumiano w Kodeksie urzędników świec-
kich, jednak w myśl przepisów ministerialnych z dnia 21 kwietnia 1808 r.7, a na-
stępnie – dekretu z dnia 23 lutego 1809 r.8, obowiązki urzędników stanu cywil-
nego powierzono duchownym – przełożonym parafii, którzy prowadzili wcześniej 
analogiczne akty związane z obrzędami religijnymi. Każdorazowy proboszcz, 
obejmując w kanoniczny zarząd parafię, obejmować miał zarazem obowiązki 

                                                                                                                          
prawdzie historycznej”. Po 1870 r. zaniechano używania tego tytułu, nie dokonując jednak formal-
nej zmiany, i zaczęto stosować używaną do dziś nazwę Kodeks cywilny. Natomiast na ziemiach 
polskich tradycyjnie używany był tytuł Kodeks Napoleona (dalej: K.N.). Zob. szerzej: A. MĄ-
CZYŃSKI, Wstęp, [w:] Kodeks Napoleona. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego. Kodeks zobowiązań 
i inne przepisy obowiązujące w województwach centralnych, Warszawa 2008, s. 8; S. GRODZISKI, 
Wpływy Code civil oraz innych kodyfikacji napoleońskich na ziemiach polskich (część I), „Czaso- 
pismo Prawno-Historyczne” 2005, z. 2, s. 61. 

3 Ustawa co do wprowadzenia do tutejszego kraju Kodeksu Napoleona, Dziennik Praw Księ-
stwa Warszawskiego, t. 1, Warszawa 1810, s. 46-47. 

4 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 2, Warszawa 1811, s. 84-96. 
5 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 2, Warszawa 1811, s. 220-221; przepisy prze-

chodnie zawarte były w dekrecie z dnia 16 stycznia 1811 r., Dziennik Praw Księstwa Warszaw-
skiego, t. 3, Warszawa 1811, s. 157-173. 

6 Zob. szerzej: W. SOBOCIŃSKI, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, 
s. 258 i n. 

7 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego 1807-1813, wyd. B. Pawłowski, T. Mencel, 
M. Kallas, t. 1, cz. 1, Toruń 1960, s. 199. 

8 Taxa Opłat dla Urzędników stanu Cywilnego, tak świeckich iako i Duchownych w Xięstwie 
Warszawskiem, Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 1, Warszawa 1810, s. 195-201. 
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cywilne (bez dodatkowej nominacji ze strony państwa), dlatego winien nie-
zwłocznie zgłosić się do miejscowego podsędka o wyznaczenie terminu na złoże-
nie przysięgi9. Ponieważ wprowadzenie K.N. spowodowało konieczność prowa-
dzenia ksiąg stanu cywilnego w każdej gminie, a funkcje gmin czasowo pełniły – 
jak dawniej – parafie, zdaniem ówczesnego ministra sprawiedliwości, hr. Feliksa 
Łubieńskiego (1758-1848), naturalne było, iż proboszczowie prowadząc księgi 
metrykalne mogliby jeszcze prowadzić księgi stanu cywilnego. Wyrażano ponad-
to przekonanie, iż duchowni są również urzędnikami państwa, a ich służbę po-
strzegano w charakterze urzędników stojących na straży życia duchowego społe-
czeństwa10. Inny argument stanowić mógł realny brak wykształconej kadry 
urzędniczej11. Dlatego na skutek dyskusji w łonie Rady Ministrów F. Łubieński 
postanowił, że księża katoliccy zostaną urzędnikami stanu cywilnego we wsiach, 
w których większość mieszkańców stanowią katolicy12. 

Dnia 21 maja 1808 r. Rada Ministrów wprowadziła tymczasowe rozporzą-
dzenie dotyczące urzędników stanu cywilnego. Pomimo zastrzeżenia, iż będzie 
ono obowiązywać do czasu ostatecznej decyzji króla, przetrwało do końca istnie-
nia Księstwa. Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia „we wsiach, w których są para-
fie, a nie ma znacznej ilości Żydów, księża proboszczowie zastąpią urzędników 
aktów cywilnych”, zaś § 3 stanowił: „Gdzie wiele jest innowierców i gdzie można 
znaleźć zdatnego organistę, ten może zastępować urzędnika aktów cywilnych”13. 
W nielicznych tylko przypadkach – w Warszawie i w niektórych ośrodkach  
o ludności mieszanej pod względem wyznaniowym – funkcje te powierzono oso-
bom świeckim. Zarazem na mocy nowego aktu z dnia 23 lutego 1809 r., potwier-
dzającego powyższe obowiązki duchownych, zwolniono ich od udziału w czyn-
nościach, które były niezgodne z zasadami prawa kanonicznego o nierozerwalno-
ści małżeństwa, jak np. asystowanie przy zawarciu małżeństwa osób rozwiedzio-

                                                 
9 T. WALACHOWICZ, Kodeks Napoleona a kościelna dyscyplina małżeńska w dobie Księstwa 

Warszawskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1977, z. 5, s. 142. 
10 E.M. ZIÓŁEK, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim,  

Lublin 2012, s. 114; por. W. SOBOCIŃSKI, Historia ustroju, s. 181. 
11 H. GRYNWASER, Kodeks Napoleona w Polsce, [w:] tegoż, Pisma, t. 1, Wrocław 1951, s. 52; 

W. SOBOCIŃSKI, Polityczno-prawna sytuacja Kościoła katolickiego w Księstwie Warszawskim, 
„Kwartalnik Historyczny” 1987, nr 2, s. 435. 

12 E.M. ZIÓŁEK, Między tronem, s. 115. 
13 Archiwum Główne Akt Dawnych, Akta Spraw Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa War-

szawskiego, seria II, vol. 76, Urzędnicy Stanu Cywilnego, s. 1-2; cyt. za: E.M. ZIÓŁEK, Między 
tronem, s. 115. 
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nych cywilnie14. Art. 229 i n. K.N. wprowadzały bowiem rozwód cywilny jako 
możliwość rozwiązania małżeństwa, zaś orzecznictwo w sprawach dotyczących 
małżeństwa miało należeć do kompetencji sądów świeckich. Zarazem wprowa-
dzono świecką formę zawarcia małżeństwa jako wyłącznie obowiązującą. Zda-
niem F. Łubieńskiego, powyższe rozwiązanie było korzystne dla Kościoła, gdyż 
pozwalało uniknąć wiernym podwójnych opłat – osobno za akt religijny i świec-
ki, które mogłyby skłaniać do poprzestania na samym akcie świeckim. Argument 
ten nie spowodował jednak zmiany niechętnego nastawienia duchowieństwa  
wobec zarządzeń władz. Chodziło – jak podkreśla T. Walachowicz – nie tylko  
o mnożenie zajęć i stratę czasu, cennego wobec małej i niedostatecznej liczby 
kapłanów, ale i o ochronę dawnej praktyki, ograniczającej się jedynie do małżeń-
stwa religijnego15. Do pełnienia przez duchownych nowych obowiązków skłaniać 
miały wprawdzie korzystniejsze niż dla urzędników świeckich zasady wynagra-
dzania za czynności urzędowe. Wspomniany akt z dnia 23 lutego 1809 r. wpro-
wadzał bowiem tabelę odpłatności za poszczególne czynności w zależności od 
klasy, do jakiej należała strona (od opłat zwolnieni byli najubożsi). Zgodnie z art. 
6 duchowni mieli prawo do 150% opłaty określonej w tabeli. Zdaniem A. Kara-
bowicz przepis ten miał zapewne na celu zarówno zachęcenie ich do prowadzenia 
podwójnej przecież rejestracji, gdyż obok świeckich aktów prowadzili własne, 
wyznaniowe metryki, jak również chodziło o zapewnienie im pewnego stałego 
wynagrodzenia za te czynności, gdyż możliwe, że 100% opłaty oddawali pań-
stwu, a pozostałe 50% stanowiło ich czysty dochód16. Najwidoczniej dochód ten, 
choć wyższy niż w przypadku urzędników świeckich, był jednak niższy od tego, 
którzy duchowni uzyskiwali z racji czynności religijnych przed wejściem w życie 
                                                 

14 „Końcem zaspokojenia troskliwości Religijney Duchownych Katolickich, wyda Minister 
Sprawiedliwości do tychże Duchownych, Urzędnikami Stanu Cywilnego będących, Instrukcją, że 
nie są obowiązani ogłaszać cywilnych rozwodów, ani zapowiadać rozwiedzionych iedynie cywilnie, 
ani też takim dawać ślubów cywilnych; lecz że do tego zostaną umocowani Prezydenci i Burmi-
strze, podług przepisów, które im przez Ministra Sprawiedliwości wydane zostaną, zastosowane do 
wszystkich pomienionych przypadków” (art. 4 dekretu z dnia 23 lutego 1809 r. Taxa Opłat…). Zob. 
także: H. GRYNWASER, Kodeks Napoleona, s. 52. 

15 Tamże. Autor wskazuje na skargi księży na powstające konflikty sumienia, gdy np. z punktu 
widzenia prawa kanonicznego małżeństwo było niedopuszczalne, o czym z obowiązku musieli 
strony poinformować, a nic nie stało na przeszkodzie małżeństwu według pojęć prawa cywilnego – 
wpis takiego małżeństwa do ksiąg urzędowych oznaczał niejako udzielenie mu swego poparcia. 

16 A. KARABOWICZ, Opłaty związane z prowadzeniem akt stanu cywilnego jako dodatkowe  
źródło dochodu państwa na ziemiach polskich w XIX wieku, [w:] Podstawy materialne państwa. 
Zagadnienia prawno – historyczne. Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin,  
23-26 września 2004 r., red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 240. 
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Taxy Opłat, skoro arcybiskup Ignacy Raczyński skarżył się do króla, że „ksiądz 
od samego aktu religijnego np. chrztu etc. przed tym więcej brał od prostego gbu-
ra, niżeli podług taksy teraźniejszej mógłby się domagać od JW Wojewody”17. 
Pomimo niechęci znacznej części duchownych wobec obowiązków cywilnych18 – 
zarówno ze względów religijnych, jak i ekonomicznych – obowiązki te powierzo-
no im także na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Galicji Za-
chodniej, gdzie – o czym była już mowa – dekretem z dnia 9 czerwca 1810 r. 
również wprowadzono K.N. Uroczystość zorganizowana 15 sierpnia tegoż roku, 
tj. w dniu wejścia dekretu w życie, stała się dla Feliksa Łubieńskiego okazją do 
podkreślenia znaczenia zasad przyjętej organizacji rejestracji stanu cywilnego dla 
wolności wyznania19. 

Zgodnie z przepisami tytułu II księgi I K.N. akty stanu cywilnego miały być 
wpisywane do ksiąg o kolejno numerowanych stronach, prowadzonych w dwóch 
egzemplarzach, z których jeden winien zostać – po zakończeniu wpisów na dany 
rok – złożony do archiwum gminy, drugi do archiwum sądu pierwszej instancji 

                                                 
17 T. MENCEL, Feliks Łubieński, Minister Sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego (1758-

1848), Warszawa 1952, s. 67. 
18 Niektórzy księża byli jednak zwolennikami utrzymania tych obowiązków. Biskup płocki, 

Kajetan Onufry Szembek, wyrażał przekonanie, że właśnie pełnienie funkcji urzędników stanu 
cywilnego przez proboszczów pozwoli uratować małżeństwo sakramentalne, gdyż proboszczowie 
będą wówczas w stanie dopilnować, aby wierni nie poprzestali nas zawarciu samego kontraktu 
cywilnego (E.M. ZIÓŁEK, Między tronem, s. 109). Również w memoriale przedstawionym przez 
biskupa krakowskiego Andrzeja Gawrońskiego Fryderykowi Augustowi z racji jego pobytu w Kra-
kowie wyrażone zostało pragnienie duchownych galicyjskich co do pozostawienia obowiązków 
urzędników stanu cywilnego w ich rękach. Autorem memoriału był Hugo Kołłątaj. Zob. W. TO-

KARZ, Ostatnie lata Hugona Kołłątaja, t. 2, Kraków 1905, s. 200. 
19 „Sędziowie! zacznę od tych urzędników, którzy trudnią się zachowaniem pamiątek tak waż-

nych, na których wierze największa część późniejszych spraw towarzyskich polega, tj. o urzędni-
kach stanu cywilnego. Dopóki kraj na okręgi podzielonym nie zostanie, parafia każda służyć ma za 
obręb, w którym się rozciąga urzędowanie urzędników stanu cywilnego. Z woli Monarchy, łaskawie 
nam panującego, urząd ten przywiązany jest teraz do duchownych, sprawujących obowiązki para-
fialne. Każde rodzące się dziecko, każdy wchodzący w związki małżeńskie, każdy kończący życie 
zapisany jest w księgach porządkiem, jak przychodzi bez różnicy religii i stanu, dla tem zaś więk-
szej pewności księgi te są liczbowane i znaczone przez Sędziego pokoju. Monarcha równie tro-
skliwy o utrzymanie wolności wyznania, jak i o zachowanie prawa, uwolnił duchownych od ogła-
szania cywilnych rozwodów i od zapisania zaślubionych cywilnie tych, którzy cywilnie tylko roz-
wiedzionymi zostali; osobni są zatem urzędnicy na ten koniec nominowani. Instrukcja dla urzędni-
ków stanu cywilnego w krótkości zebrana, z dołączeniem artykułów Kodeksu, praw i dekretów 
później zapadłych, zawarta jest w Księdze, którą powierzam Trybunałowi” (cyt. za: J.J. LITAUER, 
Fragmenty z dziejów polskiego sądownictwa porozbiorowego, Warszawa 1915, s. 32-33). 
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(art. 40, 41 i 43 K.N.). Akty należało wpisywać po kolei, bez pozostawiania pu-
stych miejsc, zaś podkreślenia i odsyłacze winny być podpisane tak, jak sam akt; 
niedopuszczalne było stosowanie skrótów zarówno w treści aktu, jak i w ozna-
czeniu daty (art. 42 K.N.). Każdy zainteresowany mógł zażądać wydania z ksiąg 
wypisów, które winny zostać poświadczone przez prezesa sądu pierwszej instan-
cji. W razie braku lub zaginięcia ksiąg art. 46 K.N. przewidywał możliwość prze-
prowadzenia dowodu co do małżeństwa, urodzenia i zgonu za pomocą dokumen-
tów lub świadków20. Każdy akt winien wymieniać rok, dzień i godzinę jego przy-
jęcia, a także imiona, nazwiska, wiek, zawód („powołanie”) i miejsce zamiesz-
kania wszystkich osób w nim wymienionych (art. 34 K.N.). Zainteresowane stro-
ny mogły stawić się wobec urzędnika bądź osobiście, bądź przez urzędowo umo-
cowanego pełnomocnika (art. 36 K.N.). Świadkami przy aktach stanu cywilnego 
mogli być tylko mężczyźni mający ukończone 21 lat, wskazani przez osoby zain-
teresowane (art. 37 K.N.). Sporządzony akt winien zostać odczytany przez urzęd-
nika stronom (lub ich pełnomocnikom) i świadkom, a następnie podpisany przez 
wszystkie wymienione osoby (art. 38-39 K.N.). Sprostowanie aktu było możliwe 
tylko na mocy wyroku sądowego (art. 99-101 K.N.). 

Akt urodzenia winien zostać sporządzony w obecności dwóch świadków  
w ciągu trzech dni od porodu na podstawie oświadczenia ojca lub osoby obecnej 
przy porodzie (art. 55-56 K.N.). W akcie wymienione były: data, godzina i miej-
sce urodzenia, płeć dziecka i nadane mu imiona, a także wskazane dane dotyczące 
rodziców i świadków (art. 57 K.N.). W przypadku znalezienia niemowlęcia spo-
rządzany był szczegółowy protokół zawierający m.in. opis okoliczności znale-
zienia, domniemany wiek dziecka, jego płeć i nadane imiona; protokół ten wpi-
sywany był do księgi (art. 58 K.N.). Kodeks normował ponadto szczegółowo 
spisanie aktu urodzenia dziecka urodzonego w czasie podróży morskiej (art.  
59-61 K.N.). 

Należy wspomnieć ponadto o tzw. aktach znania, uregulowanych w art. 70-72 
K.N., zastępujących akty urodzenia w przypadku, gdy osoba pragnąca zawrzeć 
małżeństwo nie mogła przedłożyć aktu urodzenia. Akt znania wydawany był 
przez sędziego pokoju na podstawie zeznania siedmiu świadków (bez różnicy 
płci) co do imienia i nazwiska nupturienta, jego miejsca zamieszkania, danych 
dotyczących jego rodziców, a także – w miarę możności – co do daty jego uro-
dzenia. Akt winien zostać zatwierdzony przez trybunał cywilny pierwszej instan-
cji właściwy dla miejsca, w którym miało zostać zawarte małżeństwo. 

                                                 
20 Kodeks zawierał ponadto odrębne przepisy o dowodzeniu małżeństwa (art. 194-198) oraz 

urodzenia prawego (art. 319-331). 
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Akt małżeństwa, spisywany przy zawieraniu małżeństwa, winien zawierać 
imiona, nazwiska, zawód, wiek, miejsce urodzenia i miejsce zamieszkania mał-
żonków, imiona, nazwiska, zawód i miejsce zamieszkania ich rodziców, a także 
świadków (z zaznaczeniem, czy są spokrewnieni lub spowinowaceni ze stro-
nami), zezwolenie wskazanych osób na zawarcie małżeństwa lub akty uszanowa-
nia21, adnotację o zapowiedziach22 oraz o tamowaniach23, wreszcie tekst oświad-
czenia stron o wstąpieniu w związek małżeński. 

Akt zgonu należało spisać po stwierdzeniu zgonu przez urzędnika stanu cy-
wilnego, a przed pogrzebem, na podstawie zeznania dwóch świadków. Akt zawie-
rał dane osoby zmarłej, imię i nazwisko jej małżonka, a także wskazane dane 
świadków (art. 77-79 K.N.). Kodeks normował ponadto sporządzenie aktu zgonu 
w przypadku zgonu w szpitalu (art. 80 K.N.), więzieniu (art. 84 K.N.), podczas 
podróży morskiej (art. 86-87 K.N.), a także zgonu wskutek wykonania wyroku 
śmierci (art. 83 K.N.) i zgonu w szczególnych okolicznościach, uzasadniających 
wszczęcie śledztwa („Gdy będą ślady albo poznaki gwałtowniejszej śmierci” – 
art. 81 K.N.). 

W Księstwie Warszawskim zachowały aktualność przepisy o aktach stanu 
cywilnego dla wojskowych znajdujących się za granicą państwa (art. 88-98 K.N.), 
uzupełnione przepisami „względem praw cywilnych wojskowym służących” wy-
danymi przez Ministra Wojny24. 

Dekret uchwalony przez Sejm dnia 18 marca 1809 r. przewidywał drobne 
zmiany w przepisach K.N. odnośnie do akt stanu cywilnego, „przez które (…) do 
położenia Kraju zastosowanemi zostają”25. Artykuł 43 K.N. w nowym brzmieniu 

                                                 
21 Do zawarcia małżeństwa przez mężczyznę poniżej 25. roku życia oraz przez kobietę poniżej 

21. roku życia konieczna była zgoda rodziców (a w ich braku – dziadków). Od osób, które osiągnęły 
wskazany wiek, wymagano zwrócenia się przed zawarciem małżeństwa do rodziców (lub dziad-
ków) o radę w tzw. akcie uszanowania sporządzonym notarialnie (art. 148-151 K.N.). 

22 Zgodnie z art. 65 K.N. zawarcie małżeństwa powinno być poprzedzone dwukrotnymi zapo-
wiedziami ogłoszonymi w odstępie tygodniowym przez urzędnika stanu cywilnego, który, po spo-
rządzeniu aktu zapowiedzi, winien wywiesić go na drzwiach urzędu gminnego. Zawarcie mał-
żeństwa winno nastąpić najwcześniej po upływie dwóch dni od dnia drugiej zapowiedzi, a najpóź-
niej w ciągu roku od tego czasu, inaczej bowiem powstawał obowiązek ponownego głoszenia za-
powiedzi.  

23 Tzw. tamowanie małżeństwa (tj. próba niedopuszczenia do jego zawarcia) przez rodziców, 
krewnych lub przez małżonka nupturienta, jeśli ten pozostawał w ważnym związku małżeńskim, 
przysługiwało w razie braku wymogów ustawowych do zawarcia małżeństwa. O możliwości jego 
zawarcia decydował wówczas sąd (art. 172-179 K.N.). 

24 W. SOBOCIŃSKI, Historia ustroju, s. 207. 
25 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 1, Warszawa 1810, Nr 10, s. 231-236. 
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powierzał kontrolę nad prowadzeniem aktów i ich przechowywaniem sądom po-
koju (zamiast trybunałów cywilnych pierwszej instancji). Urzędnik stanu cywil-
nego winien zatem, po zakończeniu i podpisaniu ksiąg na koniec roku, złożyć 
jeden egzemplarz w archiwum gminnym, drugi w archiwum sądu pokoju swego 
powiatu (art. 43-44 K.N.). Na sędziego pokoju (oraz jego zastępcę) nałożony zo-
stał obowiązek zaświadczenia wypisów z ksiąg wydawanych na wniosek osób 
zainteresowanych (art. 45 K.N.), a także do sprawdzania stanu ksiąg składanych 
do archiwum sądowego; o uchybieniach urzędników stanu cywilnego zawiadomić 
miał prokuratora królewskiego przy trybunale właściwego departamentu (art. 53 
K.N.). Uproszczony został ponadto tryb wydawania aktów znania – wystawiał je 
burmistrz lub wójt (zamiast sądu pokoju z zatwierdzeniem trybunału cywilnego 
pierwszej instancji) na podstawie zeznań dwóch świadków (zamiast siedmiu). 

Do innych obowiązków urzędników stanu cywilnego należało – w świetle de-
kretu z dnia 18 stycznia 1810 r.26 – zgłaszanie władzom administracyjnym swej 
gminy wszystkich przypadków urodzeń, zgonów i zawarcia małżeństwa dla ce-
lów ewidencyjnych (art. 7). Obowiązku tego winni dopełniać co kwartał, a zgło-
szone informacje były następnie zapisywane w księgach ludności, których pro-
wadzenie powierzono prezydentom lub burmistrzom (w miastach) oraz wójtom 
(we wsiach). 

Omawiane przepisy K.N. oraz innych aktów prawnych, regulujących rejestra-
cję stanu cywilnego, obowiązywały przez cały czas istnienia Księstwa Warszaw-
skiego, a następnie w Królestwie Polskim aż do wejścia w życie Kodeksu Cywil-
nego Królestwa Polskiego, uchwalonego dnia 1 czerwca 1825 r.27, który uchylił  
I księgę K.N. Rejestracji stanu cywilnego poświęcony był tytuł IV księgi I: O ak-
tach stanu cywilnego. Dla wyznania rzymsko-katolickiego oraz głównych wyznań 
chrześcijańskich (prawosławnego, unickiego, ewangelicko-augsburskiego oraz 
ewangelicko-reformowanego) prowadzenie aktów powierzono duchownym, dzia-
łającym w tym zakresie – jak można wnioskować z art. 71 K.C.K.P. – jako urzęd-
nicy państwowi, zaś akty stanu cywilnego zostały połączone z metrykami ko-
ścielnymi. Odnośnie do pozostałych wyznań chrześcijańskich, a także do nie-
chrześcijan, wyznaczenie urzędników powołanych do rejestracji stanu cywilnego 
art. 92 K.C.K.P. powierzał Komisji Rządowej Wyznań Religijnych. Zgodnie  
z postanowieniem namiestnika wydanym na posiedzeniu Rady Stanu dnia 3 listo-

                                                 
26 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 2, Warszawa 1811, Nr 15, s. 109-121. 
27 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. X, Warszawa 1825, Nr 41, str. 3 n. [dalej cyt.: 

K.C.K.P.]. 
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pada 1825 r.28 „w wyznaniach katolickich, jako też akatolickich, dla których są 
urządzone parafie, duchowni przełożeni tychże parafii, utrzymując metryki, wy-
konywać oraz będą przepisy prawa tyczące się utrzymywania aktów stanu cywil-
nego” (art. 1). Powołany przepis nakładał zatem obowiązki związane z rejestracją 
stanu cywilnego na przełożonych parafii. Zgodnie natomiast z art. 2 „dla osób 
wyznania akatolickiego, niemających jeszcze urządzonej parafii, wykonywać 
będzie przepisy tyczące się aktów stanu cywilnego, duchowny przełożony parafii, 
przed którym dokonano aktu religijnego. Jednak w przypadkach takich, w których 
akt religijny nie jest wymagany, lub z aktem cywilnym nie łączy się (…) akt cy-
wilny odbytym być winien przed utrzymującym akta stanu cywilnego, miejsca 
zamieszkania osoby, której się akt dotycze”. Dla wyznań niechrześcijańskich oraz 
tych wyznań chrześcijańskich, które nie posiadały organizacji parafialnej, do 
prowadzenia aktów stanu cywilnego powołano burmistrzów, z zastrzeżeniem 
możliwości mianowania w razie potrzeby innych osób świeckich (art. 3). Z cza-
sem wydawano także odrębne przepisy dla poszczególnych wyznań. Przykła-
dowo29 – w nawiązaniu do art. 93 K.C.K.P. – dnia 7 września 1830 r. Rada Ad-
ministracyjna wydała przepisy o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych 
(według współczesnej terminologii: gmin wyznaniowych) i oznaczeniu powinno-
ści rabinów30. W myśl art. 2 w każdym okręgu winien zostać ustanowiony jeden 
lub kilku rabinów (oraz zastępców) wykonujących obrządki religijne przy obrze-
zaniu lub nadaniu imienia nowo narodzonemu dziecku, przy zawarciu małżeń-
stwa oraz przy śmierci Żyda. Zgodnie z art. 4 rabin zobowiązany był prowadzić 
księgę zapisów, do której wpisywał w języku polskim datę urodzin oraz imię  
i nazwisko dziecka, imię, nazwisko i wiek zmarłego Żyda, a także imiona i na-
zwiska nupturientów wraz z datą i miejscem zapowiedzi. Zapisy te winny być 
dokonane także wtedy, gdyby urodzeniu lub zgonowi nie towarzyszyły obrzędy 
religijne (art. 5). Choć obowiązek prowadzenia ksiąg mógłby sugerować, iż rabini 
pełnili – analogicznie do przełożonych parafii – funkcje urzędników stanu cywil-
nego, z przepisów wynika, że w odniesieniu do ludności żydowskiej urzędnikami 
stanu cywilnego byli burmistrzowie, którzy dokonywali właściwej rejestracji (art. 
                                                 

28 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XI, Warszawa 1826, Nr 42, s. 15-29. 
29 Szczegółowe omówienie przepisów regulujących rejestrację stanu cywilnego członków po-

szczególnych wyznań przekracza ramy niniejszego opracowania. Przepisy te wylicza J.J. LITAUER, 
Prawo cywilne obowiązujące na obszarze b. Kongresowego Królestwa Polskiego z dodaniem ustaw 
uzupełniających i związkowych oraz orzecznictwa sądów kasacyjnych, Warszawa 1923, s. 17. Zob. 
także: H. KONIC, Prawo osobowe. Wykład porównawczy na tle prawodawstw obowiązujących  
w Polsce w zestawieniu z kodeksem szwajcarskim, cz. 1, Warszawa 1924, s. 68-69. 

30 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XIII, Warszawa 1831, Nr 52, s. 147-160. 
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9-10), a także czuwali nad należytym prowadzeniem ksiąg przez rabinów (art. 6). 
Sposób rejestracji uregulowany został w art. 8: rabin (lub jego zastępca) winien – 
po dokonaniu wpisu do księgi – stawić się wraz z osobami, których obecność była 
niezbędna przy sporządzeniu aktu (w tym świadków) przed urzędnikiem stanu 
cywilnego (art. 8), który „obowiązanym będzie najtroskliwiej się przekonać  
o tożsamości osób, których akt dotycze, a w razie dostrzeżonego fałszu spisać akt 
według rzeczywistego stanu rzeczy, winni zaś drogą prawem przepisaną pocią-
gnięci będą do odpowiedzialności” (art. 9)31. W celu należytego dokonywania 
rejestracji stanu cywilnego art. 11 nakładał na każdego Żyda będącego głową 
rodziny obowiązek zawiadomienia rabina o zdarzeniach stanowiących przedmiot 
wpisu do księgi, a następnie udania się wraz z rabinem i świadkami do urzędnika 
stanu cywilnego dla zeznania stosownego aktu. Artykuły 12-15 ustanawiały kary 
porządkowe na Żydów, rabinów oraz urzędników stanu cywilnego za niewykona-
nie omówionych zarządzeń32. 

W myśl art. 72 K.C.K.P. księgi stanu cywilnego należało prowadzić w dwóch 
egzemplarzach, z których jeden, tzw. unikat, pozostawał na miejscu, a drugi, tzw. 
duplikat, składany był corocznie do archiwum hipotecznego (przy sądzie pokoju). 
Unikat służył tak długo, dopóki wystarczyło miejsca do zapisywania aktów, du-
plikat tylko przez jeden rok. Unikat składał się z trzech osobnych ksiąg do prowa-
dzenia poszczególnych rodzajów aktów, duplikat stanowił natomiast jedną księgę 
podzieloną na trzy części. Jeśli poszczególna część nie wystarczała na zapisywa-
nie aktów z bieżącego roku, należało założyć następny tom, służący tylko do koń-
ca roku. Utrzymujący księgi – stosownie do postanowienia art. 73 K.C.K.P. – 
powinien przed ich użyciem ponumerować poszczególne strony, a następnie księ-
gi winny zostać parafowane przez osoby wyznaczone przez Komisję Rządową 
Sprawiedliwości: „(…) osoba od Komissyi Rządowej Sprawiedliwości wyzna-
czona powinna karty przeliczyć, swoją cyfrą każdą kartę oznaczyć, i zaświadczyć 
z wielu kart księga się składa”. Postanowienie Namiestnika Królestwa z dnia  

                                                 
31 Zgodnie z art. 10 w miejscowościach, w których burmistrzowie nie byli urzędnikami stanu 

cywilnego (np. w Warszawie), osoby uczestniczące przy sporządzaniu aktu winne były uzyskać 
uprzednio świadectwo tożsamości (w miastach od prezydenta lub burmistrza, zaś w Warszawie – od 
komisarza policji właściwego cyrkułu). 

32 Karą była grzywna, która zgodnie z postanowieniami Rady Administracyjnej z dnia 8 marca 
1836 r. mogła być zamieniona na areszt (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XVIII, Warszawa 
1836, Nr 64, s. 5-8). Ponieważ powołany przepis zawierał odwołanie do art. 475 Kodeksu Karzą-
cego Królestwa Polskiego z 1818 r., utracił moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 1848 r., tj. 
z chwilą wejścia w życie Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych z 1847 r. 
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3 listopada 1825 r.33 w art. 13 powierzyło tymczasowo powyższe czynności: od-
nośnie do wyznania katolickiego – dziekanom, odnośnie do innych wyznań po-
siadających zorganizowane parafie oraz do wyznań niechrześcijańskich – sę-
dziom pokoju lub w ich zastępstwie podsędkom. Zgodnie z zapowiadanym  
w K.C.K.P. postanowieniem Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 
1827 r.34 osobami nadzorującymi były: dla wyznania rzymsko-katolickiego – 
dziekani, dla wyznań chrześcijańskich – duchowni tych wyznań, dla wyznań nie-
chrześcijańskich – podsędkowie, zaś w razie braku w danej miejscowości sądów 
pokoju – burmistrzowie, których z czasem zastąpili w pełnieniu tej funkcji „ad-
iunkci obwodowi” (pomocnicy naczelników powiatów)35. Gdy dziekan był zara-
zem proboszczem, kontrola ksiąg prowadzonych w tej parafii należała do jednego 
z dziekanów sąsiednich dekanatów36. Prowadzący księgi zamykał je z końcem 
każdego roku, a wyznaczone przez Komisję Rządową Sprawiedliwości osoby (te 
same, do których należało parafowanie ksiąg) sprawdzały księgi w ciągu następ-
nego roku, spisując krótki protokół sprawdzenia, stwierdzając zwłaszcza zgod-
ność obu ksiąg, a następnie składały duplikat w archiwum hipotecznym (art. 74 
K.C.K.P.). 

Ograniczone środki nadzoru pozostające w gestii Komisji Rządowej Sprawie-
dliwości (nadzorowi temu nie podlegały w szczególności księgi stanu cywilnego 
wyznania katolickiego) musiały stać się przyczyną nieprawidłowości, skoro Ko-
misja ta w postanowieniu z dnia 6 (18) maja 1842 r. stwierdziła, iż „powziąwszy 
już dawniej z raportów Prokuratorów Królewskich przy Trybunałach Cywilnych 
wiadomość, że urzędnicy Stanu Cywilnego, utrzymujący księgi aktów Stanu Cy-
wilnego, pod wielu względami dopuszczają się uchybień w takowych aktach 
przeciwko przepisom prawa i że urzędnicy, trudniący się rewizyą ksiąg aktów 
Stanu Cywilnego, przyczyniają się do pokrywania tych uchybień przez zaniedby-
wanie swych obowiązków”37. W celu poprawy istniejącego stanu rzeczy Komisja 

                                                 
33 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XI, Warszawa 1826, Nr 42, s. 15-29.  
34 Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego, Wydział Sprawiedliwości, cz. 1,  

t. 4, Warszawa 1866, poz. 91, s. 18-21; zob. też: Z. SITNICKI , Nadzór nad aktami i urzędnikami 
stanu cywilnego na obszarze mocy obowiązującej K.C. z 1825 r., „Głos Sądownictwa”, 1936, s. 355. 

35 Tamże, poz. 94 i 96, s. 28-29, 32-37. 
36 Tamże, poz. 91, s. 18-21; zob. też: A. RZEWSKI, I. SZWARCMAN, Przewodnik dla urzędów 

stanu cywilnego uzupełniony tekstami obowiązujących na wszystkich ziemiach polskich ustaw, 
rozporządzeń i okólników oraz wzorami aktów i formularzy, Łódź 1923, s. 53. 

37 Zbiór przepisów, poz. 98, s. 40-55; zob. też: T. SITNICKI , Nadzór, s. 355-356. W powołanym 
postanowieniu jako główne źródło tych uchybień wskazano „zupełnie prawu przeciwny (…),  
a nader szkodliwy zwyczaj, iż wszelkie do aktu potrzebne wiadomości powszechnie bywają od 
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dodatkowo upoważniła prokuratorów przy Trybunałach do dodatkowej kontroli 
nad księgami prowadzonymi w parafiach, aby „w ciągu roku nadzwyczajne od-
bywali rewizje, bądź sami bądź przez Podprokuratorów, lub właściwych Podsęd-
ków, ksiąg aktów Stanu Cywilnego bieżących, mianowicie w tych parafiach,  
o którychby mieli podejrzenie, że w nich księgi te nie są porządnie utrzymy-
wane”. Po wprowadzeniu do Królestwa Polskiego sądownictwa rosyjskiego  
w 1876 r. nadzór nad księgami stanu cywilnego dla wyznań chrześcijańskich –  
z wyjątkiem rzymsko-katolickiego – i niechrześcijańskich należał do sędziów 
pokoju, zaś zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Państwa w dniu 4 czerw-
ca 1901 r.38 obowiązki te przejęli: co do wyznań ewangelickich – superintendenci, 
co do pozostałych wyznań (oprócz rzymsko-katolickiego i prawosławnego):  
w Warszawie – urzędnicy policyjni, w większych miastach – urzędnicy gubernial-
ni, w pozostałych miastach – pomocnicy naczelników powiatów39. 

Kodeks regulował szczegółowo wymogi formalne dotyczące sporządzania ak-
tów. I tak – zgodnie z art. 75 K.C.K.P. – akt winien zostać spisany natychmiast po 
dopełnieniu obrzędu religijnego, a gdy obrzęd ten nie łączył się z aktem stanu 
cywilnego lub według zasad danego wyznania nie był wymagany, wówczas spi-
sanie winno nastąpić w obu egzemplarzach natychmiast po oświadczeniu stron. 
Każdy akt stanu cywilnego obejmował rok, dzień i godzinę przyjęcia, imię, na-
zwisko, wiek, zawód i miejsce zamieszkania osób w nim wymienionych. Zainte-
resowane strony mogły stawić się osobiście bądź przez pełnomocników umoco-

                                                                                                                          
stron na bruljon odbierane, a w księgach tylko podpisy na próżnych kartkach przyjmowane, akta zaś 
dopiero później, pod nieobecność już osób interesowanych, nad podpisami sporządzone”; ponadto 
„w wielu parafiach nie są księgi prowadzone przez właściwych urzędników stanu cywilnego – 
proboszczów lub ich z porządku zastępców, ale częstokroć przez osoby prywatne, żadnego usposo-
bienia nie mające, bez żadnej rękojmi co do sumiennego wypełniania obowiązków, które im pro-
boszcze w zastępstwie nieprawnie poruczają”. Winnymi tego stanu rzeczy są niejednokrotnie –  
w opinii Komisji – powołani do kontroli nad księgami dziekani, gdyż „nie odbywają swych obo-
wiązków ściśle, ale tylko powierzchownie, wielu nawet wcale ksiąg aktów Stanu Cywilnego nie 
sprawdzają, a poświadczają, że zostały sprawdzone”. 

38 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Прави- 
тельствующем сенате, 1901, Nr 67, poz. 1346. 

39 Wprowadzona przez Komisję Rządową Sprawiedliwości „nadzwyczajna rewizja” ksiąg zo-
stała utrzymana w przepisach z 1876 r., kiedy to powierzono ją w miejsce prokuratorów – prezesom 
zjazdów sądów pokoju, zaś od wprowadzenia w 1917 r. sądownictwa polskiego sprawowali ją 
prezesi sądów okręgowych (Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej 
Rady Stanu Królestwa Polskiego 1917, Nr 1, poz. 1: Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownic-
twa w Królestwie Polskim, art. 4; poz. 4: Przepisy przechodnie do ustawy postępowania karnego, 
art. 7; poz. 5: Przepisy przechodnie do ustawy postępowania cywilnego, art. 25-26). 
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wanych szczegółowo i urzędowo, tj. notarialnie (art. 77 K.C.K.P.)40. Składającym 
oświadczenia winni towarzyszyć świadkowie, którymi mogli być mężczyźni 
(spokrewnieni lub nie, wskazani przez strony), mający ukończonych 21 lat (art. 
78 K.C.K.P.). Przyjmujący akt odczytywał go zeznającym i świadkom, o czym  
w akcie należało uczynić wzmiankę (art. 79 K.C.K.P.), a następnie oba egzempla-
rze aktu podpisywane były przez przyjmującego, osoby składające oświadczenia 
oraz świadków; w razie braku podpisu którejś z tych osób należało podać przy-
czynę (art. 80 K.C.K.P.). Akty winny być spisywane w księdze po kolei, bez po-
zostawiania wolnych miejsc, niedopuszczalne było stosowanie skrótów, a każda 
cyfra winna być podana słownie. Przekreślenia i odsyłacze podpisywały te same 
osoby, które składały podpis pod aktem (art. 80 K.C.K.P.)41. Wraz z księgą nale-
żało odesłać do archiwum hipotecznego pełnomocnictwa i inne pisma składane 
jako załączniki do aktów stanu cywilnego (art. 82 K.C.K.P.). 

W myśl art. 83 K.C.K.P. każdy miał prawo żądania odpisów z unikatów lub  
z duplikatów; posiadały one moc dowodową. Jeśli odpisy miały być użyte poza 
okręgiem właściwego sądu ziemskiego (tj. trybunału cywilnego), winny być po-
świadczone przez prezesa sądu. Postanowienie Namiestnika Królestwa z dnia  
14 stycznia 1817 r.42 zezwalało ponadto na wydawanie bezpłatnych skróconych 
zaświadczeń z akt kościelnych lub cywilnych, zawierających tylko imię i nazwi-
sko urodzonego, miejsce i datę urodzenia oraz nazwisko rodowe; w art. 2 zawarte 
było jednak zastrzeżenie, iż „zaświadczenia (…) służyć tylko mogą przy spisie 
wojskowym, w czynnościach zaś sądowych żadnego waloru mieć nie będą”43. 

Metryki lub akty sporządzone za granicą posiadały moc dowodową, jeśli  
odpowiadały formom obowiązującym w danym państwie. Legalizacja odpisów 
aktów sporządzonych za granicą następowała poprzez ich poświadczenie przez  
właściwe przedstawicielstwo oraz przez Ministra Sprawiedliwości (art. 84 
K.C.K.P.). Art. 94 K.C.K.P. stanowił ponadto, że wszelkie akty lub metryki spo-
rządzone za granicą lub w kraju (tj. na terenie Królestwa Polskiego), ale nie przed 
właściwym miejscowo urzędnikiem stanu cywilnego, powinny być na żądanie 

                                                 
40 Wyjątek stanowiło zawarcie małżeństwa, gdzie nupturienci winni występować osobiście. 
41 Tenże artykuł stanowił ponadto, że jeśli aktu nie ukończono na danej stronie, wówczas 

oprócz podpisów na końcu aktu podpisy należało złożyć także na każdej zapisanej stronie aktu. 
42 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. III, Warszawa 1817, Nr 12, s. 28-30. 
43 Podobną regulację odnośnie do zaświadczeń zawarcia małżeństwa zawierało postanowienie 

Księcia Namiestnika z dnia 28 września 1824 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. IX, War-
szawa 1825, Nr 37, s. 62). 
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zainteresowanych osób wpisane do ksiąg właściwych ze względu na miejsce za-
mieszkania. 

Każde uchybienie przeciwko przepisom o utrzymywaniu ksiąg stanu cywil-
nego zagrożone było karami porządkowymi wymierzanymi przez Komisję Rzą-
dową Sprawiedliwości lub wskazaną przezeń władzę (art. 86 K.C.K.P.)44. Nieza-
leżnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej kodeks przewidywał odpowie-
dzialność cywilną osób nadzorujących księgi za zmianę, fałsz w aktach stanu 
cywilnego, wydanie odpisu bez wzmianki wynikającej z wyroku lub aktu, zanie-
dbanie zapisania aktu do księgi (art. 87-89 K.C.K.P.). Poszkodowany mógł zatem 
żądać naprawienia szkody na podstawie art. 1382 i n. K.C.K.P.45. 

Akt urodzenia winien zostać sporządzony w ciągu ośmiu dni od urodzenia się 
dziecka (art. 95 K.C.K.P.), na podstawie okazania dziecka właściwemu duchow-
nemu (lub innej osobie upoważnionej do rejestracji stanu cywilnego – por. art. 
91-93 K.C.K.P.), również w tych wyznaniach, gdzie obrzęd religijny odbywa się 
później (art. 96 K.C.K.P.)46. W razie niezachowania ośmiodniowego terminu akt 

                                                 
44 W myśl orzeczenia senatu rosyjskiego Nr 25 z 1894 r., sprawy o odpowiedzialność dyscypli-

narną urzędników prowadzących księgi stanu cywilnego miały być wszczynane przez zjazdy sę-
dziów pokoju, a podlegały kompetencji sądów okręgowych. Urzędnicy w postępowaniu dyscypli-
narnym podlegali karom z art. 916-920 Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych. Po wejściu w życie 
rosyjskiego Kodeksu karnego z 1903 r. powołane przepisy zostały zastąpione przez art. 925 i 926. 
Pierwszy z nich przewidywał karę więzienia za niewciągnięcie do akt stanu cywilnego informacji 
pociągających za sobą skutki cywilne, drugi – karę grzywny do wysokości 600 marek za niedbal-
stwo lub niewykonanie obowiązujących przepisów przy prowadzeniu lub przy przechowywaniu 
ksiąg stanu cywilnego, jak również przy składaniu ich we właściwym czasie do właściwych urzędów. 

45 H. KONIC, Prawo osobowe, s. 73 zwraca uwagę, że zarówno w prawie materialnym, jak  
i w procedurze cywilnej zabrakło przepisów, w jaki sposób można zobowiązać urzędnika stanu 
cywilnego do sporządzenia aktu w razie odmowy z jego strony. Wprawdzie art. 86 K.C.K.P. prze-
widywał odpowiedzialność dyscyplinarną urzędnika za uchybienie przepisom regulującym rejestra-
cję stanu cywilnego, w tym przypadku jednak zachodziło nie uchybienie, lecz decyzja urzędnika 
wymagająca uchylenia w drodze instancji. Tymczasem ani przełożony duchowny, ani władza 
zwierzchnia nad organami samorządowymi lub policyjnymi nie posiadały, zdaniem autora, takiej 
kompetencji. 

46 W literaturze zwracano uwagę, iż akty urodzenia dzieci żydowskich sporządzane są często  
z przekroczeniem terminu ośmiodniowego, przede wszystkim dlatego, iż termin sporządzenia aktu 
zbiega się z obrzędem religijnym, co powoduje, że osoby zobowiązane do zgłoszenia urodzenia 
czynią to dopiero po dokonaniu obrzędu religijnego, a zatem po upływie ośmiodniowego terminu. 
W 1911 r. rabinat warszawski wezwał do zgłaszania urodzeń na trzy dni przed dopełnieniem ob-
rzędu religijnego, zarazem zabronił dopełniania obrzędu w braku metryki urodzenia (Obwieszczenie 
Nr 10 z 18 stycznia); próba ta nie odniosła jednak pożądanych skutków (A. RZEWSKI, I. SZWARC-

MAN , Przewodnik, s. 89). 



Rejestracja stanu cywilnego w Królestwie Polskim i w Księstwie Warszawskim 

 

 

31

urodzenia należało sporządzić w późniejszym terminie, ze wskazaniem przyczy-
ny opóźnienia (art. 97 K.C.K.P.)47. Obowiązek zawiadomienia o urodzeniu się 
dziecka ciążył na ojcu, a gdyby ten nie żył lub zachodziła z jego strony prze-
szkoda – na lekarzu, akuszerce, urzędniku zdrowia lub na innych osobach obec-
nych przy urodzeniu. Niemożność stawienia się ojca nie wstrzymywała sporzą-
dzenia aktu urodzenia, ale przyczynę tej niemożności należało wymienić w akcie 
(art. 98 K.C.K.P.). 

Akt urodzenia winien zostać spisany w obecności dwóch świadków. Należało 
wymienić w nim datę, godzinę i miejsce urodzenia, płeć dziecka, jego imię (lub 
imiona), a także imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania rodziców i świad-
ków (art. 98-99 K.C.K.P.). Odnośnie do pozamałżeńskiego pochodzenia dziecka 
K.C.K.P. wyróżniał dzieci tzw. naturalne, tj. pochodzące od rodziców stanu wol-
nego, oraz zrodzone w wyniku cudzołóstwa (gdy przynajmniej jedno z rodziców 
dziecka pozostawało w związku małżeńskim z inną osobą niż drugi rodzic) lub 
kazirodztwa. W pierwszym przypadku nazwisko ojca mogło zostać wpisane  
w akcie urodzenia, gdy ten był obecny przy jego sporządzaniu i jednocześnie 
uznał dziecko. Jeśli uznanie dziecka nastąpiło w innym czasie (po sporządzeniu 
aktu urodzenia), akt uznania należało wpisać do księgi kolejno podług daty,  
a także uczynić o nim wzmiankę na brzegu aktu urodzenia (art. 101 K.C.K.P.). 
Podobnie należało uczynić wzmiankę o przysposobieniu, wpisanym do księgi 
stanu cywilnego również według daty, na podstawie wyciągu z orzeczenia sądo-
wego (art. 102 K.C.K.P.; por. art. 342 K.C.K.P.). W drugim przypadku umiesz-
czenie nazwiska ojca w akcie urodzenia nie było możliwe (art. 105 K.C.K.P.); 
wynika z tego, iż w razie niemożności wpisania nazwiska ojca w akcie urodze- 
nia wpisywano tylko nazwisko matki. Zgodnie z art. 4 zmiany K.C.K.P. z dnia  
13 (26) maja 1913 r. o zastosowaniu do Królestwa Polskiego zdania Rady Pań-
stwa z 13 czerwca 1902 r.48 możliwe stało się uznanie dzieci urodzonych w wyni-
ku cudzołóstwa lub kazirodztwa, nazwisko ojca mogło zatem zostać wymienione 
w akcie urodzenia. 

                                                 
47 Jeszcze w czasie obowiązywania K.N. powstała kwestia, co należy uczynić w przypadku, 

gdy zainteresowany żąda sporządzenia aktu, którego spisania zaniechano we właściwym czasie. 
Komisja Rządowa Sprawiedliwości wyjaśniła w dniu 29 kwietnia 1819 r., że zainteresowany winien 
złożyć przed urzędnikiem oświadczenie co do faktu, które można wpisać do bieżących ksiąg stanu 
cywilnego (tamże, s. 86). 

48 Zbiór praw. Postanowienia i rozporządzenia rządu w guberniach Królestwa Polskiego obo-
wiązujące, 1913, Nr 114, poz. 998. 
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Zgodnie z art. 104 K.C.K.P. znalazca porzuconego noworodka winien go od-
dać duchowemu przełożonemu którejkolwiek parafii wraz z przedmiotami znale-
zionymi przy dziecku, wskazując czas i miejsce znalezienia. Redakcja tego prze-
pisu pozwala przypuszczać, iż mowa w nim jest o duchownym chrześcijańskim. 
Duchowny ten winien spisać w obecności dwóch świadków akt urodzenia, wy-
mieniając uzyskane od znalazcy informacje (choć zwykły akt urodzenia ich nie 
zawierał, mogły jednak mieć znaczenie dla ustalenia pochodzenia dziecka),  
a także domniemany wiek dziecka, nadane mu imię, a także osobę lub instytucję 
przyjmującą dziecko na wychowanie. Powołany przepis nie regulował kwestii 
nazwiska dziecka (wnosić zatem należy, iż było ono w akcie pomijane), nie roz-
strzygał także, do kogo należało nadanie imienia: do osoby znajdującej czy do 
duchownego49. 

Jeśli dziecko przyszło na świat żywe, lecz zmarło przed sporządzeniem aktu 
urodzenia, należało spisać dwa akty: urodzenia i zgonu. Urzędnik prowadzący 
księgi stanu cywilnego winien zaznaczyć, czy okazano mu dziecko żywe; jeśli 
nie, odnotowywał w akcie urodzenia fakt okazania dziecka martwego z oświad-
czeniem, iż urodziło się żywe (art. 105 K.C.K.P.). Oświadczenie to, jak się wy-
daje, opierało się na zapewnieniu osoby zgłaszającej fakt urodzenia się dziecka. 
W Kodeksie nie przewidziano natomiast spisywania aktów urodzenia dzieci mar-
two urodzonych. Powyższe postanowienia miały szczególne znaczenie z uwagi na 
to, że dziecko, które żyło choćby przez krótki czas po urodzeniu, posiadało zdol-
ność prawną, mogło zatem zarówno dziedziczyć, jak i stać się spadkodawcą. 

Sporządzanie aktów małżeństwa regulowały art. 106-130 K.C.K.P. Kodeks 
wprowadzał – w miejsce laickiego systemu osobowego prawa małżeńskiego – 
odmianę systemu mieszanego, w której zawarcie małżeństwa następowało, jak 
stanowił art. 145, wyłącznie w formie wyznaniowej (chrześcijańskiej lub nie-
chrześcijańskiej). Zgodnie z art. 106 K.C.K.P. zawarcie małżeństwa winno zostać 
poprzedzone zapowiedziami regulowanymi przez prawo poszczególnych wyznań 
lub – gdyby prawo danego wyznania nie przewidywało zapowiedzi – przez prze-
pisy Komisji Rządowej Wyznań Religijnych50. Treść zapowiedzi należało wpisać 
do odrębnej księgi, uwzględniając: imiona, nazwiska, zawód i miejsce zamiesz-

                                                 
49 Zob. szerzej: H. KONIC, Metryki podrzutków w b. zaborze rosyjskim, „Ruch Prawniczy, Eko-

nomiczny i Socjologiczny” 1926, z. 4, s. CCXV i n. 
50 Wprawdzie zapowiedzi nie były wymagane w wyznaniu mojżeszowym i w islamie, Komisja 

Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji w rozporządzeniu Nr 8331/1250 z dnia 26 marca 1827 r. 
nakazała ich trzykrotne głoszenie w domach modlitwy (synagogach, meczetach) podczas nabożeń-
stwa w odstępie tygodniowym. 
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kania zarówno narzeczonych, jak i ich rodziców (art. 107 K.C.K.P.). Zapowiedzi 
winny być głoszone w parafii każdego z narzeczonych (również w parafii po-
przedniego miejsca zamieszkania, gdy osoba wstępująca w związek małżeński 
zamieszkiwała na terenie obecnej parafii krócej niż trzy miesiące), a gdyby mał-
żeństwo nie zostało zawarte w ciągu sześciu miesięcy od ostatniej zapowiedzi, 
należało je ponowić (art. 108-109 K.C.K.P.). Z brzmienia art. 110 i 111 K.C.K.P. 
wynika, iż zapowiedzi powinny być trzykrotne, przepisy te traktują bowiem  
o możliwości dyspensy od drugiej i trzeciej zapowiedzi, udzielonej przez właści-
wą władzę duchowną lub władzę upoważnioną przez Komisję Rządową Wyznań 
religijnych. Zapowiedzi nie były wymagane w następujących przypadkach: nie-
bezpieczeństwa bliskiej śmierci grożącego jednemu z nupturientów, długiej lub 
niebezpiecznej podróży odbywanej „w interesach rządowych”, tj. państwowych, 
a także zamiaru zawarcia małżeństwa wyznaniowego przez osoby uchodzące po-
wszechnie za pozostające w związku małżeńskim – w celu uniknięcia zgorszenia 
(art. 112 K.C.K.P.). Brak przeszkód małżeńskich natury religijnej nie zwalniał 
duchownego kierującego parafią od upewnienia się co do braku przeszkód wska-
zanych w art. 158-165 K.C.K.P. (por. art. 113 K.C.K.P.). W razie wątpliwości co 
do wieku nupturientów należało go stwierdzić na podstawie aktu urodzenia lub 
metryki chrztu dostarczonych przez nupturienta (jeśli nie znajdowały się w miej-
scowych księgach), a gdyby ich dostarczenie okazało się niemożliwe – na pod-
stawie zeznań dwóch świadków znanych duchownemu (art. 114 K.C.K.P.). Po-
nieważ prawo wymagało do zawarcia małżeństwa przez mężczyznę poniżej dwu-
dziestego piątego roku życia i przez kobietę poniżej dwudziestego pierwszego 
roku życia zgody właściwych osób (rodziców, a w dalszej kolejności dziadków – 
art. 149 K.C.K.P.51), Kodeks normował szczegółowo formę wyrażenia owej zgo-
dy (art. 115 K.C.K.P. i n.)52. 

Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej duchowny 
utrzymujący księgi stanu cywilnego sporządzał w obecności dwóch świadków akt 
małżeństwa połączony z metryką ślubu. W myśl art. 120 K.C.K.P. akt ten winien 
zawierać: oświadczenie duchownego i świadków o zawarciu małżeństwa; imiona, 

                                                 
51 W niektórych przypadkach wymagana była zgoda rady familijnej (art. 115 w zw. z art. 152 

K.C.K.P.) lub władzy opiekuńczej (art. 115 w zw. z art. 157 K.C.K.P.). 
52 Mężczyzna po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia i kobieta po ukończeniu dwu-

dziestego pierwszego roku życia winni przed zawarciem małżeństwa zwrócić się do rodziców (lub – 
w drugiej kolejności – do dziadków) o radę (art. 118-119 w zw. z art. 153-155 K.C.K.P.). Natomiast 
zgodnie z art. 158 K.C.K.P. do zawarcia małżeństwa przez oficerów i urzędników wojskowych 
konieczne było zezwolenie właściwej władzy wojskowej. 
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nazwiska, zawód, miejsce urodzenia i zamieszkania małżonków; stwierdzenie co 
do posiadania przez małżonków odpowiedniego wieku (ewentualnie o dyspensie 
od przeszkody wieku); imiona, nazwiska, zawód i miejsce zamieszkania rodziców 
małżonków; zezwolenie właściwych osób lub organów, wzmiankę o dacie i miej-
scu głoszenia zapowiedzi, wzmiankę o tamowaniu (lub o jego braku)53; wzmiankę 
o ustaniu poprzedniego małżeństwa54; oświadczenie małżonków o zawarciu  
małżeńskiej umowy majątkowej, wreszcie dane świadków (w tym informacje  
o ewentualnym pokrewieństwie lub powinowactwie w stosunku do małżonków). 

Urzędowy odpis z księgi stanowił dowód zawarcia małżeństwa, a gdyby księ-
ga nie była utrzymywana bądź uległa zniszczeniu lub uszkodzeniu, art. 122 
K.C.K.P. zezwalał na udowodnienie zawarcia małżeństwa za pomocą dokumen-
tów lub zeznań świadków; zarazem od osób twierdzących, iż pozostają ze sobą  
w związku małżeńskim, art. 123 K.C.K.P. wymagał w razie wątpliwości udowod-
nienia tego faktu w wyżej wskazany sposób. W myśl art. 124 K.C.K.P. nie można 
było zaprzeczyć na podstawie jedynie braku aktu małżeństwa prawego pochodze-
nia dzieci urodzonych w związku osób powszechnie uważanych za małżeństwo 
(„które jawnie z sobą jako mąż i żona żyły”), a które już nie żyją. Jeśli zawarcie 
małżeństwa zostało udowodnione w drodze procesu karnego, wyrok należało 
dołączyć do księgi małżeństw i sporządzić w niej protokół, co wywoływało skutki 
cywilne od dnia zawarcia małżeństwa zarówno wobec małżonków, jak i wobec 
dzieci urodzonych w tym małżeństwie (art. 125 K.C.K.P.)55. 

Prawomocny wyrok sądu cywilnego stwierdzający nieważność małżeństwa, 
orzeczenie rozwodu lub separacji na czas nieograniczony („rozłączenie”) stanowił 
podstawę do zamieszczenia stosownej wzmianki w akcie małżeństwa (art. 128 
K.C.K.P.); wzmiankę należało także uczynić w przypadku zniesienia separacji 
przez sąd na prośbę małżonków (art. 129 K.C.K.P.). 

Przepisy dotyczące aktów małżeństwa obowiązywały także wyznawców wy-
znań niechrześcijańskich. Art. 130 K.C.K.P. nakładał na duchownych tych wy-
znań obowiązek stawienia się wraz ze świadkami odbytego obrzędu religijnego 
przed urzędnikiem uprawnionym do sporządzania aktów stanu cywilnego, w celu 
złożenia stosownego oświadczenia, „iż akt religijnie zawartym został”. 

                                                 
53 Tamowaniem określano sprzeciw co do zawarcia małżeństwa, zgłaszany przez osoby wska-

zane w art. 166-171 K.C.K.P. 
54 Wymóg ten dotyczył kobiety pozostającej uprzednio w związku małżeńskim. 
55 W razie śmierci jednego lub obojga małżonków przed rozpoczęciem procesu z powództwem 

mógł wystąpić każdy mający interes w stwierdzeniu zawarcia małżeństwa lub Prokurator Królewski 
(art. 126 K.C.K.P.). 
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Artykuły 131-139 K.C.K.P. dotyczyły aktów zgonu („zejścia”). Przed sporzą-
dzeniem aktu utrzymujący księgi aktów stanu cywilnego winien osobiście stwier-
dzić nastąpienie zgonu („zapewnić się naocznie o zaszłej śmierci”) i – jeśli nie był 
jednocześnie duchownym przełożonym parafii wyznania osoby zmarłej – udzielić 
pozwolenia na pochówek, który mógł nastąpić najwcześniej po upływie 48 godzin 
od zgonu, przy czym termin ten mógł ulec zmianie w przypadkach określonych 
przepisami policyjnymi (art. 131 K.C.K.P.). Przepisy takie zawierało postanowie-
nie Rady Administracyjnej z dnia 31 maja (12 czerwca) 1846 r.56 dopuszczające 
zarówno przedłużenie 48-godzinnego terminu w razie braku na ciele zmarłego 
oznak rozkładu (art. 2), jak i jego skrócenie w określonych przypadkach (daleko 
posunięty rozkład, przeprowadzenie sekcji zwłok przed upływem 48 godzin od 
zgonu, epidemia – art. 6). H. Konic zauważył, iż przepis ten pozostawał często 
martwą literą, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie osobiste udanie się urzędnika 
stanu cywilnego w celu stwierdzenia zgonu było trudne do wykonania; dlatego 
sporządzenie aktu odbywało się zwykle na podstawie oświadczenia lekarza lub 
zarządcy domu57. 

W myśl art. 132 K.C.K.P. akt zgonu winien zawierać: imię (imiona), nazwi-
sko, zawód, wiek i miejsce zamieszkania zmarłego, datę i godzinę zgonu, a jeśli 
zmarły pozostawał w związku małżeńskim – imię (imiona) i nazwisko małżonka 
(niezależnie czy małżonek pozostawał przy życiu). Należało podać także dane 
osób informujących o zgonie (zwanych w dalszych przepisach świadkami) oraz – 
o ile to możliwe – dane dotyczące rodziców zmarłego i jego miejsce urodzenia. 
Akt sporządzany był na podstawie zeznań dwóch świadków, którymi w miarę 
możności – jak zalecał art. 155 K.C.K.P. – powinni być najbliżsi krewni lub są-
siedzi, a jeśli zgon nastąpił poza miejscem zamieszkania zmarłego – osoba,  
„u której śmierć zaszła” oraz inny dowolny świadek („jeden krewny zmarłego lub 
obaj”). Akt zgonu osób odbywających służbę wojskową za granicą należało spo-
rządzić na podstawie zeznania trzech świadków (art. 135 K.C.K.P.). W przypadku 
zgonu w szpitalu lub w innej instytucji publicznej (np. w przytułku, w więzieniu, 
w areszcie sądowym lub policyjnym) informacji o zmarłym wymienionych w art. 
132 K.C.K.P. winni udzielić przełożeni, dozorcy lub administratorzy tych instytu-
cji; z tego powodu art. 134 K.C.K.P. nakładał na nich obowiązek umieszczania 
powyższych informacji w księgach administracyjnych. Gdy zgon nastąpił w spo-
sób nagły lub ujawnione zostały świadczące o tym okoliczności, zmarły nie mógł 
zostać pochowany przed zakończeniem postępowania wyjaśniającego prowadzo-

                                                 
56 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XXXVIII, Warszawa 1847, Nr 118, s. 60-109. 
57 H. KONIC, Prawo osobowe, s. 92. 
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nego przez odpowiednich funkcjonariuszy („póki urzędnik lub urzędnicy, do któ-
rych podług prawa należy wyjaśnienie lica…, działań swoich nie uskutecznią” – 
art. 136 K.C.K.P.), tj. przez organy policji; ich obowiązkiem było zebranie infor-
macji wymienionych w art. 132 K.C.K.P. i udzielenie ich urzędnikowi stanu cy-
wilnego miejsca, gdzie zgon nastąpił, w celu sporządzenia aktu zgonu. Powyższy 
przepis miał na celu zapewnienie organom policji możliwości wyjaśnienia, czy 
zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, czy też zachodzi podejrzenie, iż był skut-
kiem przestępstwa. 

Należy zwrócić uwagę, iż K.C.K.P. nie przewidywał konieczności wskazy-
wania w akcie zgonu jego przyczyny. Co więcej, art. 138 K.C.K.P., wzorowany 
na art. 85 K.N., stanowił, iż nie należy podawać przyczyny zgonu, który nastąpił 
w sposób nagły albo który miał miejsce w więzieniu lub w areszcie, czy wreszcie 
był skutkiem wykonania kary śmierci orzeczonej wyrokiem sądu. Celu tego prze-
pisu upatrywać należy w ochronie dobrego imienia zmarłego, leżącej także  
w interesie jego bliskich. 

Zgodnie z art. 139 K.C.K.P., gdyby księgi aktów stanu cywilnego nie były 
utrzymywane albo uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu, wreszcie gdyby akt zgonu 
nie został sporządzony, wówczas fakt zgonu można było udowodnić poprzez do-
kumenty lub zeznania świadków. Do r. 1876, tj. w czasie obowiązywania w Kró-
lestwie Polskim francuskiego Kodeksu postępowania cywilnego z 1806 r., osoby 
zainteresowane mogły zwrócić się do sądu w drodze illacji, tj. wniosku, o sądowe 
ustalenie zgonu (w postaci wyroku) na podstawie zeznań świadków. Po wprowa-
dzeniu rosyjskiego Kodeksu postępowania cywilnego z 1864 r.58 w orzecznictwie 
Senatu Rządzącego wyrażono pogląd, iż wydawanie aktów zgonu nie należy do 
sądów59; z kolei urzędnicy stanu cywilnego odmawiali sporządzenia aktu zgonu 
po upływie wielu lat. Z tego powodu jedynym sposobem na uzyskanie dokumentu 
potwierdzającego zgon było sporządzenie aktu notarialnego zawierającego zezna-
nia świadków60. 

Kwestie związane z uzupełnianiem braków i poprawianiem pomyłek w ak-
tach stanu cywilnego regulowały art. 140-142 K.C.K.P. O sprostowaniu aktu 
orzekał sąd cywilny na wniosek osoby mającej w tym interes, po wysłuchaniu 
wniosków prokuratora; oprócz wnioskodawcy sąd mógł wezwać także inne osoby 
zainteresowane. Zawierający tę zasadę art. 140 K.C.K.P. nie precyzował, kogo 

                                                 
58 Ustawa postępowania sądowego cywilnego z dnia 20 listopada 1864 r., Zwód Praw Cesar-

stwa Rosyjskiego, Свод Законов Российской Империи, t. XVI, cz. 1. 
59 Orzeczenie Nr 31 z 1890 r. 
60 H. KONIC, Prawo osobowe, s. 96. 
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należy rozumieć przez – według użytej tam terminologii – „stronę interesowaną” 
i jakiego rodzaju interes – prawny czy również innego rodzaju – uzasadnia wystą-
pienie z wnioskiem. Uznać zatem można, iż wnioskodawcą mógł być każdy, czy-
je prawa były uzależnione od treści aktu stanu cywilnego, tj. nie tylko ten, kogo 
akt bezpośrednio dotyczył, ale np. osoby z nim spokrewnione czy spadkobiercy. 
Lege non distinguente wnioskować należy również, że interes, o którym traktuje 
powołany przepis, mógł być zarówno natury majątkowej, jak i niemajątkowej, np. 
ujednolicenie pisowni nazwiska tej samej osoby lub członków tej samej rodziny. 

Art. 1648 rosyjskiego Kodeksu postępowania cywilnego uzupełnił przepisy 
K.C.K.P., dodając do katalogu osób mogących domagać się sprostowania aktu 
również prokuratora, jeśli sprostowanie związane było z „interesem rządu”, przez 
co rozumieć należy – jak twierdzi H. Konic – interes publiczny61. 

Orzeczenie sądu (zwane w K.C.K.P. wyrokiem sprostowania) należało złożyć 
do ksiąg aktów stanu cywilnego i sporządzić w nich protokół przyjęcia, a na 
brzegu sprostowanego aktu czyniono o nim wzmiankę (art. 142 K.C.K.P.)62. Od-
nośnie do mocy obowiązującej orzeczenia wobec osób trzecich art. 141 K.C.K.P. 
stanowił, że nie może być ono zastosowane „przeciw stronom interesowanym, 
które takowego [sc. orzeczenia] nie żądały, lub które do sprawy przywołane  
nie były”, co oznacza, iż orzeczenie skutkowało jedynie wobec uczestników  
postępowania. 

Przepisy K.C.K.P. dotyczące sporządzania aktów małżeństwa zostały uchy-
lone przez Prawo o małżeństwie z 1836 r.63, zawierające nie tylko normy małżeń-
skiego prawa osobowego, ale i przepisy regulujące stosowny rodzaj aktów stanu 
cywilnego. Omawiane prawo oparte zostało na dwóch projektach. Jeden z nich, 
opracowany przez Komisję Sprawiedliwości w Warszawie, po zatwierdzeniu 
przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego w dniu 22 maja 1834 r. został 
przesłany do Departamentu do spraw Królestwa Polskiego w Petersburgu, przy 
którym działała Komisja Przygotowawcza do rewizji i ułożenia praw Królestwa 

                                                 
61 Tamże, s. 98. 
62 Por. art. 1650 Kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł ten stanowił ponadto, iż zmiana 

treści aktu będąca wynikiem sprostowania winna być uwzględniona także w jego odpisach,  
a w razie naruszenia tego wymogu urzędnik wydający akt mógł zostać zasądzony na odszkodowanie 
za spowodowane tym szkody i straty. 

63 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. XVIII, Warszawa 1836, Nr 64, s. 56-297 [dalej cyt.: 
P.M.]. Zob. szerzej np. A. FASTYN, Problem powstania i charakter prawa małżeńskiego z 1836 
roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2012, nr 2, s. 193-209. 
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Polskiego. Osobny projekt tej ostatniej komisji opracował Cyprian Zaborowski64. 
W dniu 16 (28) marca 1836 r. ukazał się dekret cesarski wprowadzający Prawo  
o małżeństwie, a jego ogłoszenie nastąpiło w dniu 24 marca 1836 r. 

Treść Prawa małżeńskiego dostosowana została do norm wyznaniowych,  
w szczególności czterech wyznań chrześcijańskich: rzymsko-katolickiego, grec-
ko-rosyjskiego (prawosławnego), ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego)  
i ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego). Ponadto rozdział V (art. 179 i n. 
P.M.) stanowił ogólnie, iż przepisom właściwej religii (z uwzględnieniem wska-
zanych przepisów państwowych) podlegają małżeństwa osób należących do in-
nych wyznań chrześcijańskich, Żydów oraz muzułmanów. W odniesieniu do mał-
żeństw katolików osobą uprawnioną do sporządzania aktów małżeństwa był pro-
boszcz, który – w myśl art. 58 P.M. – po „dopełnionym obrzędzie religijnym” 
spisywał akt w obecności dwóch świadków. Akt winien zawierać imiona, nazwi-
ska, zawód, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i wiek małżonków, a także 
imiona, nazwiska, zawód i miejsce zamieszkania ich rodziców. Należało także 
wymienić datę i miejsce głoszenia zapowiedzi (ewentualnie wskazać organ wła-
dzy kościelnej udzielającej dyspensy od zapowiedzi). Jeśli małżeństwo zawierała 
osoba pozostająca wcześniej w związku małżeńskim, akt powinien zawierać 
wzmiankę o czasie ustania lub stwierdzenia nieważności poprzedniego małżeń-
stwa. Zamieszczano również oświadczenia małżonków o ewentualnym zawarciu 
małżeńskiej umowy majątkowej (ze wskazaniem daty i miejsca jej zawarcia  
i nazwiska notariusza). Odnotowywano wreszcie imiona, nazwiska, zawód, wiek  
i miejsce zamieszkania świadków (z uwzględnieniem stopnia pokrewieństwa lub 
powinowactwa względem małżonków) oraz oświadczenie duchownego i świad-
ków o zawarciu małżeństwa wyznaniowego. Jeśli do zawarcia małżeństwa wy-
magana była zgoda rodziców, opiekunów lub dowództwa wojskowego (art. 15-20 
P.M.65), należało ją złożyć do akt stanu cywilnego. 

Postanowienia art. 58 P.M. miały zastosowanie również co do sporządzania 
aktów małżeństwa osób wyznań: prawosławnego (art. 109 P.M.) oraz ewange-

                                                 
64 Zdaniem H. Konica w Petersburgu stworzono kompilację obu projektów – H. KONIC, Prawo 

małżeńskie obowiązujące w b. Królestwie Kongresowym, Warszawa 1924, s. 48. Natomiast S. Ho-
lewiński twierdzi, iż Prawo małżeńskie zostało oparte wyłącznie na projekcie Zaborowskiego –  
S. HOLEWIŃSKI, W setną rocznicę prawa małżeńskiego, odb. z „Gazety Sądowej Warszawskiej”, 
1936, nr 12-13, s. 12 i n. 

65 Wskazane przepisy zostały uzupełnione Prawidłami względem zawierania związków małżeń-
skich przez Urzędników i Officyalistów Rządowych z dnia 6/18 maja 1850 r. (Dziennik Praw Kró- 
lestwa Polskiego, t. XLIII, Warszawa 1850, Nr 131, s. 68-73), traktującymi o zezwoleniu właściwej 
władzy na małżeństwo urzędników państwowych. 
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licko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego (art. 139 P.M.). Odnośnie do 
aktów małżeństwa osób należących do innych wyznań (w szczególności judaizmu 
i islamu) art. 187 P.M. nakazywał duchownemu dopełniającemu obrzędu religij-
nego (rabinowi, imamowi) udanie się wraz z małżonkami i świadkami do urzęd-
nika utrzymującego księgi aktów stanu cywilnego celem sporządzenia aktu mał-
żeństwa zgodnie z art. 58 P.M. 

Warto wspomnieć ponadto o przepisach regulujących rejestrację stanu cywil-
nego wojskowych, zawartych w art. 5-6 powołanego już postanowienia Namiest-
nika Królestwa Polskiego z dnia 3 listopada 1825 r. W myśl art. 5 „dla Offi- 
cyerów, dla Urzędników woyskowych i osób przy woysku użytych, do stopnia 
Officerskiego porównanych i dla nich służących z zaciągu niewydanych, utrzy-
mywać będą osoby te same, które akta Stanu Cywilnego dla mieszkańców Kraiu 
utrzymują”. Prowadzenie aktów stanu cywilnego „dla woyskowych niższego 
stopnia i służących Officerskich z zaciągu wziętych” art. 6 powierzał natomiast 
kapelanom wojskowym. Do kontroli aktów sporządzanych przez kapelanów na 
mocy art. 13 lit. d powołany został naczelny kapelan wojskowy. 

Na podstawie postanowienia Komitetu Urządzającego Królestwa Polskiego  
z dnia 10 (22) listopada 1867 r. – z dniem 1 stycznia 1868 r. językiem aktów sta-
nu cywilnego stał się język rosyjski66. 

Królestwo Polskie stanowiło ten obszar prawny, gdzie najbardziej widoczny 
był wyznaniowy charakter rejestracji stanu cywilnego: akty stanu cywilnego osób 
należących do wyznań chrześcijańskich zostały połączone z metrykami kościel-
nymi. Akty członków wyznań niechrześcijańskich były wprawdzie prowadzone 
przez burmistrzów lub inne osoby świeckie, jednak i w tym przypadku rejestracja 
zachowywała charakter wyznaniowy, ponieważ dopiero na podstawie doniesienia 
właściwego duchownego o przeprowadzeniu obrzędu religijnego, odnotowywa-
nego w specjalnych księgach zapisów, świecki urzędnik stanu cywilnego był 
uprawniony do sporządzenia odpowiedniej metryki67. Charakter ten utrzymany 
został również na obszarze byłego Królestwa Polskiego po 1918 r. 

 
Słowa kluczowe: stan cywilny, rejestracja stanu cywilnego, Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny 

Królestwa Polskiego, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie. 
 

 
                                                 

66 Zbiór postanowień Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, t. 4, Warszawa 1867,  
s. 384. 

67 Por. K. KRASOWSKI, Prawo o aktach stanu cywilnego w II Rzeczypospolitej, „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego” 1995, z. 2, s. 228-229. 
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The marital status registration in the Duchy  
of Warsaw and Congress Poland 

Summary 

The period of partitions brought serious changes in the system of marital status registration on 
the polish territories seized by Russia, Austria and Prussia. In the part of these territories there was  
a change of previous church registration system into a secular system, which was – at least origi-
nally – tore apart from religious authorities, and which entrusted the secular officials of Registry 
Office with the registration duty, in the remaining parts the registration was left to the management 
of religious authorities, but pursuant to state regulation, and under the supervision of national au-
thorities. The most complicated legal circumstances bound within the territory of the Duchy of 
Warsaw and then the Congress Poland. The Congress Poland was this kind of legal area, where the 
religious character of marital status registration was the best visible: vital records of the people who 
rank among Christians were joined with church registers. The vital records of members of non-
Christian denominations were carried on by mayors or other laypeople, but also in this case the 
registration preserved its religious character, because only on the basis of notification from compe-
tent clergyman about performance of religious ceremony, which was noted in special entry books. 
This character was also preserved within the territory of Congress Poland after 1918. 
 
Keywords: marital status, marital status registration, Napoleonic Code, The Civil Code of Congress 

Poland, Duchy of Warsaw, Congress Poland. 
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Standesamtwesen im Herzogtum  
Warschau und Kongresspolen 

Zusammenfassung 

Die Zeit der Teilungen brachte wesentliche Veränderungen in dem System des Stande-
samtwesens auf den von Russland, Österreich und Preußen angeeigneten Gebiete. In dem Teil der 
Gebiete es kam zur Umwandlung des bisherigen kirchlichen Registrierungssystems zum säkularen 
System, das wenigstens in der Annahme – Glaubensorgane zusammenhanglos war, das mit der 
Registrierungspflicht die Standesamtsbeamte betraute, auf den übrigen Gebiete wurde die Registrie-
rung in dem Geschäftsbereich der Glaubensorgane überlassen, aber nach der staatlichen Regelung 
und unter Aufsicht der Staatsorgane. Am meisten komplizierte Rechtslage galt auf dem Gebiet 
Herzogtums Warschau, und nächstens des Kongresspolens. Das Kongresspolen war ein Rechtsge-
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biet, wo der konfessionelle Charakter der Personenstandregistrierung am besten sichtbar war: Perso-
nenstandakten der zu den christlichen Konfessionen gehörenden Menschen wurden mit kirchlichen 
Urkunden verbunden. Die Akten von Mitglieder der nichtchristlichen Konfessionen wurden zwar 
von Bürgermeister oder andere Leien geführt wurden, aber auch in diesem Fall die Registrierung 
wurde der konfessionelle Charakter der Registrierung bewahrt, weil erst aufgrund der Meldung des 
zuständigen Geistlichen über die Durchführung vom religiösen Brauch, der in Sondereintragsbücher 
verzeichnet wurde. Dieser Charakter wurde auch auf dem Gebiet des ehemaligen Kongresspolens 
nach 1918 erhalten. 

 
Schlüsselwörter: Personenstand, Standesamtwesen, Code Civil, Code Napoleon, Zivilgesetzbuch 

Kongresspolens, Herzogtum Warschau, Kongresspolen. 
 

Aus dem Polnischen übersetzt von Dagmara Sikora 
 
 
 
 
 

Реєстрація цивільного стану  
у Варшавському герцогстві і Царстві Польському 

Pезюме  

Період поділів приніс серйозні зміни в системі реєстрації цивільного стану на польських 
землях, загарбаних Росією, Австрією та Пруссією. На частині території відбулася транс-
формація з попередньої церковної системи реєстрації на світську, відірвану – принаймні за 
наміром – від релігійних органів, делегуючи обов’язок реєстрації світському чиновнику 
органу цивільного стану, а решту реєстрації залишаючи у віданні релігійних органів, проте 
відповідно до державного регулювання і під наглядом державних органів. Найскладніша 
правова ситуація діяла на території Варшавського герцогства, а потім Царства Польського, 
яке становило ту юридичну сферу, де найбільш помітним був релігійний характер реєстрації 
цивільного стану: акти цивільного стану тих, хто належав до християнських віросповідань, 
були поєднані з церковними метриками. Акти членів нехристиянських віросповідань щоп-
равда велися бургомістрами чи іншими світськими особами, але і в цьому випадку реєстрація 
зберігала релігійний характер, оскільки щойно на основі повідомлення відповідною духов-
ною особою про здійснення релігійного обряду робився запис у спеціальних книгах записів. 
Цей характер зберігся також на території колишнього Царства Польського після 1918 року.  
 
Ключові слова: цивільний стан, реєстрація цивільного стану, Кодекс Наполеона, Цивільний 

кодекс Царства Польського, Варшавське герцогство, Царство Польське. 

 
З польськой переклала Надія Гергало 





Dominik Garbal 

Macierzyństwo zastępcze  
– uwagi na tle systemu prawa polskiego 

I. Wprowadzenie 

Postępujący rozwój nauki otwiera przed człowiekiem coraz większe możli-
wości. Technika i postęp, również w medycynie, sprawiają, że pojawia się ko-
nieczność tworzenia przestrzeni prawnej dla różnych nowych dziedzin. Biomedy-
cyna to dziedzina szczególna – tutaj bowiem spotykają się nauki biologiczne, 
prawne oraz etyka; przedmiotem zainteresowań każdej z nich jest człowiek. Wy-
móg humanizacji w uregulowaniach prawnych kwestii biomedycznych wydaje się 
być więc niezbędny; co więcej – wypływa on nie tylko z imperatywów moral-
nych, ale również z ogólnych zasad prawa – przede wszystkim z norm konstytu-
cyjnych, które w większości porządków prawnych ex definitione chronią wartości 
uznane za ważne przez ustrojodawcę. W polskim systemie prawa, szczególną 
pozycję ma art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.1, który wskazu-
je, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Oznacza 
to m.in., że uregulowania wynikające z imperium państwowego muszą szanować 
przyrodzoną godność osoby ludzkiej. 

Odwołanie się do tych, wydawałoby się, oczywistych kwestii, nie jest bezza-
sadne. Rozwój biomedycyny wywołuje szereg sytuacji wcześniej nieznanych, 
często budzących kontrowersje, a zatem nie zawsze łatwych do ujęcia w ramy 
prawne. Jedną z dziedzin obfitujących w skomplikowane stany faktyczne jest 
prokreacja medycznie wspomagana. Trafnie wskazuje się, że rodzi ona pokusę 

                                                 
DOMINIK GARBAL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
1 Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm. [dalej cyt.: Konstytucja RP]. 
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absolutyzacji wolności człowieka; chęć posiadania dziecka nieraz przeważa nad 
dobrem istoty ludzkiej poczętej w wyniku medycznie wspomaganych działań2. 
Przykładem takich działań może być macierzyństwo zastępcze – sytuacja, w któ-
rej jedna kobieta rodzi dziecko dla innej; słowo „matka” nie zawsze dotyczyć 
więc będzie jednej kobiety. Co więcej, możliwa jest sytuacja, w której kobieta-
dawczyni komórki jajowej, kobieta rodząca dziecko i kobieta je wychowująca – 
to trzy różne osoby. W chwili obecnej najczęściej wykorzystuje się metodę  
in vitro, która pozwala na prokreację bez fizycznego kontaktu z matką zastępczą3. 
Niezależnie jednak od sposobu zapłodnienia, tematyka urodzenia dziecka z góry 
przeznaczonego dla innej osoby budzi zrozumiałe kontrowersje.  

W niniejszym opracowaniu autor chce ukazać – posiłkując się poglądami  
wyrażonymi w piśmiennictwie – problematykę macierzyństwa zastępczego ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu stanu cywilnego dziecka w przypadku 
wątpliwości co do jego pochodzenia ze strony matki. Przedstawione zostaną ro-
dzaje macierzyństwa zastępczego (różne możliwe kombinacje pokrewieństwa). 
Poruszona zostanie również tematyka umowy z matką zastępczą i ewentualnego 
wpływu takiego porozumienia na rejestrację mającego się narodzić dziecka. Dla 
bardziej kompleksowego spojrzenia na macierzyństwo zastępcze, przedstawiona 
zostanie ocena tego zjawiska z punktu widzenia prawa karnego. W rozważaniach 
nad właściwym uregulowaniem prawnym tak delikatnych, a zarazem daleko inge-
rujących w naturę ludzką kwestii, konieczne jest dokonanie oceny pod względem 
dylematów moralnych, jakie stawia macierzyństwo zastępcze. Pomocne wydają 
się być stanowiska kilku religii przytoczone w dalszej części artykułu. W podsu-
mowaniu skonfrontowane zostaną różne argumenty dotyczące sumarycznej oceny 
omawianego zjawiska.  

 

II. Rodzaje macierzyństwa zastępczego 

Przy ustalaniu pochodzenia dziecka najczęściej w nauce prawa przedmiotem 
zainteresowania była instytucja ustalenia ojcostwa (ewentualnie jego uznania). 
Obecnie, na skutek rozwoju nauk medycznych w zakresie sztucznie wspomaganej 

                                                 
2 Zob. M. GAŁĄZKA, Prawo karne wobec zastępczego macierzyństwa, [w:] Ius et Lex – Księga 

Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, 
Lublin 2002, s. 117. 

3 Tamże. 
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prokreacji, coraz częściej pojawia się problematyka ustalenia macierzyństwa4. De 
lege lata paremia mater semper certa est, mająca swe korzenie w prawie rzym-
skim – jak słusznie zauważa A. Dyoniak – w niektórych przypadkach może być 
już niewystarczająca dla określenia prawidłowego stanu cywilnego matki w od-
niesieniu do dziecka5. W przypadku braku rozstrzygnięcia tej kwestii przez po-
szczególne ustawodawstwa, ciężar ustalenia kryteriów macierzyństwa w tych 
krajach przerzucony zostaje na judykaturę6 i doktrynę7.  

Sprawą ważną dla efektywnych rozważań nad macierzyństwem zastępczym 
jest niewątpliwie nazewnictwo. Potrzeba ujednolicenia nomenklatury wydaje się 
być pomocna w dalszej analizie zjawiska, zwłaszcza gdy przyjrzymy się rozbież-
nościom, jakie panują w literaturze przedmiotu. Termin „macierzyństwo zastęp-
cze” w języku potocznym oznacza sytuację, w której jedna kobieta pełni rolę 
matki w stosunku do dziecka urodzonego przez drugą8. Zwyczajowo sformu-
łowanie to odnosi się do rodziny zastępczej, o której mowa w przepisach Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego9. W piśmiennictwie zauważono, że osoby tworzące 
taka rodzinę podejmują się tylko bieżącej pieczy nad dzieckiem w miejsce jego 
rodziców naturalnych10. Natomiast termin „macierzyństwo zastępcze” w kontek-
ście zagadnień filiacyjnych należy odnosić do procesu poczęcia i urodzenia 
dziecka. Macierzyństwo zastępcze nie stanowi bowiem odrębnej techniki sztucz-

                                                 
4 Zob. A. DYONIAK , Pozycja nasciturusa na obszarze majątkowego prawa prywatnego, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1994, z. 3, s. 59. 
5 TAŻ, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin 2005, s.191. Por. P. SINGER,  

D. WELLS, Dzieci z próbówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, Warszawa 1988, s. 119.  
6 Por. J. HOLOCHER, M. SONIEWICKA, „Dziecko z umowy”: Problem dyskrecjonalności sę-

dziowskiej w kontekście umowy o zastępcze macierzyństwo, [w:] Dyskrecjonalność w prawie. Mate-
riały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, red. W. Staśkiewicz, T. Sta-
wecki, Warszawa 2010, s. 381-382. 

7 Problematyka decydowania o stanie cywilnym dziecka rozwijana będzie w dalszej części  
pracy. 

8 M. FRAS, D. ABŁAŻEWICZ, Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym, 
„Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, vol. VI, 
Kraków 2008, s. 31; M. DZIAŁY ŃSKA, Problematyka prawna macierzyństwa zastępczego, [w:] 
Wspomagana ludzka prokreacja. Zagadnienia legislacyjne, red. T. Smyczyński, Poznań 1996,  
s. 113.  

9 Przepis art. 109 § 2 pkt 5 i art. 1121 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy; tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].  

10 T. SMYCZYŃSKI, Zagadnienie macierzyństwa w razie zapłodnienia in vitro i implantacji za-
rodka, [w:] „System Prawa Prywatnego”, t. 12: „Prawo rodzinne i opiekuńcze”, red. T. Smyczyński, 
Warszawa 2003, s. 227. 
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nego poczęcia istoty ludzkiej, lecz raczej jest to zjawisko społeczne11. Warto 
wspomnieć, iż pojawiają się różne jego określenia, takie, jak: „surogacja”,  
„matki-surogatki”, „matki-nosicielki”. 

Kwestią kluczową, od której należy rozpocząć wywód, jest rozróżnienie ma-
cierzyństwa genetycznego (M G), biologicznego (MB) i socjologicznego (MS)

12. 
Matką genetyczną jest kobieta, od której pochodzi komórka jajowa. Tutaj de facto 
ma miejsce początek życia ludzkiego. Macierzyństwo biologiczne wiąże się  
z donoszeniem ciąży i porodem; właśnie matkom biologicznym większość po-
rządków prawnych przyznaje pierwszeństwo przy ustalaniu pochodzenia dziecka, 
zgodnie z paremią: mater est quam gestatio demonstrant13. Pojęcie „rodziców 
socjologicznych”14 odnosi się do pary „zamawiającej”, której urodzone dziecko 
ma zostać oddane. Zaznaczyć należy, iż mimo różnych możliwych kombinacji 
pokrewieństwa przy macierzyństwie zastępczym, matką socjologiczną i matką 
biologiczną nigdy nie będzie ta sama kobieta – niemożność urodzenia dziecka 
(obiektywna bądź subiektywna15) przez matkę zamawiającą jest bowiem istotą 
macierzyństwa zastępczego. W mojej ocenie najtrafniej zjawisko to zdefiniowano 
w tzw. Raporcie Mary Warnock z 1984 r.16 Macierzyństwo zastępcze określono  
w nim jako „praktykę polegającą na tym, że kobieta pozostaje w ciąży dla innej 
kobiety z zamiarem przekazania jej dziecka po porodzie”17. Mimo upływu czasu 
definicja ta wydaje się być powszechnie akceptowana w doktrynie międzynaro-

                                                 
11 M. FRAS, D. ABŁAŻEWICZ, Reżim prawny, s. 33. 
12 Dla celów porządkowych niniejszych rozważań w stosunku do ojca przyjęto tożsame nazew-

nictwo – mimo, iż podział na ojcostwo genetyczne i biologiczne w rozumieniu przywoływanej 
terminologii jest oczywiście bezzasadny. Por. M. DZIAŁY ŃSKA, Sytuacja prawna dziecka poczętego 
w następstwie sztucznej inseminacji, [w:] Wspomagana ludzka prokreacja. Zagadnienia legisla-
cyjne, red. T. Smyczyński, Poznań 1996, s. 125. 

13 T. SMYCZYŃSKI, Zagadnienie macierzyństwa, s. 228.  
14 Terminologia zależy od konkretnego porządku prawnego bądź od poglądów doktrynalnych; 

por. M. DZIAŁY ŃSKA, Macierzyństwo zastępcze, „Studia Prawnicze” 1993, nr 1, s. 87 i n. 
15 Ze strony matki niezdolność obiektywna może być spowodowana niemożliwością donosze-

nia ciąży z uwagi na aspekty medyczne, np. poważne zagrożenie zdrowia lub życia; niezdolność 
subiektywna wiązać się będzie ze stanem emocjonalnym matki, który w jej odczuciu nie pozwala na 
donoszenie ciąży i poród (może to być również zwyczajna niechęć bądź obawy związane z okresem 
ciąży i porodem). 

16 Por. M. WAŁACHOWSKA, Macierzyństwo zastępcze w systemie common law, „Państwo  
i Prawo” 2003, z. 8, s. 99; D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa o macierzyństwo zastępcze i jej do-
puszczalność na tle prawa polskiego, „Rodzina i Prawo” 2008, nr 9-10, s. 95-96.  

17 U.K. Departament of Health and Social Security, Report of the Committee of Inquiry into 
Human Fertilisation and Embryology, London 1988, pkt 8.1, s. 51. 
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dowej, gdyż przedstawia ona wspólną cechę łączącą różne rodzaje macierzyństwa 
zastępczego; również na potrzeby niniejszych rozważań przyjęty został ten spo-
sób definiowania. 

Różnorodność stanów faktycznych, z którymi do czynienia mogą mieć urzędy 
stanu cywilnego oraz sądy, wynika z dostępności metod prokreacji sztucznie 
wspomaganej. Piśmiennictwo zwraca uwagę na pewne nieścisłości związane  
z nazewnictwem, jakie pojawiają się w tym temacie18. Podnosi się, iż zabiegi 
sztucznej prokreacji można podzielić na takie, które są wykonywane wewnątrz 
ustroju kobiety (in vivo) oraz na zabiegi pozaustrojowe (tzw. in vitro)19.  

Macierzyństwo zastępcze można podzielić ze względu na różne kryteria, 
m.in. z uwagi na to:  

1. kim jest matka genetyczna dziecka: a) matką socjologiczną (zamawiającą), 
b) osobą trzecią (inną kobietą), c) matką biologiczną (surogatką); 

2) jaka metoda zapłodnienia jest stosowana: a) in vivo, b) in vitro;  
3) kim jest dawca nasienia: a) ojcem socjologicznym (zamawiającym),  

b) osobą trzecią (innym mężczyzną).  
Autorzy opracowań dotyczących zagadnień bioetycznych stosują różne po-

działy macierzyństwa zastępczego. Najczęściej zwracają uwagę na dychotomię 
tego zjawiska; za piśmiennictwem amerykańskim dzielą je na pełne (zwane rów-
nież „czystym”) i częściowe20. Pełne macierzyństwo zastępcze ma miejsce, gdy 
surogatce zostaje wszczepiony embrion, tzn. jest ona tylko matką biologiczną, zaś 
materiał genetyczny pochodzi od innej kobiety (tzw. la mère porteuse – „matka 
nosząca”). O częściowym macierzyństwie zastępczym możemy mówić, kiedy 
surogatka jest jednocześnie matką genetyczną, jak i biologiczną (tzw. la mère de 
remplacement – „matka zastępująca”). M. Safjan wskazuje jednak, iż w tym dru-
gim przypadku najczęściej ma miejsce zapłodnienie in vitro, a dawcą nasienia jest 
osoba trzecia, bowiem ojciec zamawiający nie chce nawiązywać z matką zastęp-
czą stosunków o charakterze rodzinnym21. W celu uniknięcia niejasności podkre-
ślić należy, iż przymiotnik „pełne” lub „częściowe” dotyczy sui generis typowo-
ści instytucji macierzyństwa zastępczego. W przypadku „pełnego” macierzyństwa 
zastępczego, ma miejsce sytuacja klasyczna – surogatka jest „matką noszącą”, 

                                                 
18 M. DZIAŁY ŃSKA, Sytuacja prawna dziecka, s. 125. 
19 Tamże. Por. M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 

1990, s. 6; M. NESTEROWICZ, Prawo medyczne, Toruń 2010, s. 286. 
20 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 96; M. SAFJAN, Prawne problemy zastępczego macie-

rzyństwa, [w:] Prawne problemy ludzkiej prokreacji, red. W. Lang, Toruń 2000, s. 293. 
21 Por. M. SAFJAN, tamże. 
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tak więc zastępuje matkę zamawiającą – w aspekcie donoszenia ciąży. Natomiast  
w przypadku surogacji „częściowej”, matka zastępcza ma nie tylko donosić ciążę 
– ale również przede wszystkim jest dawczynią komórki jajowej. Według  
zwolenników tego podziału trudno tutaj zatem mówić, że surogatka to „tylko” 
matka zastępcza, jeśli pełni jednocześnie rolę matki genetycznej i biologicz- 
nej. Określają więc taką sytuację mianem „częściowego macierzyństwa zastęp-
czego”. Zauważyć przy tym należy, że niekiedy rozważania terminologiczne nie 
osiągają zamierzonego celu, jakim powinno być zwiększenie transparentności  
nazewnictwa. 

Mimo możliwości wyodrębnienia różnych konfiguracji istnieje wszakże ele-
ment wspólny – jedna kobieta (matka zastępcza, surogatka) pozostaje w ciąży 
(jest matką biologiczną) dla innej kobiety (matki socjologicznej), której oddaje 
dziecko po porodzie. Możliwe sytuacje obrazuje tabela zamieszczona poniżej; 
poszczególne stany faktyczne zostały skrótowo omówione. 
 

 

Matka socjologiczna 
(zamawiająca) 

(M S) 

Osoba trzecia  
(inna kobieta) 

Matka biologiczna 
(surogatka) 

(MB) 

Sposób zapłodnienia in vivo in vitro in vivo in vitro in vivo in vitro 

Ojciec socjologiczny  
(zamawiający) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Osoba trzecia  
(inny mężczyzna) 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 

Na tle powyższej tabeli rysują się następujące możliwe konfiguracje:  
1. matka socjologiczna zostaje zapłodniona nasieniem ojca socjologicznego 

(zapłodnienie in vivo), z uwagi jednak na niezdolność donoszenia ciąży matki 
genetycznej (obiektywną lub subiektywną22) embrion zostaje wszczepiony matce 
zastępczej, która przez fakt donoszenia ciąży i porodu stanie się matką biolo-
giczną; surogatka ma po porodzie oddać dziecko rodzicom socjologicznym  
(intended parents23); 

                                                 
22 Por. T. SMYCZYŃSKI, Zagadnienie macierzyństwa, s. 228. 
23 Por. D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 96. 

Dawczyni 
komórki  
jajowej 

(M G) 

Dawca nasienia 
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2. matka socjologiczna zostaje zapłodniona nasieniem ojca socjologicznego – 
są oni oczywiście równocześnie rodzicami genetycznymi (zapłodnienie in vitro), 
embrion zostaje wszczepiony matce zastępczej, zaś surogatka ma po porodzie 
oddać dziecko rodzicom socjologicznym; 

3. embrion pochodzący od ojca socjologicznego i komórki jajowej obcej ko-
biety (zapłodnienie in vivo) zostaje wszczepiony matce zastępczej, która po poro-
dzie ma oddać dziecko rodzicom socjologicznym; wydaje się, że konfiguracja ta 
występuje rzadko; 

4. komórka jajowa pochodząca od obcej kobiety zostaje zapłodniona metodą 
in vitro nasieniem ojca socjologicznego, a następnie wszczepiona matce zastęp-
czej, która po porodzie ma oddać dziecko rodzicom socjologicznym; 

5. matka-surogatka jest dawczynią komórki jajowej; ona też ma donosić ciążę  
i urodzić, zaś po porodzie przekazać dziecko matce socjologicznej, zapłodnienie 
następuje in vivo nasieniem ojca; konfiguracja ta ma miejsce coraz rzadziej24, 
chociaż w polskim porządku prawnym (podobnie jak w innych systemach praw-
nych nie aprobujących umów o macierzyństwo zastępcze) stanowi najskutecz-
niejszy sposób obejścia ustawy (praktyki in fraudem legis, o których będzie mo-
wa dalej);  

6. matka-surogatka jest dawczynią komórki jajowej; ona też ma donosić ciążę 
i urodzić, zaś po porodzie przekazać dziecko matce socjologicznej, zapłodnienie 
następuje in vitro nasieniem ojca; jest to, jak się wydaje, najczęściej spotykany 
stan faktyczny25; 

7. matka socjologiczna zostaje zapłodniona in vivo nasieniem obcego męż-
czyzny, następnie embrion zostaje wszczepiony matce zastępczej, która po dono-
szeniu ciąży i porodzie zobowiązuje się oddać dziecko rodzicom socjologicznym; 
przypuszczalnie konfiguracja ta jest bardzo rzadka; 

8. komórka jajowa pochodzi od matki socjologicznej, zostaje zapłodniona 
metodą in vitro (nasieniem obcego mężczyzny), a następnie wszczepiona matce- 
-surogatce, która po donoszeniu ciąży i urodzeniu dziecka, ma go oddać rodzicom 
socjologicznym; podobnie, jak stan faktyczny z punktu 7, ta konfiguracja przy-

                                                 
24 Z uwagi na obecność metody in vitro większość przyszłych rodziców socjologicznych woli, 

aby ojciec socjologiczny nie nawiązywał stosunków o charakterze rodzinnym z matką zastępczą. 
25 Z uwagi na fakt, iż macierzyństwo zastępcze wiąże się najczęściej z niedozwolonym umow-

nym decydowaniem o stanie cywilnym mającego się narodzić dziecka, osoby uczestniczące  
w omawianym zjawisku są zainteresowane w zachowaniu tajemnicy. Brak jest więc dokładnych da-
nych m.in. odnośnie do skali zastępczego macierzyństwa, natomiast pewne wnioski można wysnuć 
obserwując ogłoszenia w mediach. 
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puszczalnie do rzadkości; jej występowanie można powiązać z niepłodnością ojca 
socjologicznego; 

9. embrion pochodzący od obcego mężczyzny i obcej kobiety (zapłodnienie 
in vivo) zostaje wszczepiony matce zastępczej, która po porodzie ma oddać 
dziecko rodzicom socjologicznym; ta konfiguracja najprawdopodobniej również 
należy do rzadkości; 

10. komórka jajowa pochodząca od obcej kobiety zostaje zapłodniona metodą 
in vitro nasieniem obcego mężczyzny, a następnie wszczepiona matce zastępczej, 
która po porodzie ma oddać dziecko rodzicom socjologicznym; ta konfiguracja 
jest popularna szczególnie w krajach zachodnich, gdzie działają kliniki specjali-
zujące się w organizowaniu macierzyństwa zastępczego – niekiedy para zamawia-
jąca może „wybierać” spośród już poczętych zarodków (embrionów); ten wybra-
ny przez zamawiających jest wszczepiany matce zastępczej; 

11. matka-surogatka jest dawczynią komórki jajowej; ona też ma donosić cią-
żę i urodzić, zaś po porodzie przekazać dziecko matce socjologicznej, zapłodnie-
nie następuje in vivo, dawcą nasienia jest osoba trzecia; 

12. matką genetyczną jest matka-surogatka, ma ona donosić ciążę i urodzić 
dziecko, zaś po porodzie przekazać je matce (parze) zamawiającej, zapłodnienie 
następuje in vitro przy wykorzystaniu nasienia osoby trzeciej; konfiguracja ta 
pozostaje w związku z działalnością tzw. „banków nasienia”. 

Przedstawiony schemat konfiguracji wydaje się w sposób kompleksowy  
obrazować możliwe stany faktyczne, niemniej jednak warto wspomnieć, iż w piś-
miennictwie spotkać można również inne sposoby podziału26. Do kombinacji 
przedstawionych sytuacji może dojść w przypadku jednoczesnej implementacji 
kilku embrionów jednej kobiecie w sytuacji, gdy będzie ona matką zastępczą dla 
więcej niż jednej matki (pary) zamawiającej, tzn. nie wszystkie z implementowa-
nych embrionów trafią do jednych rodziców socjologicznych27. 
 

 

 

                                                 
26 W doktrynie przywołuje się m.in. konfiguracje macierzyństwa zastępczego wskazane przez 

Komisję do spraw Reformy Prawa w Ontario, zob. szerzej: D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa,  
s. 96. 

27 Sytuacja taka budzi oczywiście słuszne kontrowersje; zostaną one omówione w końcowej 
części pracy. 
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III. Umowa o macierzyństwo zastępcze  
a stan cywilny dziecka 

Do elementów wspólnych, łączących poszczególne konfiguracje macierzyń-
stwa zastępczego, obok samego faktu pozostawania w ciąży przez jedną kobietę  
z zamiarem oddania dziecka po porodzie innej (matce socjologicznej), należy 
porozumienie zawierane między surogatką a zamawiającą matką (bądź parą). 

Konstrukcja prawna umowy o macierzyństwo zastępcze, jakkolwiek niedo-
puszczalnej w prawie polskim, wywołuje wiele dyskusji w doktrynie. Kontrakt 
ten uważany jest za przykład umowy nienazwanej28 i wzajemnej29. W literaturze 
spotkać można pogląd stwierdzający pewne podobieństwa analizowanego poro-
zumienia do ustanowienia użytkowania30. Występujące także w literaturze okre-
ślenie „łono do wynajęcia” spotkało się ze słuszną krytyką – podnosi się, iż po-
równanie takie może być stosowane jedynie jako metafora31.  

Stronami umowy o macierzyństwo zastępcze są matka bądź rodzice socjolo-
giczni oraz surogatka. Niektóre ustawodawstwa dla ważności umowy wymagają, 
aby rodzice zamawiający byli małżeństwem. Umowa zazwyczaj zawiera32 przy-
rzeczenie surogatki co do donoszenia ciąży, porodu i oddania dziecka rodzicom 
socjologicznym, druga strona natomiast zobowiązuje się do przyjęcia dziecka po 
przekazaniu, zwykle w formie przysposobienia. Strony umawiają się co do spo-
sobu prokreacji – postanowienia umowy najczęściej zakładają wykorzystanie 
techniki in vitro33.  

Porozumienie może zawierać postanowienia precyzujące zachowania matki- 
-surogatki w czasie ciąży. W piśmiennictwie wymienia się takie obwarowania, 
jak obowiązek systematycznych badań lekarskich, zobowiązanie do spożywania 
zdrowej żywności lub do unikania wysiłku; do najczęstszych klauzul umownych 

                                                 
28 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 97. 
29 Tamże, s. 99. W kwestii problematyki charakteru wzajemnego umów zob. szerzej: Z. RAD-

WAŃSKI, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1995, s. 125. 
30 J.A. PISZCZEK, Organ ciała ludzkiego jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych oraz ce-

chy charakterystyczne czynności prawnych dotyczących tych organów, „Acta Universitatis Nicolai 
Copernici” 1983, Prawo XXII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 141, s. 101. 

31 M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji, s. 433. 
32 Panują w piśmiennictwie wątpliwości, czy można mówić o elementach przedmiotowo istot-

nych przy umowie nienazwanej; zob. D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 98; por. J. HOLOCHER, 
M. SONIEWICKA, Analiza prawna umowy o zastępcze macierzyństwo, „Prawo i Medycyna” 2009, 
nr 3, s. 46. 

33 Tamże, s.98; M. DZIAŁY ŃSKA, Problematyka prawna, s. 141. 
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należy zaliczyć również zakaz stosowania używek34. W ramach odpowiedzialno-
ści ex contractu ustanawiany jest często system kar umownych.  

Kwestią nadzwyczaj delikatną i budzącą wiele kontrowersji jest odpłatność 
umów o macierzyństwo zastępcze. Rodzice socjologiczni zobowiązują się zwykle 
do spełnienia określonego świadczenia, przeważnie pieniężnego. Niekiedy matka 
zastępcza decyduje się na donoszenie ciąży i poród bez odpłatności35, jednak są  
to bardzo rzadkie przypadki. D. Abłażewicz i M. Fras dzielą odpłatność na  
trzy grupy: koszty medyczne, koszty pozostające w związku z ciążą i porodem 
oraz wynagrodzenie sensu stricto. Gdy ustawodawca danego państwa uznaje 
umowy z wynagrodzeniem za nielegalne36, wówczas rodzice socjologiczni prze-
kazują matce zastępczej „zapłatę” za „usługę” w ramach kosztów związanych  
z ciążą i porodem, porównywanych niekiedy do sui generis zadośćuczynienia za  
krzywdę37.  

W doktrynie wyróżnia się dwa modele umów38: umowa pod warunkiem za-
wieszającym, mająca regulować stosunki majątkowe między stronami z tytułu 
urodzenia dziecka (zdarzenie przyszłe i niepewne)39, albo umowa w sprawie zo-
bowiązania się do wyrażenia zgody na przysposobienie40. Pierwszy wariant prze-
widuje przyrzeczenie określonych świadczeń majątkowych, których wypłacenie 
uzależnia się od zaistnienia określonej sytuacji w przyszłości, tj. od narodzenia 
dziecka i wyrażenia zgody na przysposobienie przez jego matkę. Rudymentarną 
kwestią pozostaje rozstrzygnięcie, czy warunek ten nie jest przeciwny ustawie 
bądź zasadom współżycia społecznego, wtedy bowiem jego nieważność, zgodnie 
z uregulowaniem zawartym w Kodeksie cywilnym41 pociągnęłaby za sobą nie-
ważność całej umowy. Druga możliwość ukształtowania umowy o macierzyństwo 
zastępcze, tj. porozumienie zawierające przyrzeczenie matki zastępczej do wyra-

                                                 
34 W kwestii klauzul umownych przy kontraktach surogacyjnych zob. szerzej: D. ABŁAŻEWICZ, 

M. FRAS, Umowa, s. 99-103.  
35 Najczęściej przyczyn rezygnacji z wynagrodzenia należy szukać w więzach pokrewieństwa 

łączących ją z matką biologiczną – por.: T. SMYCZYŃSKI, Zagadnienie macierzyństwa, s. 222. 
36 Umowy z wynagrodzeniem są uznawane za bardziej kontrowersyjne, gdyż upodabniają zja-

wisko do handlu dziećmi bądź do odpłatnej adopcji poza przepisami ustawy, co w większości sys-
temów prawnych jest zakazane. 

37 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 101-102. 
38 M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji, s. 434. 
39 Por. D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 99. 
40 Tamże, s. 107-109. 
41 Zob. przepis art. 94 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93  

z późn. zm.) [dalej cyt.: K.c.]. 
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żenia zgody na przysposobienie urodzonego przez nią dziecka, również budzi 
uzasadnione wątpliwości, gdyż nie istnieje w polskim porządku prawnym umow-
na forma adopcji (zdaniem autora mimo wszystko adopcji ze wskazaniem nie 
można uznać za quasi-umowę). Ponadto należy zwrócić uwagę na przepis art. 
1192 K.r.o., który stanowi, iż zgoda na przysposobienie może być wyrażona nie 
wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka42. Pojawi się 
tutaj również kwestia odpowiedzialności karnej za adopcję poza przepisami usta-
wy, co zostanie szerzej poruszone w dalszej części opracowania. Umowa o ma-
cierzyństwo zastępcze zakładająca zgodę matki na przysposobienie przez byłaby 
więc w całości sprzeczna z ustawą43 lub stanowiłaby działanie in fraudem legis – 
jeśli przyjąć, że strony umawiają się tylko co do woli wyrażenia takiej zgody  
w przyszłości44. W obu modelach umowy porozumienie matki zastępczej i rodzi-
ców socjologicznych byłoby obarczone sankcją nieważności.  

Niedopuszczalność umów o macierzyństwo zastępcze – zarówno zawieranych 
bezpośrednio, jak i przy pomocy pośredników – nie budzi więc raczej w doktry-
nie wątpliwości45. Podstawą odmówienia ważności i skuteczności „umowom  
o dziecko” będzie art. 58 K.c., który stanowi, iż czynność prawna sprzeczna  
z ustawą, mająca na celu obejście ustawy lub niezgodna z zasadami współżycia 
społecznego jest nieważna. Przywołać należy również dyspozycję art. 3531 K.c., 
który expressis verbis stwierdza, że swoboda umów jest ograniczona m.in. wy-
mogiem zgodności treści i celu umowy z naturą stosunku, ustawami oraz zasada-
mi współżycia społecznego – w innym przypadku porozumienie dotknięte będzie 
sankcją nieważności.  

Umowy o macierzyństwo zastępcze wypełniają kumulatywnie wszystkie opi-
sywane elementy stanowiące o nieważności kontraktu – są zarówno niezgodne  
z przepisami ustawy, jak również stoją w sprzeczności z zasadami współżycia 
społecznego. W doktrynie podnosi się także, iż sprzeciwiają się one naturze sto-

                                                 
42 Por. Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu dnia  

24 kwietnia 1967 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1157). Konwencja stanowi w art. 5 ust. 4, iż nie 
można uznać zgody matki na przysposobienie, jeśli została ona wyrażona przed upływem ustawowo 
ustalonego terminu z tym zastrzeżeniem, że nie może być on krótszy niż sześć tygodni. Gdyby 
ustawodawstwo krajowe nie przewidywało minimalnego terminu, wówczas za taki uznaje się okres, 
który zdaniem właściwego organu jest potrzebny kobiecie do regeneracji psychofizycznej („odzys-
kania przez matkę dostatecznego stanu równowagi po urodzeniu dziecka”).  

43 Tak D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 109.  
44 M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji, s. 436. 
45 O pośrednictwie zob. D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 103, 105-106. Por. M. NESTE-

ROWICZ, Prawo medyczne, s. 218; M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji, s. 436. 
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sunku prawnego. Stosunek, jaki istnieje między rodzicami a dziećmi, ma charak-
ter prawnorodzinny. Naturą jego jest to, że zarówno poczęcie, jak i urodzenie 
dziecka pozostaje w ścisłym związku z więziami istniejącymi między matką  
a ojcem, i – jak się słusznie podkreśla46 – nie jest to konsekwencją obrotu praw-
nego, podczas gdy w przypadku macierzyństwa zastępczego, to właśnie prawo 
tworzyłoby ów stosunek rodzice-dzieci. 

Wedle uregulowań ustawowych, stan cywilny może być ustalany jedynie na 
podstawie ściśle określonych zdarzeń, zaś akta stanu cywilnego są jedynymi do-
wodami zdarzeń w nich stwierdzonych47. W literaturze kontrakty z surogatkami 
to porozumienia co do faktu przyszłego i niepewnego, jakim jest urodzenie się 
dziecka. Wskazuje się, iż wiążą się z chęcią umownego decydowania o stanie 
cywilnym dziecka, co – jak się podkreśla – jest niedopuszczalne48. W piśmiennic-
twie przywoływany jest argument podnoszony niekiedy przez zwolenników 
omawianego zjawiska49, którzy twierdzą, iż umowy o macierzyństwo zastępcze 
same z siebie nie modyfikują stanu cywilnego dziecka, bowiem odnoszą się do 
drogi ustawowej. Jednak nawet jeśliby przyjąć taką kwalifikację prawną, należy 
je uznać za działania in fraudem legis, bowiem w Polsce macierzyństwo i pocho-
dzenie dziecka ustala się przez fakt urodzenia50. Porozumienia z surogatką zaś  
de facto dążą do umownego ustalenia stanu cywilnego dziecka. 

„Umowy o dziecko” spełniają również inną negatywną przesłankę ważności – 
są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przez zasady współżycia spo-
łecznego rozumie się obowiązujące w stosunkach między ludźmi reguły postępo-
wania, które za podstawę mają uzasadnienie ocenne. Odwołują się one do po-
wszechnie uznawanych w całym społeczeństwie lub w danej grupie społecznej 
wartości i ocen właściwego, przyzwoitego, rzetelnego, lojalnego czy uczciwego 

                                                 
46 Z. CZARNIK, M. MAJCHER, Macierzyństwo zastępcze w prawie polskim, „Przegląd  

Powszechny” 1993, nr 2, s. 195. 
47 Zob. przepis art. 4 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.]). Por. J. IGNATOWICZ, Stan 
cywilny i jego ochrona, „Annales UMCS”, vol. X, sectio G, Lublin 1963, s. 149. 

48 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 103, 107; M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji, s. 430. 
49 J. IGNATOWICZ, M. SAFJAN, La personne et la verité, [w:] La vérité et le droit. Journées 

Canadiennes organisées par l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique 
française, à Montréal les 18-19 mai, et à Québec les 21-22 mai 1987, „Travaux de l’Association 
Henri Capitant des amis de la culture juridique française”, t. 38, Paris 1989, s. 141. 

50 Zob. przepis art. 619 K.r.o., jak również art. 38 ust. 1 w zw. z art. 4 P.a.s.c. 
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zachowania51. Za takie zaś nie można uznać działań in fraudem legis, czy – tym 
bardziej – contra legem. W piśmiennictwie stwierdza się, że w praktykach suro-
gacyjnych macierzyństwo zostaje pozbawione treści i sprowadzone do roli repro-
dukcyjnej przy jednoczesnym braku poszanowania dla potrzeb dziecka52. Trudno 
się z takim poglądem nie zgodzić. Sprzeczność porozumień o macierzyństwo 
zastępcze z zasadami współżycia społecznego daje szerokie pole do rozważań. 

Aprobaty wymaga stwierdzenie, iż do analizy „świadczenia” matki zastępczej 
nie można w drodze analogii stosować unormowań przewidzianych dla jakiej-
kolwiek umowy cywilnoprawnej53. Wynika to z faktu, iż przedmiotem umów  
o macierzyństwo zastępcze jest zrzeczenie się prawa do wychowania dziecka, 
które – jak słusznie wskazuje doktryna54 – nie może być przedmiotem obrotu 
prawnego ze względu na wyższe dobro – interes dziecka, za który niewątpliwie 
uznać należy potrzebę utrzymywania stałej więzi z matką. Zauważa się, że więź 
ta może być zerwana tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia, wychowania  
i rozwoju w środowisku rodzinnym, przy czym sytuacja taka powinna być nie-
spodziewana, natomiast przy analizowanych umowach strony same kreują ów 
wyjątkowy stan faktyczny55. Prawa rodzicielskie nie są prawami własności dziec-
ka; wiązać je raczej należy z kwestią opieki i odpowiedzialności za dziecko. Są to 
więc zarówno prawa, jak i obowiązki. W konsekwencji za niedopuszczalne uznać 
należy ich przenoszenie56.  
 

IV. Praktyki in fraudem legis 

W polskim porządku prawnym obecnie nie ma przepisów odnoszących się  
w sposób bezpośredni do kwestii macierzyństwa zastępczego. Istnieją natomiast 

                                                 
51 Por. S. GRZYBOWSKI, [w:] System prawa prywatnego, red. W. Czachórski, t. 1: Część ogólna, 

red. S. Grzybowski, Wrocław 1984, s. 98; A. SZPUNAR, Uwagi o nadużyciu prawa podmiotowego, 
[w:] II Kongres notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk.  
Poznań–Kluczbork 1999, s. 340; M. PYZIAK -SZAFNICKA, [w:] System prawa prywatnego, red.  
Z. Radwański, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 801. 

52 Zob. niezwykle trafnie D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 117. 
53 Tamże, s. 110. 
54 J. HOLOCHER, M. SONIEWICKA, Analiza prawna, s. 47. 
55 Najczęstszym przypadkiem zrywania więzi prawnorodzinnej z matką, czy też w sensie szer-

szym – z rodzicami, są sytuacje, w których sąd opiekuńczy zawiesza lub nawet odbiera prawa ro-
dzicielskie, por.: D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 110. 

56 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 117. 
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normy rozstrzygające aspekt macierzyństwa i pochodzenia dziecka. Przy ustala-
niu macierzyństwa podstawą prawną jest art. 619 K.r.o., jak również odpowiednie 
przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego57  
i P.a.s.c.  

 Polski K.r.o. daje wyraźną podstawę prawną do wywodzenia macierzyństwa 
tylko z faktu urodzenia58. Przed wejściem w życie powyższego przepisu, w pol-
skim systemie prawnym brakowało jednoznacznej regulacji macierzyństwa. Prak-
tyka i nauka usiłowały wykształcić pewne zasady, służące do wypełniania luki  
w prawie59. W przypadku, kiedy w akcie urodzenia jako matkę dziecka wymie-
niono bezpodstawnie inną kobietę w miejsce tej, która rzeczywiście była matką, 
jako przesłankę dopuszczalności ustalenia macierzyństwa kobiety będącej rze-
czywiście matką dziecka w literaturze przywoływano skuteczne zaprzeczenie 
macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia błędnie jako matka60.  

Nowelizując K.r.o. polski ustawodawca bezpośrednio rozstrzygnął kwestię 
macierzyństwa – podobnie, jak w większości innych państw – na korzyść rodzi-
cielstwa biologicznego. Rozwiązanie to zgodne jest także z ratyfikowaną przez 
Polskę Europejską konwencją o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego  
z 1975 r., która stanowi, że pochodzenie dziecka pozamałżeńskiego od matki 
ustala się wyłącznie na podstawie faktu urodzenia61. 

Problem z ustaleniem macierzyństwa powstanie, gdy matka genetyczna bę-
dzie kwestionować stan cywilny dziecka ustalony w akcie urodzenia. Zmiana 
stanu cywilnego dziecka w tym zakresie jest możliwa wyłącznie w następstwie 
procesu o zaprzeczenie macierzyństwa kobiety wpisanej jako matka do aktu uro-
dzenia dziecka. Przed wejściem w życie omawianej nowelizacji, możliwość wy-
toczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa wysnuwano z brzmienia od-
powiednich przepisów K.p.c.62 oraz K.r.o.63 W chwili obecnej powództwo to jest 

                                                 
57 Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm. [dalej cyt.: K.p.c.]. 
58 Zob. przepis art. 619, który stwierdza, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Arty-

kuł ten został wprowadzony nowelizacją z 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1431); wszedł  
w życie 13 czerwca 2009 r. 

59 J. GWIAZDOMORSKI, System prawa rodzinnego i opiekuńczego, cz. 1, red. J. St. Piątkowski, 
Wrocław 1985, s. 625. 

60 Tamże, s. 626. 
61 Art. 2 Europejskiej konwencji o statusie dziecka pozamałżeńskiego sporządzonej w Stras-

burgu dnia 15 października 1975 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 79, poz. 888). 
62 Zob. przepisy art. art. 189 i 453 K.p.c. 
63 Zob. art. 86 K.r.o. 
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wprost przewidziane konkretnym przepisem64. Zatem w przypadku wystąpienia 
matki biologicznej z powództwem o zaprzeczenie macierzyństwa surogatki to sąd 
będzie decydował o macierzyństwie jednej z kobiet65.  

Warto w tym miejscu przywołać również fragment uzasadnienia wyroku Try-
bunału Konstytucyjnego z 28 kwietnia 2003 r.66, który podkreśla, że „(...) Przyjęte 
rozwiązania kodeksowe zmierzają do wyrażenia równowagi (…) i nie mogą być 
uznane za sprzeczne z Konstytucją tylko z tej racji, że prawa stanu będą w pew-
nych sytuacjach rozbiegać się z prawdą materialną. Prawa rodziców biologicz-
nych nie podlegają bezwzględnej ochronie konstytucyjnej. Zdaniem Trybunału 
wartością, która wymusza i zakreśla wyraźne granice tej ochrony, jest dobro 
dziecka”. Trybunał co prawda stwierdza, że „konstytucyjna zasada ochrony dobra 
dziecka, zgodnie z założeniami i aksjologią systemu, wyraża preferencję dla ta-
kiego ukształtowania mechanizmów filiacyjnych, które będą umożliwiały ustala-
nie relacji rodzinnych zgodnie z więzią biologiczną (rzeczywistym pochodzeniem 
dziecka)”, ale jednocześnie podkreśla, iż „(…) preferencja ta będzie doznawała 
ograniczeń w tych wszystkich przypadkach, w których potrzeba ochrony dobra 
dziecka wymaga zachowania stabilnych relacji rodzinnych wcześniej ukształto-
wanych pomiędzy dzieckiem a osobami mającymi przymiot rodziców prawnych”. 
Idee wyrażone przez Trybunał w zacytowanym fragmencie uzasadnienia, znajdu-
ją swoje zastosowanie również w nowelizacji prawa rodzinnego. Ratio legis bez-
pośredniego uregulowania kwestii macierzyństwa w art. 619 K.r.o. jest więc po-
trzeba zapewnienia stabilności stanu cywilnego, który jest niepodzielny, co ozna-
cza, iż człowiek może mieć w świetle prawa tylko jedną matkę i tylko jednego 
ojca.  

Na gruncie prawa polskiego macierzyństwo konkretnej kobiety wyznacza 
zdarzenie urodzenia przez nią dziecka, co stwierdzane jest przez jego akt urodze-
nia. Na podstawie zgłoszenia faktu urodzenia dziecka, pracownik urzędu stanu 
cywilnego powinien umieścić dane dotyczące rodziców (art. 29 w zw. z art. 13 
oraz art. 32 P.a.s.c.). Według aktu urodzenia matką będzie więc matka zastępcza  
i to właśnie jej – w przypadku konfliktu z rodzicami zamawiającymi – zostanie 
przyznane prawo opieki nad dzieckiem.  

                                                 
64 Zob. art. 6112 K.r.o. 
65 M. DZIAŁY ŃSKA, Sytuacja prawna dziecka, s. 126. 
66 Sygn. akt K 18/02, OTK-A z 2003 r. Nr 4, poz. 32. Tezy powtórzone w wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 17 kwietnia 2007 r., sygn. akt SK 20/05, OTK-A z 2007 r. Nr 4, poz. 38. 
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Przepisy P.a.s.c. dotyczą przede wszystkim kwestii technicznych, tj. treści ak-
tu urodzenia, terminów i osób zobowiązanych do zgłoszenia faktu urodzenia67 
(art. 38-52 P.a.s.c.). Zgodnie z art. 40 tej ustawy, akt urodzenia sporządza się na 
podstawie zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia. 
Dokument ten staje się wyłącznym dowodem zdarzeń w nim stwierdzonych,  
a więc także dowodem tego, że wskazana kobieta urodziła konkretne dziecko. Jak 
słusznie wskazuje doktryna, samo zgodne oświadczenie woli stron (w tym przy-
padku rodziców socjologicznych dążących do uwidocznienia w akcie urodzenia 
siebie jako rodziców dziecka), nie jest podstawą wpisu do aktu stanu cywilnego68. 

Ustawodawca stwierdza expressis verbis, że akt urodzenia jest wyłącznym 
dowodem zgodności z prawdą zdarzeń w nim stwierdzonych, a podważenie jego 
zgodności z prawdą następuje w trybie postępowania sądowego; jego unieważ-
nienie możliwe jest zatem tylko wówczas, gdy stwierdza niezgodne z prawdą 
zdarzenia, które były podstawą sporządzenia aktu69. Zdarzeniem takim jest fakt 
urodzenia się dziecka70. Co do zasady niezgodności treści aktów stanu cywilnego 
z rzeczywistym stanem rzeczy wyjaśniane są w postępowaniu nieprocesowym 
(art. 30-31 P.a.s.c.); wyjątkiem jest ustalenie bądź zaprzeczenie pochodzenia 
dziecka. 

Sposób postępowania w przypadku, gdy osoba zgłaszająca urodzenie dziecka 
w urzędzie stanu cywilnego po upływie znacznego okresu nie jest w stanie przed-
stawić zaświadczenia lekarskiego na druku w formie zgłoszenia urodzenia dziec-
ka określony został w orzecznictwie71. W takiej sytuacji nie jest dopuszczalne 
sporządzenie aktu urodzenia dziecka w zwykłym trybie postępowania, przewi-
dzianym w przepisach P.a.s.c. po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. 
Ustalenie treści aktu urodzenia dziecka powinno być dokonane wyłącznie przez 

                                                 
67 Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan 

zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie – lekarz albo położna. Jeżeli urodze-
nie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany 
zakład opieki zdrowotnej. 

68 J. SZACHUŁOWICZ, J. RADKIEWICZ, S. SIKORA, Rozważania o macierzyństwie matki zastęp-
czej, „Zeszyty Naukowe [Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w War-
szawie]”, 2010, nr 2, s. 158. 

69 Zob. przepis art. 4 P.a.s.c. Szerzej: J. DOBKOWSKI, Preponderancja aktów stanu cywilnego, 
„Metryka” 2011, nr 2, s. 15-33. 

70 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z 26 marca 1992 r., sygn. akt I CRN 20/92, OSA 
1993, z. 2, poz. 2. 

71 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 3 września 1997 r., sygn. akt III KKO 5/97, OSNP 
1998, Nr 14, poz. 441. 
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sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej lub pro-
kuratora. Ze względu na interes społeczny w ustaleniu rzeczywistego stanu cy-
wilnego dziecka, w postępowaniu tym sąd obowiązany jest szczególnie wnikliwie 
ustalić dane podlegające wpisowi do aktu urodzenia różnymi środkami dowodo-
wymi. Sąd powinien w postępowaniu dowodowym zmierzać do ustalenia praw-
dziwego stanu faktycznego. Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest wątpli-
wość, czy osoba zgłaszająca urodzenie dziecka rzeczywiście je urodziła.  

Zauważyć należy, iż matka zamawiająca będzie dążyć do takiego ukształto-
wania umowy o macierzyństwo zastępcze, aby po jej wykonaniu, również na 
gruncie prawa uchodzić za matkę dziecka. Prawne problemy wynikające z obo-
wiązujących w kraju norm powodują, iż macierzyństwo zastępcze, aby doszło do 
skutku, często jest oparte na wystawieniu fałszywej karty urodzenia stwierdzają-
cej, że matką jest kobieta-dawczyni materiału genetycznego, nie zaś kobieta, któ-
ra faktycznie urodziła dziecko. W przeciwnym wypadku strony takich umów 
narażają się na procedury dotyczące przysposobienia, komplikujące ich sytuację 
prawną. Wówczas wydanie dziecka po porodzie zazwyczaj przybiera formę zrze-
czenia się przez matkę zastępczą władzy rodzicielskiej72. Kolejnym krokiem jest 
przysposobienie dziecka przez rodziców zamawiających. Zdarzają się przypadki, 
w których sąd podejmujący decyzję o przysposobieniu podejrzewa, iż prowadzo-
ne postępowanie stanowi zaplanowany element praktyki macierzyństwa zastęp-
czego; wątpliwości te rozpatrywane są ad casum.  

W doktrynie przeważa pogląd, że ocenie co do niesprzeczności z ustawą i za-
sadami współżycia społecznego podlega zarówno treść, jak i cel czynności praw-
nej. „Przez cel czynności rozumie się również jej tzw. dalszy skutek – stan rze-
czy, który nie jest objęty treścią oświadczenia woli, a ma być zrealizowany  
w następstwie wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z dokonanej 
czynności prawnej. Jest to cel, który strony wspólnie zamierzają osiągnąć albo 
zamierza go osiągnąć jedna ze stron, a pozostałe strony wiedzą o tym”73. Działa-
nia in fraudem legis polegają na takim ukształtowaniu treści czynności prawnej, 
aby nie była formalnie sprzeczna z ustawą, ale zmierzała do celu zakazanego 
ustawowo. Na mocy art. 58 § 1 K.c. takie czynności prawne są nieważne. 

Analizowane wyżej porozumienia dotyczące praktyk macierzyństwa zastęp-
czego będą więc niczym innym, jak przykładem obchodzenia przepisów ustawy. 
W konsekwencji strony umowy o macierzyństwo zastępcze jako strony porozu-

                                                 
72 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 98. 
73 P. MACHNIKOWSKI, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011,  

s. 138.  
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mienia uznawanego w polskim systemie prawnym za czynność prawną in frau-
dem legis, nie mają skutecznej możliwości wyegzekwowania świadczeń wzajem-
nie sobie przyrzeczonych w umowie. Jeśliby bowiem uznać omawiane kontrakty 
za ważne, logiczną konsekwencją byłaby ich wykonalność, również przymusowa. 
Wskazuje się zarówno na polskim74, jak i na europejskim75 gruncie, że oddanie 
dziecka po porodzie przez matkę-surogatkę, a także przysposobienie go przez 
rodziców zamawiających stanowi akt ściśle osobisty, który nie może być na dłuż-
niku wymuszony. Próba przymusowego wyegzekwowania któregokolwiek z tych 
świadczeń powinna być zakwalifikowana jako nadużycie prawa podmiotowego 
(art. 5 K.c.) i właśnie z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego 
– odrzucona przez właściwy sąd.  
 

V. Zastępcze macierzyństwo a prawo karne 

W rozważaniach nad macierzyństwem zastępczym nie można pominąć ujęcia 
tego zjawiska z prawnokarnego punktu widzenia. Z uwagi na charakter niniejszej 
pracy, materia ta przedstawiona będzie jednak w niezbędnym zakresie76.  

Każdy ustawodawca kryminalizuje zachowania, które godzą w wartości 
uznane przez państwo za podstawy porządku prawnego i społecznego. W polskim 
prawie karnym nie istnieją przepisy odnoszące się do macierzyństwa zastępczego 
w sposób bezpośredni; umieszczono jednak normy obejmujące pewien fragment 
tego zjawiska77. Pod uwagę należy wziąć zagadnienia dotyczące handlu ludźmi, 
organizowania adopcji poza przepisami ustawy oraz działań przeciwko wiary-
godności dokumentów.  

                                                 
74 M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 147; 

zob. również: D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 111. 
75 Raport na potrzeby Parlamentu Europejskiego: V. TOFOROVA, Recognition of parental re-

sponsibility: biological parenthood v. legal parenthood, i.e. mutual recognition ofsurrogacy agree-
ments: What is the current situation in the MS? Need for EU action?, dostępny na stronie 
http://tinyurl.com/Parenthood-EP [dostęp on-line: 31 maja 2013 r.]. 

76 Szerzej na temat macierzyństwa zastępczego z punktu widzenia prawa karnego zob. M. GA-

ŁĄZKA, Prawo karne wobec zastępczego macierzyństwa, [w:] Ius et Lex. Księga Jubileuszowa ku 
czci Profesora Adama Strzembosza, red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002,  
s. 117-131; TAŻ, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin 2005, s. 191 i nast.;  
K. WIAK , Model prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w Polsce. Stan po orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku, „Ethos” 2001, nr 3, s. 169-187.  

77 M. GAŁĄZKA, Prawo karne, s. 120. 
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Przestępstwo handlu ludźmi w poprzednim stanie prawnym znajdowało się 
w art. 253 § 1 Kodeksu karnego78. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks 
karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego79, która weszła w życie  
z dniem 8 września 2010 r., uchyliła art. 253 K.k., wprowadzając w zamian prze-
pis art. 189a K.k., który penalizuje zarówno przestępstwo handlu ludźmi, jak 
również samo przygotowanie do jego dokonania. Na gruncie tego artykułu poja-
wia się problem wykładni pojęcia „handel”. Pomocne wydaje się przywołanie 
stanowiska Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który orzekł, iż „handel jest obrotem 
towarowo-pieniężnym, zatem handel dziećmi (ludźmi, żywym towarem) wyraża 
traktowanie człowieka jako towaru, a więc bezpodmiotowość istoty ludzkiej jako 
jego przedmiotu”80. Jak trafnie zauważa M. Gałązka, „w takim pojęciu handlu 
[…] mieści się oddanie dziecka przez zastępczą matkę rodzicom socjologicznym 
w zamian za świadczenie majątkowe i to niezależnie od tego, czy samo przekaza-
nie dziecka zostało prawnie usankcjonowane orzeczeniem o przysposobieniu, czy 
też nastąpiło z pominięciem tego trybu”81. O ile na tle poprzednio obowiązujące-
go stanu prawnego rodziły się istotne wątpliwości co do możliwości zastosowania 
art. 253 § 1 K.k. z uwagi na zwrot „uprawia handel ludźmi”, zakładający pewną 
powtarzalność czynności, o tyle de lege lata, kwestia stosowania tej normy praw-
nej, zawartej w nowym brzmieniu w art. 189a K.k., wydaje się otwarta, ponieważ 
ustawodawca zrezygnował z dookreślenia cechy powtarzalności działań w przy-
padku tego przestępstwa. Użyte określenie „dopuszcza się handlu ludźmi”, biorąc 
pod uwagę językowe znaczenie zwrotu „dopuszcza się” („popełnić coś, zrobić 
coś”), daje podstawę do twierdzenia, iż dyspozycję przepisu realizuje już jedno 
zachowanie się sprawcy. Stanowisko takie może stać się argumentem za przyj-
mowaniem jednoczynnościowego charakteru przestępstwa handlu ludźmi. 

Kolejną kwestią, która ma znaczenie przy omawianiu zastępczego macierzyń-
stwa w ujęciu prawnokarnym, jest zagadnienie organizowania adopcji. Art. 211a 
K.k. stanowi, iż zajmujący się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom 
ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do 5 lat. Trafne określenie organizowania adopcji przyjmuje 

                                                 
78 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) [dalej cyt.: 

K.k.]. 
79 Dz. U. Nr 98, poz. 626. 
80 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 stycznia 1995 r., sygn. akt II AKz 

480/94, „Wokanda” 1995, z. 11, poz. 55. 
81 M. GAŁĄZKA, Prawo karne, s. 121. 
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L. Gardocki. Uznaje on, iż jest to „działalność polegająca na wyszukiwaniu dzieci 
do adopcji i przyszłych rodziców wraz z doprowadzeniem do wyrażenia zgody 
przez rodziców biologicznych, uzyskaniem ewentualnych opinii odpowiednich 
instytucji, a następnie orzeczenia sądu”82. Trafnie podnosi także zarzut niekonse-
kwencji w konstrukcji art. 211a K.k.; wymogiem stosowania tego przepisu jest 
bowiem znamię „celu osiągnięcia korzyści majątkowej”, „z czego wynika, że 
nawet organizowanie rażąco naruszającej ustawę i szkodliwej adopcji nie jest 
karalne, jeśli sprawca kierował się innym celem”83. Jak zauważa się w doktrynie, 
zastosowanie art. 211a K.k. do czynności związanych z macierzyństwem zastęp-
czym jest niewielkie, gdyż poza zakresem tej normy prawnej pozostają chociażby 
sytuacje, w których przekazanie dziecka matce socjologicznej następuje z wyko-
rzystaniem procedur dotyczących przysposobienia przeprowadzonych zgodnie  
z ustawowymi przesłankami84. 

Z norm prawa karnego dotyczących zastępczego macierzyństwa, najbardziej 
prawdopodobne wydaje się zastosowanie przepisów odnoszących się do prze-
stępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, tj. art. 271-273 K.k. Normy  
w nich zawarte obejmują swoim zakresem doprowadzenie do stwierdzenia nie-
prawdy w akcie urodzenia. Art. 40 ust. 2 pkt 3 P.a.s.c. stwierdza, iż do aktu uro-
dzenia wpisuje się dane rodziców dziecka, a zgodnie z art. 619 K.r.o., matką 
dziecka jest kobieta, która je urodziła. Wpisanie matki socjologicznej jako matki 
dziecka oznaczać więc będzie poświadczenie nieprawdy. Gdy wpisu tego dokona 
kierownik USC, mając wiedzę co do rzeczywistego stanu faktycznego, popełni on 
przestępstwo z art. 271 § 1-3 K.k. (ocena ad casum). Podobnie należy ocenić 
zachowanie lekarza, a także każdej osoby upoważnionej do wystawienia zaświad-
czenia o urodzeniu dziecka, która umyślnie poświadcza nieprawdę. W przypadku 
sporządzenia akta urodzenia na podstawie zgłoszenia niezgodnego z prawdą, od-
powiedzialność poniesie osoba dokonująca zgłoszenia; wprowadzając kierownika 
USC w błąd, zrealizuje dyspozycję art. 272 K.k., bowiem wyłudzi poświadczenie 
nieprawdy od osoby uprawnionej do sporządzenia dokumentu. Pamiętać należy, 
iż warunkiem zwolnienia z odpowiedzialności za sporządzenie poświadczającego 
nieprawdę aktu urodzenia jest bona fides („dobra wiara”), czyli brak wiedzy po 
stronie kierownika USC co do niezgodności zgłoszenia z rzeczywistym stanem 
faktycznym. 

                                                 
82 L. GARDOCKI, Prawo karne, Warszawa 2011, s. 280. 
83 Tamże. 
84 M. GAŁĄZKA, Prawo karne, s. 123. 
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Zgodzić należy się z poglądem, iż polskie prawo karne nie penalizuje samego 
zjawiska macierzyństwa zastępczego, a tylko takie sytuacje z nim związane,  
w których następują próby zalegalizowania przynależności dziecka do rodziny 
rodziców zamawiających85.  
 

VI. Dylematy moralne i religijne  

Umowy o macierzyństwo zastępcze, jako zjawisko kontrowersyjne, mogą bu-
dzić uzasadnione dylematy moralne. Najwyraźniej uwidocznione jest w to w sy-
tuacjach konfliktowych, z których najczęstsza to odmowa wydania dziecka rodzi-
com socjologicznym przez matkę zastępczą po porodzie, czego przykładem były 
sprawy Baby M. i Buzzanca vs. Buzzanca86. Powszechnie znany jest fakt, iż  
w okresie ciąży między matką biologiczną a dzieckiem tworzy się niezbadana 
więź87. Wskazuje się, iż również druga strona, tj. rodzice socjologiczni mogą od-
mówić odebrania i przysposobienia dziecka88. 

Inna sytuacja rodząca spory zachodzi, gdy poczęte i rozwijające się w organi-
zmie surogatki dziecko okaże się być ciężko chore. Za bezsprzecznie niedopusz-
czalne należy uznać żądania rodziców zamawiających co do poddania się matki 
zastępczej aborcji, a w konsekwencji, również za sprzeczne z prawem uznać trze-
ba roszczenia rodziców socjologicznych co do odpowiedzialności ex contractu 
matki zastępczej. Inaczej mielibyśmy do czynienia z roszczeniami typu wrongful 
birth89.  

Prawdą jest, że kwestia dopuszczalności umów o macierzyństwo zastępcze 
zależeć będzie od przyjmowanej filozoficzno-religijnej koncepcji osoby ludz-
kiej90. Podnosi się, iż człowiek ma prawo do dysponowania swoimi możliwo-
ściami prokreacyjnymi, aczkolwiek samo pogodzenie się z tym, iż może dojść do 
poczęcia i urodzenia dziecka w celu wydania go osobie trzeciej budzi wątpliwości 

                                                 
85 Tamże, s. 124. 
86 Dokładny opis stanów faktycznych zob. J. OSTOJSKA, Problem tzw. macierzyństwa zastęp-

czego a prawo dziecka do poznania własnej tożsamości, „Rodzina i Prawo” 2012, nr 22, s. 7 i n. 
87 R.J. EDELMAN , Surrogacy: The psychological issues, „Journal of Reproductive and Infant 

Psychology” 2004, vol. 22, nr 2, s. 123-136; cyt. za: D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 110. 
88 M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji, s. 146. 
89 M. NESTEROWICZ, Prawo medyczne, s. 195 i n. 
90 M. SAFJAN, Prawo wobec ingerencji, s. 319-330; D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, 

s. 111-112. 
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moralne; w ten sposób następuje komercjalizacja własnych możliwości prokre-
acyjnych, co godzi również w aksjologię przyjętą przez ustawodawcę. 

Nawet zwolennicy macierzyństwa zastępczego przyznają, że nie do zaakcep-
towania jest korzystanie z pomocy matki-surogatki tylko w celu uniknięcia trud-
ności i dyskomfortu wiążącego się z ciążą i porodem przez matkę socjologiczną – 
przy jednoczesnym braku obiektywnych medycznych przesłanek negatywnych do 
donoszenia ciąży bądź urodzenia dziecka91. Podnosi się również w literaturze 
przedmiotu, iż matka zastępcza wykorzystywana jest jako środek do realizacji 
własnych celów, co w oczywisty sposób budzi wątpliwości moralne co do do-
puszczalności takich praktyk92. Należy zauważyć, iż porównania do ustanowienia 
użytkowania nie pojawiają się bez przyczyny – w istocie rzeczy macierzyństwo 
zastępcze prowadzi do wykorzystywania organizmu kobiety jako środka do celu, 
jakim jest chęć posiadania dziecka. 

Przy analizie pozycji prawnej człowieka w prenatalnej fazie życia, celowe 
wydaje się przytoczenie regulacji zawartej w Rekomendacji nr 1046 Zgroma-
dzenia Parlamentarnego Rady Europy o wykorzystywaniu embrionów i pło- 
dów ludzkich w celach terapeutycznych, naukowych, przemysłowych i handlo-
wych z 1986 r. Dokument ten stwierdza, iż „embriony i płody ludzkie we wszel-
kich okolicznościach powinny korzystać z poszanowania należnego godności  
ludzkiej”93.  

Zgodzić należy się z poglądem, iż godność ludzka ma powszechny i przyro-
dzony charakter; w konsekwencji jest ona atrybutem każdego człowieka bez 
względu na jego stadium rozwoju94. Ważnym etapem w dyskusji nad statusem 
prawnym nasciturusa było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 
1997 r.95, w którym życie człowieka w fazie prenatalnej zostało podniesione do 
wartości konstytucyjnej96. 

Istotny jest przepis art. 1 Europejskiej konwencji bioetycznej97. Przepis ten 
stwierdza prymat istoty ludzkiej względem społeczeństwa i nauki, jednak jest  

                                                 
91 P. SINGER, D. WELLS, Dzieci z próbówki, s. 125. 
92 Por. D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 117.  
93 Polski przekład zob.: T. JASUDOWICZ, Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, 

Toruń 1998, s. 97-99. 
94 M. GAŁĄZKA, Prawo karne, s. 69. 
95 Sygn. akt K 26/96, OTK z 1997 r., z. 2, poz. 19. 
96 K. WIAK , Model prawnokarnej ochrony dziecka poczętego w Polsce. Stan po orzeczeniu 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku, „Ethos” 2001, nr 3, s. 169-187. 
97 Konwencja Rady Europy z dnia 19 listopada 1994 r. o ochronie praw człowieka i godności 

istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka  
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to raczej ogólny postulat niż szczegółowe unormowanie; brakuje bowiem bliż-
szego doprecyzowania treści tego artykułu w kontekście prokreacji medycznie  
wspomaganej. 

Pomocne przy ocenie zjawiska macierzyństwa zastępczego wydaje się być 
przytoczenie stanowiska religii. Zarówno katolicyzm, jak i judaizm oraz prote-
stantyzm, negatywnie oceniają praktyki związane z macierzyństwem zastęp-
czym98. W rozważaniu stosunku religii do omawianego zjawiska przedstawione 
zostanie nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego z uwagi na dominujący cha-
rakter tego wyznania w Polsce. Przywołać należy na początku stanowisko Kon-
gregacji Świętego Oficjum wyrażone 24 marca 1897 r. Kongregacja uznała 
sztuczne unasiennianie u kobiety za sprzeczne z etyką katolicką. Najważniejszym 
głosem Kościoła w dyskusji o technikach prokreacji wspomaganej stał się doku-
ment Donum Vitae wydany 22 lutego 1987 r. przez Kongregację Nauki Wiary99. 
Instrukcja Donum Vitae, zaaprobowana przez Jana Pawła II, stwierdza, że macie-
rzyństwo zastępcze jest „(…) niedopuszczalne z tych samych powodów, które 
przemawiają za odrzuceniem sztucznego zapłodnienia heterologicznego, ponie-
waż sprzeciwia się jedności małżeństwa i godności prokreacji osoby ludzkiej. 
Macierzyństwo zastępcze jest obiektywnie niepełne wobec obowiązków wynika-
jących z miłości macierzyńskiej, wierności małżeńskiej i odpowiedzialnego ma-
cierzyństwa. Obraża ono godność i prawo dziecka do poczęcia się, do okresu 
ciąży i wychowania przez własnych rodziców oraz, ze szkodą dla rodzin, wpro-
wadza podział między czynnikami fizycznymi, psychicznymi i moralnymi, które 
je konstytuują”100. 

                                                                                                                          
i biomedycynie otwarta do podpisu dnia 4 kwietnia 1997 r. w Oviedo (CETS No. 164). Polska 
podpisała tę Konwencję dnia 7 maja 1999 r., lecz dotąd jej nie ratyfikowała. Powołano specjali-
styczny zespół – zob. zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie powo-
łania Zespołu do spraw Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odnie-
sieniu do zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie oraz 
implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpie-
czeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania i udostępniania komórek rozrodczych, 
gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części (Dz. Urz. MZ 
Nr 10, poz. 45). 

98 Por. D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 115-117 i literatura tam przywoływana. 
99 Zob. KONGREGACJA NAUKI WIARY , Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego  

i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia, Watykan 1987,  
s. 14. 

100 http://tinyurl.com/Donum-Vitae-PL [dostęp on-line: 31 maja 2013 r.]. 
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Prawdą jest, że w następstwie procedury macierzyństwa zastępczego powstaje 
życie; zgodzić się również należy z tym, iż każdej osobie zaangażowanej w two-
rzenie życia należy się szacunek; wątpliwe jednak wydaje się porównywanie od-
powiedzialności matki biologicznej i matki socjologicznej; takie zestawienie  
jest w sposób oczywisty niewymierne101. Również postulaty dopuszczenia tzw. 
„umów o usługi ciążowe”102 wydają się sprzeczne z zasadami polskiego porządku 
prawnego. Zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 K.c. doznaje ogranicze-
nia m.in. poprzez obowiązek niesprzeczności porozumienia z zasadami współży-
cia społecznego. Proponowana kategoria umów niewątpliwie by w nie godziła. 
Prawo do samostanowienia i dysponowania własnymi możliwościami prokre-
acyjnymi nie może być uznane za ius infinitum; opowiedzenie się za takim sta-
nowiskiem pozwalałoby przyjąć, iż chęć doprowadzenia do przyjścia na świat 
nowej istoty ludzkiej uprawnia do podejmowania wszelkich możliwych działań 
bez względu na możliwe negatywne konsekwencje w stosunku do dziecka, co  
w sposób oczywisty stoi w sprzeczności z nadrzędną zasadą dbania o dobro mają-
cego narodzić się człowieka. Jak trafnie zauważa R. Otowicz, rozdzielenie aspek-
tów genetycznych, biologicznych i wychowawczych, które wspólnie składają się 
na pojęcie macierzyństwa, wydaje się w to dobro godzić103. 
 

VII. Podsumowanie 

Macierzyństwo zastępcze jest źródłem wielu konfliktów i nieporozumień. Dy-
lematy moralne w kwestii tego zjawiska trafnie podsumowują D. Abłażewicz  
i M. Fras – ma miejsce konflikt między zwolennikami niczym nieograniczonej 
wolności prokreacji jako przejawu wolności i praw człowieka a obrońcami natu-
ralnego porządku biologicznego, chroniącego interes dziecka jako dobro nadrzęd-

                                                 
101 Por. M. DZIEWANOWSKA, Macierzyństwo zastępcze z pobudek altruistycznych, [w:] Wina  

i Kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman, „Studia Iuridica” 2012, nr 55, s. 105. Należy 
opowiedzieć się przeciw pojawiającym się tutaj twierdzeniom o odpowiedzialności matki zastępczej 
za urodzenie „(…) zdrowego, czyli pełnowartościowego dziecka”. Niekiedy umowy o macierzyń-
stwo zastępcze zakładają takie postanowienia, jednak przyjmowanie zdrowia jako miernika wartości 
człowieka samo w sobie wzbudza wątpliwości i stanowi argument przeciwko dopuszczalności 
takich umów. 

102 Tamże, s. 108. 
103 R. OTOWICZ SJ, Macierzyństwo zastępcze – wyzwolenie czy zniewolenie?, „Przegląd  

Powszechny” 1993, nr 2, s. 208. 
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ne104. T. Smyczyński z kolei słusznie wskazuje, iż de lege lata nie może być mo-
wy o uznaniu uprawnienia do posiadania dziecka za prawo bezwzględnie przy-
sługujące człowiekowi. Nie jest możliwe domaganie się jego realizacji105, ponie-
waż prawa rodzicielskie, jak już zostało wspomniane, nie są prawami własności 
dziecka – wiążą się raczej z opieką i odpowiedzialnością za dziecko106. Człowiek 
ma prawo do dysponowania swoimi możliwościami prokreacyjnymi z uwzględ-
nieniem przyrodzonej godności ludzkiej – nie jest to tożsame z prawem do dziec-
ka. Przyznanie człowiekowi prawa do niczym nieograniczonego dysponowania 
swoją prokreacją z pewnością doprowadzi do trudnych sytuacji faktycznych, 
w których każde rozwiązanie może okazać się nietrafione. 

De lege lata sytuacja filiacyjna rodzącego się dziecka nie budzi wątpliwości – 
jak stanowi art. 619 K.r.o. matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Przyzna-
nie prymatu macierzyństwa biologicznego (wynikającego z faktu urodzenia) 
przed macierzyństwem genetycznym (związanym z pochodzeniem komórki jajo-
wej) przez niektórych bywa krytykowane, jednak ma na celu ustabilizowanie 
sytuacji prawnej dziecka; co więcej, wydaje się również najbardziej korzystne  
z punktu widzenia więzi, jaka tworzy się między kobietą będącą w ciąży a dziec-
kiem mającym się narodzić. Przyjęcie innej koncepcji naruszyłoby pewność  
i stabilność systemu filiacji. Opowiedzenie się za uznaniem macierzyństwa daw-
czyni komórki jajowej może doprowadzić do destabilizacji raz ustalonego stanu 
cywilnego dziecka, zważywszy, iż w grę wchodzi ocena wartościująca in casu te 
dobra, które w zasadzie są niewymierne; dlatego też należy opowiedzieć się de 
lege lata za macierzyństwem kobiety, która urodziła dziecko; nie można jednak 
bezwarunkowo rozstrzygnąć dylematu moralnego na korzyść tej koncepcji. 

Macierzyństwo zastępcze jest w szczególności rozpowszechnione w Ameryce 
Północnej, jak również w niektórych krajach europejskich. Dokładne dane z Pol-
ski nie są znane, aczkolwiek z ogłoszeń w prasie i w internecie można domnie-
mywać, że skala zjawiska się powiększa. Wobec coraz większej powszechności 
macierzyństwa zastępczego i w obliczu rozwoju techniki – uszczegółowienie 
kwestii zastępczego macierzyństwa wydaje się istotnym postulatem de lege fe-
renda. Z uwagi na przepisy zawarte w artykułach 58 i 3531 K.c., jak również na 
obowiązywanie art. 619 K.r.o. nie można mówić, co prawda, o luce prawnej czy 
też zaniechaniu ustawodawcy w tym zakresie, jednakże bliższe uregulowanie 
pewnych zagadnień przyczyniłoby się do skuteczniejszego zapobiegania prakty-

                                                 
104 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 117-118. 
105 T. SMYCZYŃSKI, Zagadnienie macierzyństwa, s. 224. 
106 J. HOLOCHER, M. SONIEWICKA, Analiza prawna, s. 47. 
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kom in fraudem legis. Rudymentarną kwestią w tym zakresie wydaje się być do-
kładna analiza procedury przysposobienia pod kątem uczynienia możliwie trud-
nym opisywanych wcześniej działań, będących de facto umowną zmianą stanu 
cywilnego dziecka z wykorzystaniem organów państwowych.  

Od pewnego czasu na gruncie europejskim przebiega dyskusja, czy należy 
uregulować macierzyństwo zastępcze na poziomie prawa unijnego107. Z raportu 
przygotowanego na zamówienie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego wy-
nika, iż 9 Państw Członkowskich (w tym Polska) nie posiada w ogóle regulacji 
prawnych odnoszących się do macierzyństwa zastępczego, zaś 10 członków UE 
uregulowało to zagadnienie w sposób niepełny; co do 8 państw brak jest odpo-
wiednich danych108. Autor niniejszego artykułu przychyla się raczej do poglądów 
proponujących pozostawienie tych kwestii ustawodawstwom poszczególnych 
Państw Członkowskich. Przyjęcie kompetencji ustawodawcy krajowego w tym 
zakresie pozwoli dokładnie przeanalizować proponowane rozwiązania legislacyj-
ne i wybrać te najbardziej przystające do polskiego systemu prawnego.  

Konieczne wydaje się jednak przyjęcie przepisów normujących sytuacje 
związane z transgranicznością omawianego zjawiska, tj. przypadkiem, w którym 
rodzice zamawiający mieszkający w państwie zakazującym macierzyństwa za-
stępczego, w celu odebrania dziecka od surogatki jadą do państwa uznającego 
takie praktyki za legalne. 

Zastępcze macierzyństwo stanowi z pewnością źródło wielu konfliktów i nie-
porozumień. Dylematy moralne w kwestii tego zjawiska trafnie podsumowują  
M. Fras i D. Abłażewicz – zachodzi konflikt między zwolennikami niczym nie-
ograniczonej wolności prokreacji jako przejawu wolności i praw człowieka  
a obrońcami naturalnego porządku biologicznego, chroniącego interes dziecka 
jako dobro nadrzędne109. T. Smyczyński z kolei słusznie wskazuje, iż de lege lata 
nie może być mowy o uznaniu uprawnienia do posiadania dziecka za prawo bez-
względnie przysługujące człowiekowi. Nie jest możliwe domaganie się jego re-

                                                 
107 Zob. m.in. Streszczenie raportu na potrzeby Parlamentu Europejskiego – L. BRUNET,  

K. DAVAKI , J. MCCANDLESS, E. NARMINIO , Studium porównawcze systemów macierzyństwa zastęp-
czego w państwach członkowskich UE; dostępne na stronie Parlamentu Europejskiego: 
http://tinyurl.com/EP-Macierzynstwo-zast [dostęp on-line: 31 maja 2013 r.]. 

108 L. BRUNET, J. CARRUTHERS, K. DAVAKI , D. KING, C. MARZO, J. MCCANDLESS,  
A comparative study on the regime of surrogacy in EU Member States, s. 15-16. Raport przygoto-
wany został w maju 2013 r., dlatego nie uwzględnia stanu prawnego w Chorwacji. Treść raportu 
dostępna jest na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego: http://tinyurl.com/EP-Surrogacy 
[dostęp on-line: 31 maja 2013 r.]. 

109 D. ABŁAŻEWICZ, M. FRAS, Umowa, s. 117-118. 
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alizacji110, ponieważ prawa rodzicielskie, jak już zostało wspomniane, nie są pra-
wami własności dziecka i – co słusznie zauważają J. Holocher i M. Soniewicka – 
wiążą się raczej z opieką i odpowiedzialnością za dziecko111.  

Człowiek ma prawo do dysponowania swoimi możliwościami prokreacyjny-
mi z uwzględnieniem przyrodzonej godności ludzkiej – nie jest to tożsame z pra-
wem do dziecka. Autor opracowania również przychyla się do zdania, iż przyzna-
nie człowiekowi prawa do niczym nieograniczonego dysponowania swoją pro-
kreacją z pewnością doprowadzi do trudnych sytuacji faktycznych, w których 
każde rozwiązanie może okazać się nietrafione.  

Trzeba podkreślić, że do kwestii zagadnień filiacyjnych należy podejść  
ze szczególną ostrożnością, mając na uwadze dobro dziecka jako wartość  
priorytetową.  
 
Słowa kluczowe: rejestracja stanu cywilnego, macierzyństwo zastępcze, prawo rodzinne. 

 
 
 
 

Substitute motherhood  
– comments compared to the polish legal system 

Summary 

The substitute motherhood is the source of many conflicts and misunderstandings. The award-
ing the unrestricted right to decree one’s own procreation to a man will undoubtedly lead to difficult 
actual situations, in which every solution can turn out to be inaccurate. At present the descent of the 
newborn child doesn’t raise any doubts – in accordance with article 619 of the polish Family and 
Guardianship Code, the mother of the child shall be the woman, who gave birth to it. The primacy 
of the biological motherhood (resulting from the fact of giving birth) over the genetic motherhood 
(connected with the origin of the egg cell) is sometimes criticised; however it aims at stabilizing of 
the child’s legal situation; moreover it seems to be the most favourable from the perspective of the 
bound, which forms between the pregnant woman and the unborn child. The acceptance of other 
concept would disturb the reliability and stability of filiation system.  
 
Keywords: marital status registration, substitute motherhood, Family Law.  
 

Translated by Dagmara Sikora 
 

                                                 
110 T. SMYCZYŃSKI, Zagadnienie macierzyństwa, s. 224. 
111 J. HOLOCHER, M. SONIEWICKA, Analiza prawna, s. 47. 
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Ersatzmutterschaft  
– Bemerkungen vor dem Hintergrund des polnischen Rechtsystems 

Zusammenfassung 

Die Ersatzmutterschaft ist die Quelle von vielen Konflikte und Meinungsverschiedenheiten. 
Die Verleihung dem Mensch das Recht auf unbeschränkte Verfügung über eigene Fortpflanzung, 
wird sicherlich zu schwierigen faktischen Situationen führen, in den jede Lösung sich als falsch 
erweisen kann. Zurzeit die Filiationslage des neugeborenen Kindes erregt keinen Zweifel – gemäß 
Art. 619 polnischen Familien- und Vormundschaftgesetzbuch [KRO], die Mutter des Kindes ist die 
Frau, die es geboren hat. Die Verleihung eines Vorrangs biologischer Mutterschaft (die aus der 
Tatsache der Geburt resultiert) vor der genetischen Mutterschaft (die mit der Abstammung der 
Eizelle verbunden ist), ist von manchen kritisiert, es als Ziel hat, die Rechtslage des Kindes zu 
stabilisieren; vielmehr, es scheint auch am günstigsten zu sein unter dem Gesichtspunkt der Bin-
dung, die zwischen die Frau, die schwanger ist und das Kind, das zu geboren ist, entsteht. Falls man 
andere Konzeption annehme, wurde die Sicherheit und Stabilität des Filiationssystems gestört.  
 
Schlüsselwörter: Standesamtwesen, Ersatzmutterschaft, Familienrecht. 
 

Aus dem Polnischen übersetzt von Dagmara Sikora 
 
 

Сурогатне материнство  
– зауваги на тлі польської юридичної системи 

Pезюме  

Сурогатне материнство є джерелом багатьох конфліктів і непорозумінь. Надання людині 
права до нічим не обмеженого розпорядження своїм дітонародженням напевно призведе до 
складних фактичних ситуацій, в яких кожне рішення може виявитися невдалим. На сьогодні 
родовідна ситуація новонародженої дитини не викликає сумнівів – як виникає зі ст. 619 
Сімейного кодексу, матір’ю дитини є жінка, що її народила. Визнання примату біологічного 
материнства (що виникає з факту народження) над генетичним материнством (пов’язаним із 
походженням яйцеклітини) піддається критиці, проте має на меті стабілізувати юридичну 
ситуацію дитини; мало того, видається також сприятливим з точки зору зв’язку, який виникає 
між вагітною жінкою й дитиною, що має народитися. Прийняття іншої концепції підірвало  
б довіру та стабільність системи приналежності.  
 
Ключові слова: реєстрація цивільного стану, сурогатне материнство, сімейне право. 
 

З польськой переклала Надія Гергало 



Elżbieta Bober 

Pojęcie małżeństwa w islamie  
i przygotowanie do jego zawarcia  

– na przykładzie Maroka 

I. Wprowadzenie 

Prawo małżeńskie w krajach islamskich jest materią prawa, w której szcze-
gólnie widoczny jest wpływ prawa religijnego na prawo stanowione. W pań-
stwach tych religia jest czynnikiem określającym pozycję jednostki w społeczeń-
stwie. Tylko bowiem muzułmanie są pełnoprawnymi członkami wspólnoty,  
o włączeniu do której decyduje przyjęcie islamu, a nie inne czynniki, takie jak 
urodzenie, czy też rasa. We współczesnych państwach islamskich przepisy doty-
czące statusu osobowego, przepisy regulujące małżeństwo oparte są w dużej mie-
rze na szariacie. Nawet prawo tunezyjskie, które jest stosunkowo nowoczesnym 
prawem, ponieważ zakazuje poligamii oraz uznaje cywilną formę celebracji mał-
żeństwa, w pewnych kwestiach także opiera się na prawie religijnym. Przejawem 
tego jest przeszkoda różnej religii, zakazująca kobiecie zawierania małżeństwa  
z mężczyzną nie będącym muzułmaninem1.  

W artykule przedstawione zostaną kolejno: pojęcia małżeństwa stałego i cza-
sowego w islamie oraz ich cele (1); zaręczyny (2) i posag – mahr, jego pojęcie  
i funkcje (3). W każdym z paragrafów prezentuje się rozwiązania przyjęte  
w Maroku, w ich wersji po reformie kodeksu rodzinnego, przeprowadzonej  
w 2004 r. 

                                                 
DR ELŻBIETA BOBER – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
1
 W. BAR, Wolność religijna w Dār al–Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003, 

s. 119, 122.2 Deklaracja ta została zredagowana z inicjatywy Islamskiej Rady Europy i ogłoszona 
19 września 1981 r. w Paryżu w siedzibie UNESCO przez Sekretarza Generalnego Rady. 
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II. Pojęcie i funkcja małżeństwa  
w krajach islamskich 

1. Małżeństwo stałe i jego cele 

Prawo zawarcia i cele małżeństwa określone zostały w dokumentach doty-
czących praw człowieka. Powszechna Deklaracja Islamska Praw Człowieka  
z 1981 r.2 w art. 19a określa małżeństwo w następujący sposób:  

Małżeństwo, w obszarze islamu, jest prawem każdego człowieka. Jest drogą legalną, uznaną 
przez prawo islamskie, by założyć rodzinę, zabezpieczyć prokreację i pozostawać osobiście 
czystym: „O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył  
z niej drugą do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet” (K IV, 1). Każ-
de z małżonków ma prawa i obowiązki równoważne, jakie prawo islamskie ustaliło w szcze-
gólności: „One (kobiety) mają prawa równe swoim obowiązkom, zgodnie z uznanym zwycza-
jem. Mężczyźni mają nad nimi wyższość” (K II, 228). Ojcu przypada zapewnić edukację dla 
dzieci fizyczną, moralną i religijną, zgodnie ze swoją wiarą i prawem religijnym. Tylko on ma 
odpowiadającą temu odpowiedzialność za wybór kierunku, który daje swoim bytom: „każdy  
z was jest pasterzem, zatem, każdy z was jest odpowiedzialny za swoją owczarnię (hadis)”3. 

Innym aktem z kręgu kultury islamu jest Deklaracja Praw Człowieka w Isla-
mie z 1990 r.4 która stanowi, że: „rodzina jest podstawą społeczeństwa, a małżeń-
stwo jest jej fundamentem. Mężczyźni i kobiety mają prawo do małżeństwa bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji opartej na rasie, kolorze, narodowości, która unie-
możliwiałaby skorzystanie z tego prawa (art. 5a). Społeczeństwo i państwo będą 
usuwać jakiekolwiek utrudnienia do małżeństwa, by ułatwić jego zawieranie. 
Będą chronić rodzinę i zabezpieczać jej pomyślność (art. 5b)5”. 

Małżeństwo w islamie posiada wysoką rangę6. Stanowi podstawę rodziny, na 
której opiera się społeczeństwo. Koran podkreśla zalety małżeństwa, a życie mał-
żeńskie określa jako skupienie miłości i miłosierdzia:  

I z jego znaków jest to,  
iż On stworzył dla was żony  

                                                 
2 Deklaracja ta została zredagowana z inicjatywy Islamskiej Rady Europy i ogłoszona 

19 września 1981 r. w Paryżu w siedzibie UNESCO przez Sekretarza Generalnego Rady. 
3 Déclaration islamique universelle des droits de l’homme, „Islamochristiana” 1983, nr 9,  

s. 121-140; tekst pol. za: W. BAR, Wolność religijna, s. 193-194. 
4 Deklaracja została ogłoszona w Kairze 5 sierpnia 1990 r., podczas sesji Ministrów Spraw Za-

granicznych Organizacji Konferencji Islamskiej. 
5 Déclaration de l’Organisation de la Conference islamique 1990, „Conscience et Liberté” 

1991, nr 41, s. 110-115; tekst pol. za: W. BAR, Wolność religijna, s. 201. 
6 R. WARIS MAQSOOD, The Muslim Marriage Guide, New Delphi 1999, s. 3-5. 
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z was samych,  
abyście mogli odpocząć przy nich;  
i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie7. 

Życie małżeńskie jest jednym ze znaków Allaha. Koran zachęca do zawiera-
nia małżeństw:  

Żeńcie samotnych spośród was,  
lecz też ludzi prawych  
spośród waszych niewolników i niewolnic.  
Jeśli są biedni,  
to wzbogaci ich Bóg Swoją łaską8.  

Zła sytuacja finansowa mężczyzny nie może być głównym powodem zanie-
chania zawarcia małżeństwa9. Nie powinno się również odkładać małżeństwa do 
czasu poprawy sytuacji finansowej. Celem małżeństwa jest utrzymanie stabilnego 
przyrostu naturalnego. Koran stanowi:  

Bóg dał wam żony z was samych.  
A z waszych żon dał wam synów i wnuków;  
i zaopatrzył was w dobre rzeczy10. 
Allah powiedział również: O ludzie!  
Bójcie się waszego Pana,  
który was stworzył z jednej istoty  
i stworzył z niej drugą do pary;  
a z nich dwojga  
rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet11. 

W świetle prawa muzułmańskiego małżeństwo jest obowiązkiem osoby ma-
jącej ku temu możliwości, odczuwającej popęd seksualny i obawiającej się cudzo-
łóstwa. Islam zabrania wszelkich związków seksualnych przed małżeństwem  
i poza nim. Cudzołóstwo określane terminem zina oznacza wszelkie nielegalne 
stosunki seksualne, czyli zarówno te, których dokonały osoby zamężne, jak rów-
nież osoby nie pozostające w związkach małżeńskich. Zina traktowana jest jako 
jedno z najcięższych przewinień obok politeizmu, braku respektu dla rodziców  
i zabójstwa. Osoby, które dopuściły się cudzołóstwa, mogą ponieść surowe kary, 

                                                 
7 Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 486 (XXX, 21). 
8 Tamże, s. 422 (XXIV, 32). 
9 HAITHAM ABU-RUB, B. ZABŻA, Status kobiety w islamie, Wrocław 2002, s. 35-43. 

10 Koran, s. 326 (XVI, 72). 
11 Tamże, s. 92 (IV, 1). 
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łącznie z karą śmierci. Jeżeli grzechu tego dopuściły się osoby nie pozostające  
w małżeństwie, grozi im kara stu batów. Jeżeli natomiast cudzołóstwo popełni 
któryś z małżonków, według większości prawników, ma być ukarany karą śmier-
ci poprzez ukamienowanie. Większą karę dla osób pozostających w małżeństwie 
uzasadnia się tym, że osoby te dopuściły się grzechu, pomimo tego, że miały 
możliwość legalnego współżycia seksualnego ze swoim partnerem12.  

Małżeństwa nie mogą być zawierane dla chwilowej i ulotnej przyjemności, 
dla „dobrej zabawy”, ale powinny trwać w odpowiedzialny, zaplanowany i stabil-
ny sposób w ramach zawartej umowy. Małżeństwo w prawie muzułmańskim jest 
kontraktem cywilnym, opiera się zatem na takich samych warunkach, jak inne 
umowy. Konieczna jest wobec tego deklaracja i jej przyjęcie. Kobieta oznajmia, 
że wchodzi w związek małżeński z mężczyzną, a on ją akceptuje jako swoją żonę. 
Poszczególne szkoły prawa różnią się co do tego, jakimi wyrażeniami może po-
służyć się kobieta deklarująca chęć zawarcia małżeństwa. Szkoły szaficka i han-
balicka uznają, że formuła zawierająca się w słowach takich, jak: „wychodzę za 
ciebie”, „opowiadam się za tobą” jest ważna. Według szkoły malikickiej, jeżeli 
suma posagu została określona, kobieta może także powiedzieć: „oddaję się to-
bie”. Szkoła hanaficka jest najbardziej liberalna pod tym względem i uznaje za 
ważne wszelkie formuły, nawet pośrednie. Wszystkie szkoły prawa są zgodne co 
do tego, że mężczyzna może okazać swoją akceptację posługując się każdym 
wyrażeniem, poprzez które wyrazi swoje zadowolenie z kontraktu. Zarówno de-
klaracja, jak i akceptacja mają być wypowiedziane w jednym czasie. Osoba, która 
zna język arabski, powinna wypowiedzieć formułę w tym języku. Osoby, które 
nie znają języka arabskiego, powinny używać równoznacznych wyrażeń w ich 
własnym języku. Niemy może posługiwać się językiem migowym13.  

Ważnymi elementami małżeństwa jest obopólna zgoda14 i publiczne ogłosze-
nie związku. Szkoły szaficka, hanbalicka i hanaficka stoją na stanowisku, że 
obecność dwóch świadków jest filarem małżeństwa, bez ich obecności kontrakt 
jest zatem nieważny. Według szkoły malikickiej natomiast obecność dwóch 
świadków jest konieczna jedynie przy skonsumowaniu małżeństwa, a w czasie 
zawierania kontraktu ich obecność jest jedynie zalecana. Mężczyzna i kobieta 
mający zawrzeć małżeństwo muszą być wolni od przeszkód małżeńskich. Ich 

                                                 
12 M. ZYZIK , Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003, s. 139-141.  
13 S. MURATA, Temporary Marriage in Islamic Law [oryg. w jęz. perskim: Teheran 1979],  

“Al-Serat. A Journal of Islamic Studies” 1986, vol. XIII, No. 1, http://www.al-islam.org/al-
serat/muta/, Ch. I: Permanent Marriage, sekcja A [dostęp on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

14 W. BAR, Wolność religijna, s. 155. 
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tożsamość ma być wyraźnie określona. W sytuacji zatem, gdy opiekun małżeński 
wypowie słowa: „Daję jedną z dwóch moich córek tobie jako żonę” kontrakt mał-
żeński nie będzie ważny, gdyż tożsamość kobiety mającej być żoną nie została 
sprecyzowana15.  

Małżeństwo w islamie obejmuje nie tylko relacje pomiędzy małżonkami, ale 
powinno łączyć także całą rodzinę w szerokim znaczeniu, dlatego też szczególnie 
dużą rolę odgrywają rodzice. Niezbędna dla ważności małżeństwa jest zgoda 
obojga młodych, ale małżeństwo nie stanowi wyłącznie prywatnej sprawy pomię-
dzy mężem i żoną. Cała rodzina ma swój udział w zawarciu i w poprawnym funk-
cjonowaniu każdego związku16. Często bywają zawierane wcześniejsze umowy. 
Stronami takich umów są przyszły mąż oraz ojciec kobiety albo jej prawny opie-
kun. Ustalają oni wysokość wiana oraz rekompensaty za domniemaną funkcję 
zdolności prokreacyjnej kobiety. W czasie pomiędzy umową wstępną, a kontrak-
tem, przyszły małżonek może widywać twarz i ręce kobiety, a kobieta mężczy-
znę. Obowiązuje ich zakaz pożycia seksualnego. Za wszelkie pozamałżeńskie 
relacje grozi ukamienowanie17. 

 

2. Kwestia małżeństwa czasowego w islamie 

Islam poucza swoich wiernych o zaspokajaniu instynktów seksualnych w od-
powiedzialny sposób. Jeżeli istnieją trudności w kontrolowaniu potrzeb seksual-
nych wskutek zmiany okoliczności życiowych, dozwolone jest zawarcie kontrak-
tu małżeńskiego na czas określony. Małżeństwo takie nazywane jest małżeń-
stwem „z przyjemności”, „dla zadowolenia”. Pierwszym źródłem małżeństwa 
czasowego jest Koran:  

I dozwolone jest wam poszukiwać żon  
poza tymi, które zostały wymienione,  
i używajcie swojego majątku,  
biorąc je pod ochronę, a nie oddając się rozpuście.  
A żonom dajcie wynagrodzenie,  
albowiem doznaliście od nich przyjemności,  
to jest przepis prawny.  
Nie jest grzechem,  

                                                 
15 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. I, sekcje B i D. 
16 K. AHMAD , Rodzina w Islamie, Wrocław 2002, s. 31-33. 
17 W. BAR, Wolność religijna, s. 155. 



Elżbieta Bober 

 

 

76

jeśli coś nawzajem uzgodniliście  
po dopełnieniu obowiązującego przepisu18. 

Generalnie sunnici uznają małżeństwo czasowe za nielegalne i traktują je jako 
formę cudzołóstwa. Uznają je za transakcję, w której towarem jest seks kobiety, 
która wynajmuje swoje ciało za określoną cenę, żeby mąż mógł zaspokajać swo-
je pożądanie19. Małżeństwa czasowe propagują natomiast szkoły szyickie20, 
a w ograniczonym zakresie także szkoła hanaficka21. Na południu Iraku mał-
żeństwo mut’a traktowane jest jako równoważne małżeństwu stałemu, chociaż 
pozycja kobiety w takim związku jest niższa. Małżeństwa mut’a zawierają także 
szyici podczas studiów odbywanych przez nich poza granicami krajów, z których  
pochodzą22. 

Dla celebrowania małżeństwa czasowego konieczna jest odpowiednia forma, 
czas i wiano23. Małżeństwo mut’a jest kontraktem, który ma trwać przez określo-
ny czas. Małżeństwo takie traktowane jest jako rodzaj dzierżawy, gdyż podsta-
wowym celem mężczyzny, który zawiera małżeństwo czasowe jest zadowolenie 
seksualne, jakie ma mu dać kobieta. W zamian za to kobieta ma otrzymać okre-
śloną sumę pieniędzy albo inne dobra. Z uwagi na to, że małżeństwo czasowe jest 
kontraktem, do jego zawarcia konieczna jest oferta i jej akceptacja. Deklarację 
składa kobieta, po czym mężczyzna wyraża swoją akceptację. Mężczyzna ma 
okazać, że jest zadowolony z oferty, jaką złożyła kobieta. Może posłużyć się  
jakimkolwiek wyrażeniem, na przykład: „akceptuję małżeństwo”, „akceptuję 
mut’a”, „akceptuję”, „jestem zadowolony”. Dla ważności tego małżeństwa nie 
jest istotna kolejność, w jakiej następuje deklaracja kobiety i akceptacja mężczy-
zny. Mężczyzna i kobieta zamierzający zawrzeć małżeństwo mut’a mogą to 
uczynić osobiście albo za pośrednictwem przedstawicieli prawnych lub ojców. 
Ojciec może wydać swoją córkę za mąż mówiąc: „daję moją córkę w małżeństwo 
mut’a za jej zgodą”. Małżeństwo mogą zawrzeć tylko wskazane osoby. Zawarcie 

                                                 
18 Koran, s. 97-98 (IV, 24). 
19 W. BAR, Małżeństwo czasowe w prawie szariatu i ustawodawstwie państw islamskich, „Stu-

dia Prawnicze KUL” 2007, nr 1, s. 18. 
20 S. BRAUN, Islam, Warszawa 2003, s. 78-84. 
21 K. KOŚCIELNIAK , Sunna, hadisy i tradycjoniści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, Kraków 

2006, s. 53-58. 
22 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 112, 118. 
23 W Iranie zezwalając na małżeństwo czasowe wprowadzono obowiązek obecności dwóch 

świadków, notariusza oraz rejestracji aktu; W. BAR, Wolność religijna, s. 164-165; S. HAERI, Law of 
desire. Temporary Marriage in Shi’ and Iran, Syracuse 1989, s. 23-32. 
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małżeństwa przez osoby spoza kręgu wyżej wymienionych skutkuje nieważnością 
kontraktu24.  

Mężczyzna może poślubić kobietę muzułmankę albo należącą do religii Księ-
gi. Kobiety nie mogą poślubiać mężczyzn nie będących wyznawcami islamu. Nie 
jest dozwolone zawieranie małżeństw z osobami niewierzącymi. Jeżeli mężczyz-
na ma już żonę z małżeństwa stałego, niebędącą niewolnicą, nie może poślubiać 
niewolnicy bez zgody swojej żony. Nie jest dozwolone mężczyźnie poślubianie 
córki szwagierki albo szwagra bez zgody swojej żony. Jeżeli kontrakt małżeński 
zawarty zostanie pomimo braku zgody małżonki, uznawany jest za nieważny albo 
ważność małżeństwa będzie zawieszona do czasu wyrażenia przez małżonkę zgo-
dy na jego zawarcie. Zalecane jest, aby mężczyzna-muzułmanin poślubiał kobietę 
będącą dziewicą25.  

Okres czasu, na jaki zawierane jest małżeństwo mut’a ma być ściśle wskaza-
ny i nie jest możliwa jego modyfikacja. Nie został określony minimalny czas, na 
jaki powinno być zawarte małżeństwo mut’a. Może być zatem zawarte na długi 
okres – powstaje wtedy jednak wątpliwość, czy małżonkowie będą pozostawali 
przy życiu przez wskazany czas. Możliwe jest także zawarcie małżeństwa czaso-
wego na krótki okres – powstaną z kolei wątpliwości, czy możliwe będzie skon-
sumowanie tego małżeństwa. Warunkiem ważności małżeństwa mut’a jest okre-
ślenie daty jego zawarcia. Jeśli nie zostanie ona wskazana, małżeństwo będzie 
nieważne. Istnieją jednak poglądy, zgodnie z którymi niewskazanie czasu, na 
który zawierane jest małżeństwo mut’a nie powoduje jego nieważności, ale 
uznawane jest ono wówczas za małżeństwo stałe. Wymogiem koniecznym do 
zawarcia ważnego małżeństwa czasowego jest otrzymanie przez kobietę całego 
daru małżeńskiego, niezależnie od tego, czy mąż skonsumuje małżeństwo przed 
upływem czasu, na jaki zostało ono zawarte. Żona ma prawo otrzymać dar mał-
żeński do czasu, gdy pozostaje „do dyspozycji” swojego męża i nie przeszkadza 
w skonsumowaniu małżeństwa26.  

Ważność małżeństwa czasowego nie jest uzależniona od obecności świad-
ków, ani też od przewodnictwa świadka urzędowego – lidera religijnego lub 
urzędnika państwowego. Wskazuje się natomiast na konieczność wyrażenia zgo-
dy przez prawnego opiekuna kobiety. Uzyskanie jego zgody będzie konieczne, 
gdy zawarte ma być małżeństwo małoletniej kobiety, natomiast osoba pełnoletnia 

                                                 
24 W. BAR, Małżeństwo czasowe, s. 16-17. 
25 Tamże, s. 13-14; S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 2: The four pillars of mut’a, sekcje  

I i II. 
26 S. MURATA, Temporary marriage, Ch. 2: The four pillars of mut’a, sekcje I, II i III. 
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może decydować sama. Małżeństwo zawierane na czas określony jest ważne 
przez czas ustalony przez strony. Kontrakt wygasa z upływem ostatniego dnia 
oznaczonego w umowie, a w przypadku śmierci któregoś z małżonków – z chwilą 
jego śmierci. W stosunku do małżeństw czasowych nie stosuje się rozwodu. Gdy 
kobieta opuszcza przed czasem mężczyznę, czyni to nielegalnie i zobowiązana 
jest do zwrotu proporcjonalnej części wiana. Jeżeli mężczyzna chce opuścić ko-
bietę przed zakończeniem małżeństwa, musi najpierw dokonać darowizny z pozo-
stałego okresu, na który małżeństwo było zawarte. Po wygaśnięciu małżeństwa 
czasowego, dopuszczalne jest jego jednorazowe odnowienie27. 

Teologowie islamscy wskazują, że praktykowanie związków mut’a było uza-
sadnione koniecznością, tak jak dozwolone jest muzułmaninowi spożywanie mię-
sa ze zwierzęcia padłego lub ze świni w okolicznościach mogących prowadzić do 
śmierci. Małżeństwo czasowe chroni ponadto przed związkami homoseksualnymi 
żołnierzy albo mężczyzn przebywających z innych względów daleko poza do-
mami. Małżeństwa czasowe usprawiedliwiano również względem osób, które 
służyły ekspansji islamu, co wiązało się z przebywaniem przez długi czas poza 
ich miejscem zamieszkania. Współcześnie wskazuje się na inne cele małżeństw 
czasowych. Są to w szczególności: złożenie przez kobietę ofiary, zwłaszcza męż-
czyźnie oddającemu się sprawom religijnym, zbliżenie kobiety posługującej  
w domu do jej pana oraz do jego stałej rodziny, wydanie na świat dzieci, gdy żona 
ze związku stałego nie jest w stanie ich urodzić albo gdy mężczyzna chce spło-
dzić więcej dzieci, zaspokojenie seksualne mężczyzny w przypadku trwałej cho-
roby żony ze związku stałego, zacieśnienie więzów w pracy, ułatwianie kontak-
tów między kobietami i mężczyznami, zwłaszcza młodymi albo mającymi pro-
blemy ekonomiczne i społeczne uniemożliwiające im zawarcie małżeństwa stałe-
go. Przy zawieraniu małżeństw czasowych istnieją pewne granice moralne, któ-
rych naruszać nie wolno. Praktykowanie małżeństwa mut’a ma być pobożne, 
powściągliwe, nie może szkodzić islamowi ani też zagrażać związkom stałym. 
Małżeństwo czasowe pozostaje w sprzeczności z regulacjami europejskimi 
i w tym kręgu kulturowym jest ono trudne do zaakceptowania, a w dalszej ko-
lejności – do zalegalizowania. W islamie szyickim jest natomiast alternaty- 
wą, która ma chronić człowieka od grzechu, uwolnić od negatywnych skutków 
cudzołóstwa, rozwiązłości, innych perwersji seksualnych oraz od cierpień  
psychicznych28.  
 

                                                 
27 W. BAR, Małżeństwo czasowe, s. 16-17. 
28 Tamże, s. 10-13. 
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3. Pojęcie małżeństwa 
w kodeksie rodzinnym Maroka 

W nauce jurystów islamskich małżeństwo jest kontraktem przepisanym  
prawem. Małżeństwo nie jest sakramentem, jak w chrześcijaństwie29. Uczeni 
muzułmańscy wskazują jednak, że małżeństwo posiada zarówno aspekt oddawa-
nia czci Bogu – małżonkowie obdarzając się wzajemnie miłością i pomocą po-
dejmują wysiłek wychowania potomstwa na sługi Boga, jak również jest transak-
cją pomiędzy zawierającymi je osobami – małżeństwo zezwala na legalne stosun-
ki seksualne oraz reguluje wzajemne prawa i obowiązki zarówno pomiędzy sa-
mymi małżonkami, jak również między rodzicami i dziećmi30. Małżeństwo okre-
ślane jest przez prawo religijne, którego zasady wpisywane są często do obowią-
zujących kodeksów cywilnych, rodzinnych, statusu osobowego31. Kodeksy 
państw islamskich w większości zawierają definicję małżeństwa. W niektórych  
z nich małżeństwo określane jest jako kontrakt zawierany przez mężczyznę  
i kobietę celem stworzenia węzła życia we wspólnocie i prokreacji. W innych 
kodeksach państw islamskich zapisano wprost, że chodzi o legalne realizowanie 
seksualności32. 

Obowiązujący kodeks rodzinny marokański33 definicję małżeństwa zawiera  
w art. 4. W przepisie tym ustawodawca wskazał, że małżeństwo jest umową opar-
tą na wzajemnej zgodzie, zawartą w celu ustalenia trwałego i legalnego związku 
pomiędzy mężczyzną i kobietą. Celem małżeństwa jest życie we wzajemnej wier-
ności, czystości oraz założenie trwałej rodziny pod kierownictwem obydwojga 

                                                 
29 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Codex iuris canonici) w kanonie 1055 deklaruje, że 

małżeństwo jest wspólnotą całego życia mężczyzny i niewiasty powstałą w wyniku przymierza 
małżeńskiego, z natury swej zmierzającą do osiągnięcia dobra małżonków oraz do zrodzenia i wy-
chowania potomstwa. Katechizm Kościoła Katolickiego podaje, iż „przymierze małżeńskie, przez 
które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na 
dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi pod-
niesione przez Chrystusa do godności sakramentu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 
2002, s. 386). 

30 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 32.  
31 B. DURAND, Droit musulman, droit successoral, Paris 1991, s. 80-82. 
32 Na temat seksualnego aspektu małżeństwa zob. tamże, s. 84-86. 
33 Kodeks rodzinny marokański: Code de la famille. La Moudawana, Dahir nº 1-04-22 du 12 

hija 1424 (3 revrier 2004) portant promulgation de la loi nº 70-03 portant code de la famille, tekst 
arab.: Bulletin Officiel (édition générale) n° 5184 du 14 hija 1424 (5 février 2004), p. 418; tekst 
franc.: Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667 [dalej cyt.: K.r.m.]. 
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małżonków34. Małżeństwo jest zatem kontraktem prawnym opartym na trwałym 
zrozumieniu i solidarności pomiędzy mężczyzną i kobietą. Ma na celu życie we 
wzajemnej wierności, miłości oraz zgodnie z zasadami obowiązującego prawa 
rodzinnego35. Trwałość małżeństwa wynikająca z jego kodeksowej definicji wy-
klucza zawarcie w Maroku małżeństwa czasowego. W świetle prawa marokań-
skiego małżeństwa mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy mężczyznami  
i kobietami. Małżeństwa osób tej samej płci nie mogą istnieć36. W definicji mał-
żeństwa jest wskazane wprost, że jest to związek mężczyzny i kobiety37.  

Występująca w kodeksowej definicji małżeństwa formuła „pod kierownic-
twem obojga małżonków”, która zastąpiła występujące we wcześniejszych uregu-
lowaniach marokańskich sformułowanie: „pod kierownictwem męża” stanowi 
wyraz umacniania przez K.r.m. z 2004 r. równości praw i obowiązków pomiędzy 
małżonkami38. Od tej pory obydwoje małżonkowie kształtują wspólnotę rodzinną. 
Kobieta może wspólnie z mężem kierować rodziną i ma prawo sprzeciwić się 
każdej jednostronnej decyzji podejmowanej przez jej męża. Gdy prawo to nie 
będzie respektowane, kobieta może zwrócić się do trybunału o udzielenie stosow-
nej pomocy. W myśl bowiem art. 22 K.r.m. małżonkowie mają zdolność do wy-
stępowania przed sądem w celu ochrony ich praw i obowiązków wynikających  
z małżeństwa. Celem reformy prawa rodzinnego przeprowadzonej w Maroku 
było w szczególności zapewnienie równowagi pomiędzy małżonkami w rodzi-
nie39. Definicja małżeństwa jest przejawem tej reformy, zapewnia bowiem rów-
ność małżonków w ich prawach i obowiązkach. Wiązać się z tym będzie także 
współodpowiedzialność kobiety za decyzje dotyczące rodziny, jakie zostaną pod-

                                                 
34 Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale 

et durable, entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté 
et la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux, conformément aux dispositions 
du présent Code. 

35 O. MOUNIR, Le nouveau droit de la famille au Maroc. Presentation et analyse, Paris 2004, 
s. 13-14; A. OUNNIR, Fascicule droit de la famille, Tanger 2008, s. 8. 

36 Homoseksualizm jest postrzegany w islamie jako wystąpienie zarówno przeciwko drugiej 
płci, jak również jako czyn przeciwny naturalnemu porządkowi stworzonemu przez Boga. Według 
niektórych uczonych muzułmańskich osoby dopuszczające się tego czynu powinny ponieść odpo-
wiedzialność taką, jak za cudzołóstwo; M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 154. 

37 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 16. 
38 M. TAMIM , Le rôle de la femme dans le changement familial au Maroc: la famille du Haut-

Atlas, [w:] Familles turques et maghrébines aujourd’hui: évolution dans les espaces d’origine et 
d’immigration, red. N. Bensalah, Paris 1994, s. 75-95. 

39 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain de la famille. Incidences au regard du droit 
international prive en Europe, Bruxelles 2005, s. 11. 
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jęte wspólnie z mężem. Z zasadą tą łączą się zatem nie tylko prawa dla kobiet, ale 
także większa odpowiedzialność za sprawy rodziny40. Zasada równości między 
małżonkami została wzmocniona także innymi dyspozycjami K.r.m., który miał 
na celu zrównać pozycję mężczyzny i kobiety oraz uczynić ich związek bardziej 
partnerskim. Będzie o nich mowa w dalszej części opracowania. 

Wskazuje się, że bardziej „równościowa” definicja małżeństwa wprowadzona 
w K.r.m. stwarza możliwość stosowania prawa rodzinnego marokańskiego jako 
prawa narodowego poza Marokiem. Uznanie małżeństwa nie może być oddalone 
z tego powodu, że opiera się na nierówności między małżonkami. Zgoda wza-
jemna małżonków leżąca u podstaw małżeństwa może być ponadto podstawą do 
unieważnienia małżeństwa pozornego (zawieranego na przykład tylko w celu 
kontynuowania pobytu poza granicami Maroka) bez konieczności odwołania się 
do porządku publicznego kraju miejsca pobytu41. 

 

III. Zaręczyny 

1. Zaręczyny w krajach muzułmańskich  

W arabskim kręgu kulturowym szczególnie istotną rolę odgrywają więzy ro-
dzinne. Specyfika zwyczajów związanych z wyborem partnera i zaręczynami 
wynika z istniejącej separacji płci oraz z faktu, że związek małżeński jest nie tyl-
ko relacją łączącą małżonków, ale jest także związkiem ich rodzin, które stają się 
ze sobą w sposób szczególny powiązane. Islam nie zezwala mężczyznom na pry-
watne spotkania z kobietami, jeżeli ich mężowie lub krewni – mahram – bliscy, 
których stopień pokrewieństwa według prawa muzułmańskiego wyklucza zawar-
cie związku małżeńskiego, nie będą jednocześnie obecni42. 

Zaręczyny w prawie muzułmańskim mają na celu wcześniejsze porozumienie 
oraz odpowiednie uzgodnienia, zanim zostanie zawarty akt małżeński. Zaręczyny 
powinny stanowić solidną bazę kontraktu małżeńskiego, dlatego ważne jest to, 
aby obydwie strony były świadome sytuacji materialnej i charakteru przyszłego 
małżonka. Generalnie status mężczyzny powinien dorównywać pozycji kobiety43. 

                                                 
40 Tamże, s. 17. 
41 Tamże, s. 11-12. 
42 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 47-48. 
43 M. ABOUMALEK, Qui épouse qui? Le mariage en milieu urbain, Casablanca 1994, passim. 
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Kobieta nie może wyjść za mąż za mężczyznę, który nie jest jej równy44. Według 
islamskich szkół prawa oznacza to, że mężczyzna musi być muzułmaninem,  
a jego pozycja społeczna musi być co najmniej równa pozycji kobiety. Kobieta 
nie może zatem wyjść za mąż za mężczyznę, który ma niższą pozycję społeczną 
niż ona, chociaż mężczyzna może zawrzeć małżeństwo z kobietą mającą niższy 
od niego status w społeczeństwie. Przy ustalaniu istnienia równości między męż-
czyzną i kobietą szkoła hanaficka bierze pod uwagę islam, pochodzenie, zawód, 
wolność, pobożność i majątek. Szkoła szaficka wymienia pochodzenie, religię, 
zawód. Natomiast według szkoły malikickiej istotne znaczenie mają pobożność 
oraz brak fizycznych wad szkodzących pożyciu małżeńskiemu45.  

Mężczyzna powinien być zatem równy kobiecie pod ściśle określonymi 
względami46. Większość prawników uważa, że równość jest warunkiem koniecz-
nym kontraktu małżeńskiego. Nie jest ona natomiast traktowana jako warunek 
prawomocności aktu – dlatego też, jeżeli narzeczeni zrzekną się egzekwowania 
prawa równości między sobą, to akt zostanie uznany za prawomocny. Rodzina 
muzułmańska jest zarówno patriarchalna, jak i patrylinearna, dlatego to mężczy-
zna jest „nośnikiem” statusu społecznego jej członków. Mężczyzna o niższej po-
zycji zaniża status kobiety i jej dzieci, co może rodzić konflikty, rozczarowania  
i narażać małżeństwo na niebezpieczeństwo rozkładu. Tym też tłumaczy się pra-
wo kobiety do równego jej partnera i zaleca się, aby mężem kobiety był mężczy-
zna, który ma ten sam albo wyższy od niej status47.  

Ze względu na specyficzne struktury rodzinne w kulturze arabsko-muzułmań-
skiej, wybór partnera jest nie tylko indywidualną sprawą jednostki, ale też jej 
krewnych48. Najbliżsi doradzają w podjęciu odpowiedniej decyzji co do przyszłe-
go małżonka, aby uniknąć rozczarowań i niepowodzeń. Szczególną rolę w tym 
względzie spełnia matka, które ma największe prawa względem mężczyzny. Ist-
niejąca separacja płci powoduje, że mężczyźni i kobiety mają niewiele okazji, 

                                                 
44 A.K. V IRKAMA , Discussing Moudawana. Perspectives on Family Law Reform, Gender 

Equality and Social Change in Morocco, [Joensuu 2006], s. 24, http://tinyurl.com/Discussing-
Moudawana [dostęp on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

45 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja I.B. 
46 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 52-53. 
47 Tamże, s. 54. 
48 M.M. CHARRAD, R. BOURQIA, N.E. GALLAGHER, Femmes au Maghreb: Perspectives et 

Questions, [w:] Femmes, Culture et Société au Maghreb, vol. 1: Femmes, Culture et Famille, red.  
R. Bourquia, M.M. Charrad, N.E. Gallagher, Casablanca 1996, s. 9 i n. 
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żeby się spotkać i poznać49. W związku z tym, starsze kobiety, w szczególności 
matki, spełniają ważną rolę w wyborze żon dla swoich synów. Kobiety bowiem 
mają możliwość spotkać młode dziewczyny w tych sferach, które są wyłączone 
dla mężczyzn50.  

Rodzina jest podstawą społecznego, ekonomicznego i psychologicznego 
wsparcia oraz statusu jednostki. Dlatego też małżonek jest wybierany niezwykle 
starannie przy dużym udziale grona rodzinnego51. Koniecznym jest zdobycie od-
powiednich wiadomości o danej osobie. Uczeni muzułmańscy wskazują, że ideal-
na kandydatka na żonę powinna odznaczać się pobożnością i dobrym charakte-
rem. Prorok Mahomet wskazał, że kobieta może być poślubiona dla czterech 
spraw: dla jej majątku, dobrej sławy, urody i wiary. Jednak wskazuje się, że przy 
wyborze partnerki najważniejszym powinna być jej pobożność i pozytywne cechy 
charakteru. Bogobojność i dobra natura człowieka zawsze prowadzą do dobroci, 
czystości, przyzwoitości, lojalności, prawdomówności, szczerości oraz uczucia 
wdzięczności i chęci niesienia pomocy. Jeżeli powyższymi cechami odznaczają 
się oboje małżonkowie, to jest duża szansa na udane małżeństwo52. W tej kwestii 
Koran mówi następująco:  

Złe kobiety – dla złych mężczyzn;  
źli mężczyźni dla złych kobiet! 
Dobre kobiety – dla dobrych mężczyzn;  
dobrzy mężczyźni – dla dobrych kobiet53. 

Pierwsze kroki prowadzące do zawarcia związku małżeńskiego podejmuje 
zazwyczaj matka mężczyzny, która nawiązuje kontakt z matką dziewczyny  
i umawia się na wizytę w jej domu, celem bliższego poznania dziewczyny i zba-
dania, czy zainteresowana i jej rodzina wyrazi zgodę na ślub. Rodzina przyszłej 
narzeczonej prosi zwykle o czas do namysłu i stara się jak najwięcej dowiedzieć  
o przyszłym mężu. Jeśli odpowiedź zachęca do dalszych kroków, wówczas męż-
czyzna, który spełnia rolę pośrednika pomiędzy dwiema rodzinami, stara się do-
trzeć do ojca dziewczyny, jej najstarszego stryja lub dziadka ze strony ojca w celu 

                                                 
49 F. MERNISSI, Sexe, idéologie, Islam, tłum. D. Brower, A.-M. Pelletier, “Collection Femmes et 

societies”, t. 1, Paris 1983, s. 3. 
50 A.K. V IRKAMA , Discussing Moudawana, s. 23. 
51 A.J. TUPPURAINEN, Challenges faced by muslim women: an evaluation of the writings of Lei-

la Ahmed, Elizabeth Fernea, Fatima Mernissi and Amina Wadud, [University of South Africa] 
2010, s. 83-84, http://tinyurl.com/Tuppurainen-Challenges [dostęp on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

52 L. ROSEN, Marriage stories, „Recht van de Islam” 2000, nr 17, s. 1-14. 
53 Koran, s. 421 (XXIV, 26); M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 47-58. 
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złożenia propozycji. Pośrednikiem jest zazwyczaj wspólny znajomy. Przyjęcie 
propozycji od razu nie jest dobrze widziane, ponieważ może być odebrane jako 
chęć pozbycia się córki. Odpowiedź zatem dawana jest później – po zebraniu 
informacji o charakterze kandydata i jego rodzinie. Do ważnych cech przyszłego 
męża należą: wypełnianie obowiązku modlitwy, stosowanie się do zakazu picia 
alkoholu i hazardu, cnoty moralne, uczciwe postępowanie z innymi oraz sposób 
postępowania wobec kobiet i mężczyzn z rodziny. Zwraca się uwagę na wy-
kształcenie kandydata, jego bogactwo, ponieważ rodzice chcą zapewnić córce taki 
stopień dobrobytu, do jakiego przywykła w domu rodzinnym. Znaczenie ma rów-
nież dobre imię mężczyzny oraz reputacja jego rodziny54.  

W prawie muzułmańskim prośba mężczyzny o zawarcie związku małżeń-
skiego z kobietą, której szariat nie zabrania poślubienia określana jest terminem 
chitba. Jeżeli oferta mężczyzny zostanie zaakceptowana, to zaręczyny uważa się 
za zawarte i dochodzi do wzajemnego przyrzeczenia małżeństwa w przyszłości. 
Generalna zasada jest taka, że jeżeli ktoś poprosił o rękę kobietę, inny mężczyzna 
nie może jej proponować małżeństwa dopóty, dopóki nie zostanie podjęta decyzja 
dotycząca pierwszej prośby55. Zaręczyny powinny zostać publicznie ogłoszone, 
dlatego też w niektórych regionach organizowane są wystawne przyjęcia. Narze-
czony pojawia się na krótko, aby ofiarować przyszłej żonie biżuterię i wymienić 
się obrączkami. Zaręczyny stanowią podstawę do kontaktów pomiędzy narzeczo-
nymi. Ich charakter może być różny w zależności od regionu, grupy społecznej, 
czy też poszczególnej rodziny. Dozwolone jest, aby zaręczeni się zobaczyli i po-
znali, gdyż zewnętrzna atrakcyjność może mieć wpływ na uczucia partnerów  
i trwałość związku. Jednakże niezwykle ważnymi wartościami w islamie są czy-
stość i skromność. Generalnie wymaga się, aby partnerzy nie współżyli do czasu 
przyjęcia weselnego. Islam wprawdzie zezwala na konsumpcję małżeństwa bez-
pośrednio po podpisaniu aktu małżeńskiego, jednak popiera praktykę rozpoczy-
nania małżeńskiego współżycia dopiero po publicznym ogłoszeniu zawarcia mał-
żeństwa. Na przykład w Kuwejcie skonsumowanie związku może nastąpić po 
podpisaniu aktu małżeńskiego. Jest to jednak wyjątek od reguły powstrzymywa-
nia się przez partnerów od skonsumowania małżeństwa do czasu przyjęcia wesel-
nego56. Zaręczyny, podobnie jak inne preleminaria – odczytanie Fatiha oraz wrę-

                                                 
54 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 58-60; R. WARRIS MAQSOOD, The Muslim Marriage Guide,  

s. 26-33. 
55 Zob.: Malik’s Muwatta, (28, 28.1.1), http://tinyurl.com/Muwatta [dostęp on-line: 20 czerwca 

2013 r.].  
56 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 63.  
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czenie prezentów, nie są legalnie wiążące. Każda strona ma zatem bezwarunkowe 
prawo do ich zerwania. Jeżeli w wyniku zerwania zaręczyn drugiej stronie została 
wyrządzona szkoda, czy to moralna, czy też materialna, można domagać się na-
prawienia tej szkody i żądać stosownej rekompensaty. Zasada ta znajduje od-
zwierciedlenie w stanowionych prawach większości krajów muzułmańskich57. 

 

2. Zaręczyny w Moudawanie z 2004 r. 

W obowiązującym prawie rodzinnym marokańskim, podobnie jak w regula-
cjach innych krajów muzułmańskich, zaręczyny stanowią obietnicę wzajemną 
małżeństwa złożoną przez przyszłych małżonków. W K.r.m. zaręczyny uregulo-
wane są w artykułach od 5 do 10. Art. 5 K.r.m. stanowi, że zaręczyny dochodzą 
do skutku, kiedy obydwie strony wyrażą jakimkolwiek ze zwyczajowo przyjętych 
sposobów obietnicę wzajemną zawarcia małżeństwa. Odbywają się z powołaniem 
na Fatiha oraz następuje wymiana podarunków58.  

Zaręczyny nie obligują stron do zawarcia małżeństwa – każda z nich może 
zerwać zaręczyny59. Nie ma nadużycia oraz brak jest podstaw do odszkodowania 
nawet w sytuacji, gdy jedna ze stron zrywa zaręczyny bez ważnego powodu60. 
Istnieje jednak możliwość dochodzenia odszkodowania, jeżeli osoba przyrzekają-
ca zawarcie małżeństwa i następnie zrywająca zaręczyny, wyrządziła tym drugiej 
osobie szkodę61. Strona poszkodowana może wtedy żądać odszkodowania od 
zrywającego zaręczyny na podstawie przepisów prawa powszechnego. Przykła-
dowymi sytuacjami, których występowanie może wiązać się ze szkodą dla jedne-
go z nupturientów mogą być: przerwanie studiów albo rezygnacja z pracy przez 
narzeczoną na wyraźne żądanie narzeczonego, który następnie zerwał zaręczyny, 
zmiana zawodu przez narzeczonego albo poniesione przez niego koszty związane 

                                                 
57 Tamże, s. 64-65. 
58 Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Les 

fiançailles se réalisent par l’expression des deux parties, par tout moyen communément admis, de 
leur promesse mutuelle de se marier. Il en est ainsi de la récitation de la Fatiha et des pratiques 
admises par l’usage et la coutume en fait d’échange de présents. 

59 Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de 
mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles (art. 6 K.r.m.). 

60 Guide pratique du code de la famille, Rabat 2005, s. 19, http://tinyurl.com/klray3u [dostęp 
on-line: 20 czerwca 2013 r.]. 

61 La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement. Toutefois, si l’une des deux 
parties commet un acte portant préjudice à l’autre, la partie lésée peut réclamer un dédomma-
gement (art. 7 K.r.m.). 
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z zapewnieniem mieszkania albo wyposażenia domu, gdy narzeczona odstąpiła 
od zamiaru zawarcia małżeństwa62. Przewidziana jest również możliwość zwrotu 
ofiarowanych podarunków temu narzeczonemu, który nie ponosi winy za zerwa-
nie zaręczyn63. Prezenty mogą być zwrócone w naturze albo przekazany ma być 
ich ekwiwalent, odpowiadający rzeczywistej wartości ofiarowanych dóbr64. Wo-
bec powyższego, każdy z narzeczonych ma prawo żądać zwrotu ofiarowanych 
prezentów w sytuacji, gdy podarował prezent, po czym osoba, która podarunek 
przyjęła, zerwała zaręczyny65. 

W sytuacji, gdy posag (sadaq) został przekazany przez narzeczonego w cało-
ści albo w części podczas zaręczyn, a następnie zaręczyny zostały zerwane albo 
gdy narzeczona zmarła, narzeczony albo jego spadkobiercy mogą domagać się 
zwrotu darowanych dóbr lub ekwiwalentu według wartości na dzień ich darowa-
nia (art. 9 ust. 1 K.r.m.)66. Wobec powyższego, posag, który został ofiarowany 
narzeczonej w całości albo w części w czasie zaręczyn, w przypadku ich zerwa-
nia, powinien zostać zwrócony. Obowiązek zwrotu posagu spoczywa nie tylko na 
narzeczonym, ale obciąża także jego spadkobierców, gdy narzeczony zmarł zanim 
małżeństwo zostało zawarte. W obydwu przypadkach posag ma być zwrócony,  
o ile to możliwe, w naturze. Jeżeli nie jest możliwe zwrócenie posagu w tym sta-
nie, mogą być zwrócone inne ekwiwalentne dobra, gdy ofiarowany posag był 
dobrem zamiennym. Jeśli natomiast nie miał charakteru zamiennego, zwraca się 
jego wartość ustaloną na dzień, w którym został przekazany67. Jeżeli narzeczona 
odmawia zwrotu dóbr stanowiących posag, które posłużyły do wyposażenia  
i umeblowania wspólnego domu, strona odpowiedzialna za zerwanie zaręczyn 
ponosi w danej sytuacji stratę wynikającą z obniżenia wartości przedmiotów 

                                                 
62 Guide pratique, s. 19-20. 
63 Według opinii dominującej w Maroku szkoły malikickiej – zwrot prezentów podarowanych  

z okazji zaręczyn zależy od tego, która strona nie dotrzymała obietnicy zawarcia małżeństwa. Jeżeli 
zrywającym zaręczyny był mężczyzna, narzeczona nie zwraca prezentów. Gdy zaręczyny natomiast 
zerwała narzeczona, zobowiązana jest je zwrócić; M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 65. 

64 Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la 
rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont restitués en l’état ou selon leur valeur 
réelle (art. 8 K.r.m.). 

65 Zob. Guide pratique, s. 20. 
66 Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu’il y a eu 

rupture des fiançailles ou décès de l’un des fiancés, le fiancé ou ses héritiers peuvent demander la 
restitution des biens remis ou, à défaut, leur équivalent ou leur valeur au jour de leur remise. 

67 Guide pratique, s. 21. 
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składających się na wyposażenie domu od chwili ich nabycia68. Narzeczona ma 
zatem zwrócić kwotę uzyskaną z tytułu posagu i powinna zatrzymać rzeczy, które 
za te pieniądze kupiła. Jeżeli narzeczona nie chce zachować zakupionych rzeczy 
za kwotę otrzymaną z tytułu posagu, korzystać z tych rzeczy może narzeczony. 
Jeżeli natomiast obydwoje nupturienci nie chcą wskazanych przedmiotów, wów-
czas dokonuje się ich sprzedaży. Gdy kwota uzyskana ze sprzedaży tych dóbr jest 
niższa od ceny, za jaką zostały kupione, wynikającą z tego różnicę ma pokryć 
osoba, która zerwała zaręczyny69. 

W związku z przedstawioną instytucją zaręczyn w K.r.m. nasuwa się pytanie: 
czy istnieje podobieństwo zaręczyn z kodeksu marokańskiego do rzymskiej kon-
cepcji zaręczyn? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie, gdy dojdzie do 
zerwania zaręczyn poza Marokiem; rosnąca migracja muzułmanów do Europy 
może zwiększyć liczbę tego typu sytuacji.  

W zachodniej koncepcji zaręczyn, która wywodzi się z prawa rzymskiego, za-
ręczyny i małżeństwo stanowią dwa odrębne oświadczenia, które różnią się pod 
względem formy i treści. W prawie rzymskim zawarcie małżeństwa poprzedzały 
zaręczyny – sponsalia, które określane były jako wzajemne przyrzeczenie przy-
szłego małżeństwa. Pierwotnie zaręczyny zawierane były w formie kontraktu 
werbalnego pomiędzy zwierzchnikiem familijnym narzeczonej i jej przyszłym 
mężem. Możliwe było zastrzeżenie kary pieniężnej, której można było dochodzić 
w przypadku niespełnienia obietnicy zawarcia małżeństwa. W okresie chrześci-
jańskim cesarstwa umacniano zaręczyny specjalnym rodzajem zadatku – arrha 
sponsalicia. Zadatek zaręczynowy miał być ofiarowany przez narzeczonego swo-
jej przyszłej żonie, a gdy narzeczony bez ważnego powodu odstąpił od zamiaru 
ożenku, zadatek przepadał na rzecz kobiety. Gdy natomiast zaręczyny zerwała 
narzeczona, miała ona zwrócić zadatek ofiarodawcy w podwójnej wysokości. 
Zaręczynom towarzyszyły ponadto darowizny, które narzeczony czynił na rzecz 
swojej przyszłej żony70. 

W polskim prawie zaręczyny po raz ostatni były przedmiotem zainteresowa-
nia ustawodawcy w dekrecie z 1945 r. o prawie małżeńskim71. W obowiązującym 

                                                 
68 En cas de refus par la fiancée de restituer en numéraire la valeur du Sadaq ayant servi  

à l’acquisition du Jihaz (trousseau de mariage et ameublement), il incombe à la partie responsable 
de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz 
depuis son acquisition (art. 9 ust. 2 K.r.m.). 

69 Guide pratique, s. 21. 
70 A. DĘBIŃSKI, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2008, s. 182-183. 
71 Dekret z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz. U. z 1945 r. Nr 48, poz. 270). 
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stanie prawnym zaręczyny nie tworzą stosunku rodzinno-prawnego. Można je 
zakwalifikować jako umowę, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego72. 
Do ważności tej umowy i jej skutków prawnych mają być respektowane zasady 
wyrażone w przepisach obowiązującego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego73. 
W razie uszczerbku dla jednej ze stron, możliwe jest wystąpienie z żądaniem 
naprawienia szkody wynikłej z zerwania zaręczyn, zarówno w postaci poniesio-
nych uzasadnionych kosztów przygotowania do zawarcia małżeństwa, jak też 
zwrotu podarunków zaręczynowych. Poszkodowany musi wykazać winę drugiej 
strony74. Obowiązujący K.r.o. w art. 4 stanowi, że małżeństwo może być zawarte 
dopiero po upływie miesiąca od dnia złożenia przez strony zapewnień o braku 
wiadomości o istniejących przeszkodach. Ustawodawca polski wprowadził mie-
sięczny termin oczekiwania w celu podejmowania rozważnych decyzji o zawarciu 
małżeństw. W praktyce część nupturientów rezygnuje w tym czasie z zawarcia 
małżeństwa75. Termin miesięczny ma być czynnikiem hamującym lekkomyślne 
zawieranie małżeństw i ma gwarantować zawarcie małżeństwa pod wpływem 
dojrzałego namysłu76.  

Instytucja zaręczyn podlega obecnie regulacjom wyznaniowym. Według za-
sad prawa kanonicznego małżeństwo ma być poprzedzone zaręczynami zawiera-
nymi w gronie rodzinnym. Zaręczyny nie stanowią czynności obligatoryjnej, ale 
się je usilnie zaleca. Mają one bowiem na celu wzajemne poznanie się stron przed 
ślubem, a także stworzenie możliwości pełniejszego rozeznania środowiska przy-
szłego współmałżonka. Zaręczyny powinny się odbyć przynajmniej na 6 miesięcy 
przed planowanym terminem ślubu. Przyrzeczenie małżeństwa nie stanowi pod-
stawy do domagania się zawarcia małżeństwa. Jeżeli jednak powstały szkody, to 
przysługuje skarga o wynagrodzenie za te szkody77. 

                                                 
72 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93  

ze zm.). 
73 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) [dalej cyt.: K.r.o.]. 
74 K. LIPIŃSKI, Odszkodowanie za niedotrzymanie przyrzeczenia małżeństwa, „Nowe Prawo” 

1954, z. 7-8, s. 153-156. 
75 A. CZAJKOWSKA, E. PACHNIEWSKA, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznic-

two, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2004, s. 132-133. 
76 J. LITWIN , Zmiany w dziedzinie zawierania małżeństw i rejestracji stanu cywilnego, jakie 

przynosi kodeks rodzinny i opiekuńczy, „Nowe Prawo” 1964, z. 7-8, s. 714. 
77 W. GÓRALSKI, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 70-72. 
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Podobieństwo pomiędzy dyspozycjami prawa marokańskiego i rzymską kon-
cepcją zaręczyn jest wyraźne78. Zaręczyny i małżeństwo stanowią dwa odrębne 
akty woli, które różnią się w swojej formie i treści: sponsalia – zaręczyny, w któ-
rych wymiana zgody uświęca obietnicę przyszłego małżeństwa i matrimonium – 
małżeństwo. To podobieństwo powoduje, że nie powinna budzić wątpliwości ich 
kwalifikacja w krajach europejskich, gdyż zaręczyny mają tam swój odpowied-
nik79. Pozwoli to na sprawniejsze rozwiązywanie problemów prawnych, jakie 
mogą wyniknąć w szczególności, gdy dojdzie do ich zerwania.  

  

IV. Posag  

1. Posag w krajach islamskich 

Posag określany terminami mahr albo sadaq oznacza dobra, jakie mężczyzna 
ma obowiązek przekazać kobiecie ze względu na zawarty z nią kontrakt małżeń-
ski lub pierwsze współżycie małżeńskie80. Podstawą funkcjonowania posagu są 
następujące słowa Koranu:  

I dawajcie kobietom wiana jako dar81; 
A żonom dajcie wynagrodzenie,  
albowiem doznaliście od nich przyjemności, 
to jest przepis prawny82; 
Dzisiaj są wam dozwolone dobre rzeczy; (...) 
I kobiety cnotliwe spośród wierzących, 
I kobiety cnotliwe spośród tych, 
Którym została dana Księga przed wami, 
Jeśli daliście im należny posag (...)83. 

Także w sunnie zawarte są podstawy funkcjonowania posagu. Jako przykład 
hadisu odnoszącego się do posagu uznaje się opis historii kobiety, która stanęła 
przed Prorokiem. Pewien mężczyzna prosił Proroka, żeby dał mu ją za żonę, jeśli 
jej nie potrzebuje. Wówczas Prorok zapytał tego mężczyznę, czy ma coś, co może 
jej dać jako wiano. Mężczyzna oznajmił, że posiada tylko tunikę, którą ma na 

                                                 
78 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain, s. 12. 
79 Tamże, s. 12-13. 
80 S. HAERI, Law of desire, s. 36-38. 
81 Koran, s. 93 (IV, 4). 
82 Tamże, s. 97 (IV, 24). 
83 Tamże, s. 127 (II, 237). 
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sobie. Wtedy Prorok mu odpowiedział, żeby poszukał innej rzeczy, ponieważ jeśli 
odda swoją tunikę, pozbawi się ubioru. Mahomet nakazał mężczyźnie podarować 
kobiecie chociażby metalowy pierścionek. Nie posiadał on jednak nawet metalo-
wego pierścionka. Wówczas Prorok zapytał go, czy zna jakiś fragment Koranu. 
Mężczyzna odparł, że zna i podał nazwę znajomej mu sury. Wtedy Mahomet dał 
mu za żonę kobietę, która przed nim stanęła, ze względu na to, że mężczyzna znał 
Koran84. Towarzysze Proroka w tamtych czasach znajdowali się w ubóstwie  
i wiano ślubne miało charakter symboliczny85. Jeżeli mężczyzna ożeni się z ko-
bietą, która jest chora na trąd albo jest obłąkana, a opiekun nie poinformował go  
o jej stanie zdrowia, to w sytuacji, gdy miał z nią stosunki seksualne, kobieta za-
chowuje wiano w całości, natomiast mąż może dochodzić odszkodowania od jej 
opiekuna. Małżonek ma prawo domagać się odszkodowania, jeżeli patronem ko-
biety był jej ojciec, brat albo inna osoba, która miała wiadomości o chorobie jego 
żony. W sytuacji, gdy patronem był inny mężczyzna, małżonek nie może od nie-
go żądać naprawienia szkód, ponieważ nie wymaga się od tego opiekuna znajo-
mości stanu zdrowia kobiety. W innym miejscu wskazano, że gdy mężczyzna 
zmarł po zawarciu małżeństwa, ale przed podjęciem stosunków seksualnych i nie 
określono szczegółowo elementów składających się na wiano, wówczas kobieta 
nie ma prawa do posagu, chociaż może dziedziczyć po mężu. Jeżeli mężczyzna 
rozwiedzie się z żoną przed pożyciem małżeńskim, a kobieta była dziewicą, jej 
ojciec powinien zwrócić mężczyźnie połowę posagu jako rekompensatę poniesio-
nych kosztów86. 

Podstawą do obligatoryjnego przekazania posagu jest ponadto powszechna 
zgoda prawników – idżma. Według prawników muzułmańskich obligatoryjne 
przekazanie daru małżeńskiego przez mężczyznę jest uhonorowaniem kobiety 
jako członka nowej rodziny i jako partnera w budowaniu nowego życia87.  

We wszystkich kodeksach stanowionych państw islamskich – statusu osobo-
wego, cywilnych oraz rodzinnych zawarte są regulacje odnoszące się do posagu. 
Współczesne kodeksy zawierają mniej lub bardziej szczegółowe definicje wiana 
określanego generalnie jako dobra, jakie mężczyzna daje kobiecie ze względu na 
zawarte z nią małżeństwo. Dobra powyższe mogą być wyrażone w pieniądzu albo 

                                                 
84 Malik’s Muwatta, (28, 28.3.8).  
85 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny małżeństwa islamskiego, [w:] Ius et fides. Księga 

jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 
2006, s. 888. 

86 Tamże, s. 889-890. 
87 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 67-69. 
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mogą mieć postać jakiejkolwiek rzeczy dopuszczalnej przez prawo – wierzytelno-
ści, obligacji wyrażalnych w pieniądzu i uznawanych w danym środowisku. 
Uczeni ze szkoły malikickiej określają najniższą wartość daru małżeńskiego na 
ćwierć złotego denara lub trzy srebrne dirhamy88. Źródłem tej reguły jest kijas, 
czyli w tym wypadku – porównanie z najniższą wartością kradzieży, po dokona-
niu której wymierzana jest kara obcięcia ręki. Darem małżeńskim może być to 
wszystko, co przedstawia wartość materialną i czego nie zabrania islam. Mężczy-
zna może ofiarować kobiecie pieniądze, biżuterię, samochód, dom, papiery war-
tościowe i inne dobra. Jako posagu nie można natomiast darować alkoholu ani 
świni89.  

Jeżeli przepisy nie nakładają obowiązku oznaczenia posagu, możliwa jest 
zmiana jego wysokości zarówno przez męża, jak i przez małżonkę, pod warun-
kiem, że mają pełną zdolność do dysponowania posagiem i zawarte jest to w ory-
ginale kontraktu małżeńskiego oraz gdy druga strona zgadza się na podwyższenie 
lub obniżenie wysokości wiana. Kobieta nabywa wiano z chwilą zawarcia kon-
traktu małżeńskiego. W prawie szariatu oraz w stanowionych prawach niektórych 
państw muzułmańskich małżonek nie może żądać od swojej żony współżycia 
małżeńskiego, dopóki nie przekaże jej wiana. Małżonka zatem nie musi zgadzać 
się na stosunek seksualny, jeżeli nie otrzymała wiana90. W sytuacji natomiast, gdy 
jeszcze przed pożyciem małżeńskim zostanie wykazana niezdolność męża do 
zapłaty całego albo nawet części posagu, kobieta może domagać się anulowania 
małżeństwa. Rozwiązania prawne przyjęte w krajach muzułmańskich opierające 
się na szariacie zawierają także możliwość żądania posagu przez kobietę albo jej 
spadkobierców w szczególnych sytuacjach. W przypadku śmierci męża lub żony 
w małżeństwie ważnie zawartym i dopełnionym lub gdy małżeństwo takie zosta-
nie rozwiązane przez oddalenie kobiety albo przez rozwód, powinien zostać prze-
kazany cały posag. Całość posagu powinna być uiszczona także wówczas, gdy 
sąd orzeknie rozwód, którego przyczyną było niesprawiedliwe traktowanie przez 
małżonka swojej żony, z powodu zdrady narodu dokonanej przez mężczyznę albo 
też w sytuacji, gdy małżeństwo zostanie anulowane wskutek apostazji mężczy-
zny, niedopełniania przez niego warunków zapisanych w akcie małżeńskim, okre-

                                                 
88 Z głównych szkół sunnickich tylko szkoła malikicka i hanaficka określają minimalną sumę 

posagu; W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 889. 
89 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 70-72. 
90 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja II.A. 
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ślonej przez prawo choroby męża, rozpusty małżonka, czy też wskutek upływu 
czasu przewidzianego w kontrakcie małżeńskim91. 

Mogą zaistnieć także sytuacje, w których mężczyzna zobowiązany jest ofia-
rować kobiecie połowę daru małżeńskiego. Do tej kwestii odnosi się następujący 
fragment Koranu:  

A jeśli dacie im rozwód,  
zanim ich dotkniecie,  
a już zobowiązaliście się względem nich  
do jakiegoś podarunku,  
to dacie im połowę z tego,  
do czegoście się zobowiązali, 
chyba że one zrezygnują 
lub zrezygnuje ten, 
w którego ręku jest kontrakt małżeński92. 

Stanowione prawa krajów islamskich także regulują obowiązek przekazania 
połowy daru małżeńskiego. Taka powinność mężczyzny istnieje zwłaszcza  
w sytuacji, gdy doszło do rozwodu albo do oddalenia małżonki przed skonsumo-
waniem małżeństwa. Kobieta ma prawo do zachowania połowy posagu również 
w sytuacji, gdy przed pożyciem małżeńskim orzeczona została apostazja93, cudzo-
łóstwo albo impotencja jej męża. Połowę daru małżeńskiego zachowuje małżonka 
także wtedy, gdy małżonek był przekonany o jej dziewictwie, a okazało się, że 
nie jest dziewicą, i mimo tego faktu mężczyzna zgodził się na kontynuowanie  
z nią pożycia małżeńskiego. Połowę odroczonego daru małżeńskiego kobieta 
otrzyma także w sytuacji, gdy małżeństwo z nią zostało rozwiązane ze względu 
na niewypełnienie klauzuli zawartej w kontrakcie małżeńskim94.  

Większość prawników muzułmańskich dopuszcza odłożenie ofiarowania ca-
łego albo części daru małżeńskiego na później – mahr odroczony. Posag ten jest 
przekazywany najczęściej w chwili rozwodu albo śmierci współmałżonka. We-
dług opinii szkoły malikickiej posag należy podarować jak najszybciej. Szkoła ta 
nie uznaje daru odroczonego95.  

                                                 
91 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 891-894. 
92 Koran, s. 47-48 (II, 237). 
93 Jeżeli apostazja dotyczy kobiety, traci ona cały posag; zob.: S. MURATA, Temporary Marria-

ge, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja II.A. 
94 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 894. 
95 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 76. 
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W poszczególnych regulacjach krajów muzułmańskich zawarte są liczne 
warunki, których istnienie powoduje, że małżonka oraz jej spadkobiercy nie mają 
prawa do posagu. Kobieta nie ma prawa do posagu w następujących przypadkach: 
gdy narzeczona albo narzeczony zrezygnował z małżeństwa albo gdy jeden  
z nupturientów zmarł; gdy małżeństwo zostało uznane za nieistniejące – 
niezależnie od tego, czy doszło do pożycia małżeńskiego, czy nie; gdy kontrakt 
małżeński był wadliwy i nie doszło do pożycia małżeńskiego. Nie ma też prawa 
do wiana w sytuacji: gdy małżeństwo zostało anulowane przed konsumpcją; gdy 
rozłączenie nastąpiło przed pożyciem fizycznym w małżeństwie wadliwym albo 
także anulowano je na żądanie kobiety ze względu na chorobę mężczyzny; gdy 
rozwiązania małżeństwa żądał opiekun kobiety z powodu naruszania przez jej 
męża zasady równości; jeżeli doszło do apostazji małżonki, gdy była chrześ-
cijanką lub żydówką, a jej małżonek muzułmaninem. Małżonka nie ma ponadto 
prawa do posagu, gdy małżonek ją oddalił wskutek złożonych przez nią zapew-
nień, że jest dziewicą, co nie było zgodne z prawdą96. 

Wyróżnia się dwa rodzaje daru – dar określony i dar podstawowy. Pierwszy 
jest darem, którego wysokość zostaje uzgodniona i zaakceptowana przez obydwie 
strony, a następnie wskazana w legalnym kontrakcie małżeńskim. Natomiast dar 
podstawowy to dar, którego wysokość zależy od pozycji społecznej kobiety97. 
Szkoła malikicka jako kryteria daru podstawowego wskazuje majątek, urodę oraz 
pochodzenie. Oceniając pozycję społeczną związaną z pochodzeniem uwzględnia 
się linię patrylinearną oraz takie czynniki, jak: szczodrość, wiedzę, inteligencję, 
dobroć, zdolność do udzielania pomocy innym. Zwraca się także uwagę na cechy 
samej kobiety. Niektórzy prawnicy twierdzą, że można brać pod uwagę również 
status żeńskich krewnych ze strony ojca98.  

Wiano jest własnością kobiety, która może nim swobodnie dysponować, 
a małżonek nie może zobowiązać swojej żony do tego, żeby przeznaczyła posag 
na wyposażenie domu, czy też na utrzymanie. Według malikitów natomiast 
wyposażenie domu jest obowiązkiem żony, która wiążące się z tym koszty 
pokrywa z otrzymanego daru małżeńskiego99. Po śmierci kobiety posag wchodzi 
do masy spadkowej100.  

                                                 
96 W. BAR, „Mahr”– element konstytutywny, s. 895-896. 
97 S. MURATA, Temporary Marriage, Ch. 1: Permanent Marriage, sekcja II.A. 
98 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 70-71. 
99 Tamże, s. 77. 
100 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 891. 
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Prawnicy z poszczególnych szkół różnie traktują dar małżeński. Powołując 
się na słowa Koranu dopuszczające rozwód przed przekazaniem daru małżeń-
skiego101, wnioskują, że ani brak wskazania wysokości daru małżeńskiego, ani też 
nieprawidłowe jego określenie, nie skutkują nieprawomocnością aktu. W sytu-
acjach powyższych mężczyzna ma obowiązek przekazania kobiecie daru pod-
stawowego po skonsumowaniu małżeństwa. Szkoła malikicka natomiast dar 
małżeński traktuje jako jeden z filarów aktu małżeńskiego. W przypadku zatem 
porozumienia współmałżonków dotyczącego rezygnacji z daru małżeńskiego albo 
nieprawidłowego jego określenia w kontrakcie małżeńskim, zawarty akt uzna-
wany jest za nieprawomocny. Jeżeli nie doszło do współżycia, to akt taki zostaje 
unieważniony. Natomiast po podjęciu współżycia przez małżonków, mężczyzna 
zostaje zobowiązany do wypłacenia daru podstawowego102.  

Darowi małżeńskiemu przypisuje się różne znaczenia. Wskazuje się, że sadaq 
jest zabezpieczeniem materialnym kobiety oraz wzmocnieniem jej pozycji 
finansowej. Niektórzy badacze twierdzą, że dar małżeński pełni rolę przeszkody 
utrudniającej oddalenie żony z błahego powodu i zapobiega poligynii. Prawnicy 
muzułmańscy wysunęli też tezę, że dar ten stanowi ekwiwalent uzyskanej przez 
mężczyznę legalnej możliwości współżycia seksualnego z kobietą. Traktowanie 
sadaq w taki sposób, stoi jednak w sprzeczności z ideą nakreśloną w Koranie, 
zgodnie z którą małżeństwo postrzegane jest jako przystań spokoju, komfortu 
oraz oaza wzajemnej miłości i miłosierdzia103. Dyskusyjne jest również postrze-
ganie daru małżeńskiego jako wkładu, który mężczyzna wnosi uczestnicząc wraz 
z panną młodą w kosztach założenia nowej rodziny ze względu na to, że sadaq 
jest całkowitą własnością kobiety, która może nim dysponować. Bez względu 
zatem na formę posagu, a także niezależnie od jego wartości, posag stanowi 
wyłączną własność kobiety, która może nim swobodnie dysponować104. Mąż nie 
ma prawa żądać od żony niczego w zamian posagu, chyba że kobieta dobrowolnie 
się na to zgadza. Taka regulacja wynika z Koranu: 

I dawajcie kobietom wiana  
jako dar. 
Jeśli one jednak są dobre dla was 

                                                 
101 „Nie popełnicie grzechu dając kobietom rozwód, jeśli nie dotknęliście ich i nie macie w sto-

sunku do nich żadnego zobowiązania”. Koran, s. 47 (II, 236). 
102 Zob.: M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 73; B. DURAND, Droit musulman, s. 95-100. 
103 I z jego znaków jest to, że On stworzył dla was żony z was samych, abyście mogli odpocząć 

przy nich; i ustanowił między wami miłość i miłosierdzie. Koran, s. 486 (XXX, 21). 
104 A.K. V IRKAMA , Discussing Moudawana, s. 25.  
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I użyczą wam cośkolwiek z niego, 
To jedzcie to dla zdrowia i pomyślności105. 

Ze względów kulturowych dar małżeński może być symbolem poważnego 
traktowania kobiety i chęci założenia z nią rodziny106. Natomiast dla krewnych 
kobiety jest on wyrazem wzajemnej przyjaźni i solidarności oraz gwarancji, że 
ich córka będzie otoczona dobrą opieką107. Zwraca się również uwagę na znacze-
nie ekonomiczne i psychologiczne daru małżeńskiego. W związku z wysokimi 
kosztami założenia nowej rodziny, powstają określone problemy, w szczególności 
opóźnianie zawierania małżeństw, branie ślubów z obywatelami innych krajów. 
Z ograniczeniem wysokich kosztów założenia nowej rodziny wiążą się działania 
państwa z zakresu polityki społecznej, służące ułatwianiu młodym ludziom za-
wierania małżeństw108. 
 

2. Posag w obowiązującej Moudawanie 

Kwestie związane z posagiem są także przedmiotem regulacji ustawodawcy 
marokańskiego. Obowiązujący K.r.m. w art. 27 stanowi, że posag jest ustalany  
w chwili zawierania małżeństwa. W przeciwnym razie ustalenie wielkości posagu 
powierza się samym małżonkom. Jeżeli małżonkowie po skonsumowaniu mał-
żeństwa nie uzgodnili sumy posagu, wówczas jego wysokość określa trybunał 
uwzględniając pochodzenie społeczne każdego z małżonków109. Posag jest zatem 
warunkiem skuteczności małżeństwa110. Jest jednym z elementów konstytutyw-
nych małżeństwa, pozwalającym rozróżnić legalny związek seksualny od związku 
zakazanego. Nierespektowanie tego warunku przy zawieraniu związku małżeń-
skiego powoduje, że relacje pomiędzy mężczyzną i kobietą będą podobne do ka-
rygodnego czynu – nierządu (zina). Jest to zgodne z poglądami uznawanej w Ma-
roku szkoły malikickiej – dar małżeński musi być ustalony przynajmniej w spo-
sób niewypowiedziany – milcząco. W marokańskim prawie kwestia posagu opar-
ta na poglądach szkoły malikickiej została nieco złagodzona. Częściowo przyjęto 

                                                 
105 Koran, s. 93 (IV, 4). 
106 A. RAHMAN , Role of Muslim Women in Society, London 1986, passim. 
107 M. ZYZIK , Małżeństwo, s. 79-82. 
108 Tamże, s. 83-88. 
109 Le Sadaq est fixé au moment de l’établissement de l’acte de mariage. A défaut, sa fixation 

est déléguée aux conjoints. Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis 
d’accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu 
social de chacun des conjoints. 

110 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 21. 
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rozwiązania opierające się na twierdzeniach szkoły hanafickiej111. Wskutek tego, 
dar małżeński w Maroku nie jest warunkiem zawarcia związku małżeńskiego, ale 
warunkuje skuteczność małżeństwa. Jeżeli zatem w kontrakcie małżeńskim nie 
zostanie określony dar małżeński, nie jest to brak istotny. Dar ślubny może zostać 
bowiem określony na innym etapie tworzenia małżeństwa – po wymianie zgody 
między zawierającymi małżeństwo, a nawet po skonsumowaniu małżeństwa. 
Związek taki jest zatem ważny niezależnie od tego, czy posag został uzgodniony, 
czy też nie112. Milczenie w akcie małżeństwa na temat posagu nie powoduje nie-
ważności małżeństwa. W akcie małżeństwa nie może być jednak wyraźnego 
stwierdzenia, że strony wykluczają posag. Takie zastrzeżenie w akcie małżeńskim 
unieważnia małżeństwo113. Skuteczne bowiem zawarcie małżeństwa uwarunko-
wane jest między innymi brakiem porozumienia stron dotyczącego wykluczenia 
posagu114. 

Małżonka nabywa całość posagu w sytuacji, gdy doszło do skonsumowania 
małżeństwa oraz gdy małżonek zmarł przed dopełnieniem związku. Możliwe jest 
uzgodnienie, że całość albo część posagu zostanie przekazana z góry, albo  
w umówionym terminie płatności115. Uzgodnienia takie nie wpływają na ważność 
małżeństwa116. Małżonka może domagać się przekazania części sadaq przed 
skonsumowaniem małżeństwa. Jeżeli małżeństwo zostało skonsumowane zanim 
posag został darowany, staje się on długiem obciążającym małżonka117.  

K.r.m. zawiera także regulacje odnoszące się do obowiązku przekazania po-
łowy posagu118. W myśl art. 32 K.r.m. w przypadku rozwodu sądowego mającego 
miejsce przed skonsumowaniem małżeństwa, małżonka ma prawo do połowy 
ustalonego posagu. Gdy małżeństwo nie zostało dopełnione, małżonka nie może 
domagać się posagu w następujących przypadkach: gdy małżeństwo zostało roz-
wiązane; gdy małżeństwo rozwiązano z powodu wady unieważniającej stwier-

                                                 
111 Talfiq – jest to łączenie rozwiązań proponowanych przez różne szkoły prawa. 
112 Guide pratique, s. 31. 
113 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain, s. 29-30. 
114 Zob. art. 13 ust. 2 K.r.m. 
115 Il peut être convenu du paiement d’avance ou à terme de la totalité ou d’une partie du 

Sadaq (art. 30 K.r.m.). 
116 Guide pratique, s. 32. 
117 Le Sadaq doit être acquitté à l’échéance du terme convenu. L’épouse peut demander le ver-

sement de la partie échue du Sadaq, avant la consommation du marriage (art. 31 K.r.m.). 
118 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 22-23. 
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dzonej małżonka; a także, gdy miał miejsce rozwód sądowy, zaś ustalenie posagu 
zostało delegowane119. 

Strony mogą umówić się co do zapłaty posagu w całości albo w części  
w wyznaczonym terminie albo z wyprzedzeniem. K.r.m. nie dopuszcza odrocze-
nia posagu. Dar małżeński ma być zapłacony albo z wyprzedzeniem, albo w umó-
wionym terminie jego płatności. Jest to zgodne z poglądami szkoły malikickiej, 
która nie uznaje odroczenia daru i potępia takie praktyki oraz wskazuje, że sadaq 
należy podarować możliwie najszybciej. Część posagu przekazywana jest zazwy-
czaj po zawarciu kontraktu małżeńskiego, a przed skonsumowaniem związku. 
Istniejący między małżonkami spór dotyczący zapłaty posagu może być roz-
strzygnięty sądownie. Sąd może dać wiarę twierdzeniom małżonki oświadcza-
jącej, że nie otrzymała należnego jej posagu albo też twierdzeniom męża, który 
oświadcza, że żona posag otrzymała. Decyduje o tym czas, w którym miał miejs-
ce spór dotyczący posagu. W przypadku sporu co do zapłaty części posagu, daje 
się wiarę oświadczeniom małżonki, jeśli spór nastąpił przed skonsumowaniem 
małżeństwa, oświadczeniom małżonka natomiast, gdy spór miał miejsce po do-
pełnieniu związku. Gdy spór między małżonkami dotyczy wpłaty części sadaq  
w terminie, dowód dokonania zapłaty obciąża małżonka, który poprzez zawarte 
małżeństwo jest zobowiązany do jego przekazania120. W żadnym przypadku 
posag nie ulega przedawnieniu, dzięki czemu kobieta może domagać się jego 
zapłaty bez względu na czas trwania małżeństwa i bez względu na przyczyny, 
które uniemożliwiły jego zapłatę121. 

Sadaq obejmuje wszystkie dobra darowane przez małżonka swojej żonie, 
którzy chcą wspólnie stworzyć ognisko rodzinne i żyć we wzajemnej miłości. 
Posag posiada wartość moralną i symboliczną, nie tylko materialną. Nie powinien 

                                                 
119 L’intégralité du Sadaq est acquise à l’épouse, en cas de consommation du mariage ou de 

décès de l’époux avant cette consommation. En cas de divorce sous contrôle judiciaire avant la con-
sommation du mariage, l’épouse a droit à la moitié du Sadaq fixé. Lorsque le mariage n‘est pas 
consommé, l’épouse ne peut pretender au Sadaq dans les cas suivants: 1) lorsque l’acte de mariage 
est résilié; 2) lorsque le mariage est dissous pour vice rédhibitoire constaté chez l’un des époux;  
3) lorsqu’il y a divorce sous contrôle judiciaire dans le cas du mariage où la fixation du Sadaq est 
déléguée. 

120 En cas de divergence sur l’acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux 
déclarations de l’épouse si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles 
de l’époux dans le cas contraire. En cas de divergence entre les époux sur le versement de la partie 
du Sadaq à terme, la preuve du paiement est à la charge de l’époux. Le Sadaq ne se prescrit pas 
(art. 33 K.r.m.). 

121 Guide pratique, s. 36. 
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przedstawiać zbyt dużej wartości materialnej122. Zgodnie z art. 28 K.r.m. za posag 
może posłużyć wszystko, co prawnie stanowi przedmiot zobowiązania123. Jako 
posag w Maroku mogą służyć zatem nie tylko pieniądze, ale także inne dobra124, 
które mogą być przedmiotem obrotu125. 

Przekazany małżonce posag stanowi jej własność. Kobieta może nim roz-
porządzać zgodnie ze swoją wolą, a małżonek nie może wymagać od niej ponie-
sienia kosztów umeblowania, czy też innego rodzaju wkładów126.   

W grupie przepisów odnoszących się do posagu uregulowana jest także 
kwestia przynależności rzeczy stanowiących wyposażenie domu oraz umeblo-
wanie. W myśl art. 34 K.r.m. wszystko, co małżonka wnosi do wspólnego domu 
celem jego wyposażenia, należy do niej. Jeżeli powstanie spór dotyczący włas-
ności tych przedmiotów, rozstrzygnięty ma być według ogólnych reguł dowo-
dowych. W przypadku braku dowodów, rozstrzygany ma być w ten sposób, że 
przedmioty będące w zwykłym używaniu przez mężczyzn przyznane zostaną 
mężczyźnie po złożeniu przez niego przysięgi, natomiast przedmioty, z których 
zwykle korzystają kobiety, zostaną przyznane małżonce, po uprzednim złożeniu 
przez nią przyrzeczenia. Z kolei przedmioty, z których korzystają zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety, będą rozdzielone między małżonkami po złożeniu przez 
nich przysięgi. Jeśli jeden z małżonków składa przysięgę, a drugi odmawia jej 
złożenia, wówczas przedmioty przyznaje się z korzyścią dla tego małżonka, który 
przysięgę złożył127. Wskazuje się, że przewidziane w przepisach obowiązującego 

                                                 
122 Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l’époux à son épouse, impliquant de sa 

part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d’une affection mutuelle. Le 
fondement légal du Sadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeur matérielle 
(art. 26 K.r.m.); O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 20. 

123 Tout ce qui peut faire légalement l’objet d’une obligation peut servir de Sadaq. Il est léga-
lement préconisé de modérer le montant du Sadaq. 

124 Na przykład biżuteria; A.K. V IRKAMA , Discussing Moudawana, s. 25.  
125 O. MOUNIR, Le nouveau droit, s. 20-21. 
126 Le Sadaq consenti par l’époux à l'épouse devient la propriété de celle-ci; elle en  

a la libre disposition et l’époux ne peut exiger d’elle, en contrepartie, un apport quelconque en 
ameublement ou autres (art. 29 K.r.m.); W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 891. 

127 Tout ce que l’épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (Trousseau de 
mariage et ameublement) lui appartient. En cas de contestation sur la propriété des autres objets, il 
est statué selon les règles générales de preuve. Toutefois, en l’absence de preuve, il sera fait droit 
aux dires de l’époux, appuyés par serment, s’il s’agit d’objets d'usage habituel aux hommes, et aux 
dires de l’épouse, après serment, pour les objets habituels aux femmes. Les objets qui sont indistinc-
tement utilisés par les hommes et les femmes seront, après serment de l’un et de l’autre époux, 
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K.r.m. rozwiązanie polegające na tym, że milczenie małżonków na temat posagu 
w akcie małżeńskim nie unieważnia tego aktu, stwarza pewną elastyczność wobec 
małżeństw celebrowanych przez obywateli Maroka w krajach ich miejsca pobytu. 
Akt małżeństwa ustanowiony w Europie dla Marokańczyków przez lokalne 
władze administracyjne krajów, w których przebywają będzie wiązał małżonków, 
jeśli tylko nie zawiera klauzuli wyłączającej posag128. 

Rosnąca migracja muzułmanów do Europy spowodowała, że sądy europejskie 
zajmowały się instytucją posagu. Także w przyszłości można się spodziewać, że 
muzułmański, w tym marokański sadaq, będzie przedmiotem szerszego zaintere-
sowania w państwach europejskich. Warto w tym miejscu przybliżyć wybrane 
orzeczenia sądów europejskich związane z posagiem. W 1965 r. sądy brytyjskie 
rozstrzygały spór między małżonkami, którzy zawarli małżeństwo w Indiach 
według reguł szariatu. Wiano było odroczone i kobieta żądała jego wydania  
z powodu rozwodu. Trybunał brytyjski zakwalifikował taką należność kobiety 
jako umowę – kontrakt, a nie jako prawo małżeńskie. Sądy francuskie z kolei 
postanowienia związane z posagiem traktują jako klauzulę zawieraną przy zawar-
ciu małżeńskiej umowy majątkowej, które to zastrzeżenie wyłącza wspólność 
ustawową. Interpretacja taka jest przez niektórych krytykowana przez to, że pod-
stawą posagu nie jest wola małżonków, a zatem nie jest to kontrakt, ale obowią-
zek wynikający z islamskiego prawa rodzinnego, którego brak powoduje nieważ-
ność umowy małżeńskiej. W jednym z orzeczeń niemieckiego sądu stwierdzono, 
że instytucja posagu wprawdzie nie ma swojego odpowiednika w prawie niemiec-
kim, ale porównać ją można do alimentów, prawa wywodzącego się z małżeństwa 
albo do prawa spadkowego lub zobowiązania kontraktowego. W ocenie tego 
trybunału mahr może być traktowany jako umowa o stosunkach majątkowych po-
między małżonkami, ale jeżeli sporne są kwestie związane z posagiem po rozwią-
zaniu małżeństwa, to może być traktowany jako zobowiązanie alimentacyjne  
i – co jest z tym związane – nie będzie w takiej sytuacji podlegał wymogom 
formalnym, jakie mają spełniać umowy małżeńskie129. 

 

 

 

                                                                                                                          
partagés entre eux, à moins que l’un d’eux ne refuse de prêter serment alors que l’autre le prête; 
auquel cas, il est statué en faveur de ce dernier. 

128 M.C. FOBLETS, J.Y. CARLIER, Le code marocain, s. 31. 
129 W. BAR, „Mahr” – element konstytutywny, s. 896-898. 
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V. Podsumowanie 

Małżeństwo w islamie spełnia bardzo ważne funkcje. Wskazania oraz wy-
mogi do zawarcia małżeństwa istnieją w prawie religijnym i są następnie wpisy-
wane do reguł prawa stanowionego. Małżeństwo w Maroku, podobnie jak w in-
nych krajach muzułmańskich, jest kontraktem opartym na wzajemnej zgodzie. 
Jego celem jest ustalenie trwałego związku pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz 
zalegalizowanie związku. W Maroku dominuje szkoła malikicka, która nie do-
puszcza zawierania małżeństw czasowych. Małżeństwo czasowe nie zostało prze-
niesione na grunt stanowionego prawa rodzinnego i nie jest tam dopuszczalne. 
Chociaż małżeństwo w Maroku jest wyłącznie kontraktem oraz pomimo tego, że 
dopuszczalne jest jego rozwiązanie wskutek rozwodu, powinno mieć charakter 
trwały. Definicja małżeństwa zawiera wskazanie na podstawowy cel małżeństwa, 
jakim jest trwałe współżycie małżonków we wzajemnej wierności i czystości. 

Kobieta i mężczyzna zawierając małżeństwo zakładają rodzinę pod kierow-
nictwem ich obojga. Obydwoje małżonkowie mają zatem kierować wspólnotą 
rodzinną, wspólnie podejmować decyzje oraz wspólnie ponosić za nie odpowie-
dzialność. Definicja małżeństwa wprowadzona w odnowionym K.r.m. stanowi 
wyraz wzmocnienia pozycji kobiety w rodzinie, a zatem jest istotnym przejawem 
reformy, wprowadzonej przez króla Mohammeda VI, zmierzającej do zrównania 
pozycji kobiety i mężczyzny w małżeństwie oraz w rodzinie. Ta równościowa 
definicja małżeństwa daje kobiecie wpływ na wszystkie decyzje dotyczące spraw 
rodziny i podnosi ją do pozycji partnera w stosunku do mężczyzny.  

Ustawodawca marokański reguluje kwestie związane z zaręczynami wprost  
w przepisach Kodeksu rodzinnego. Zaręczyny stanowią obietnicę wzajemną za-
warcia małżeństwa, jednakże nie obligują narzeczonych do jego zawarcia. Każdy  
z nupturientów może zerwać zaręczyny. Możliwe jest domaganie się odszko-
dowania, gdy zerwaniem zaręczyn wyrządzona została szkoda drugiej stronie. 
Podobieństwa pomiędzy zaręczynami uregulowanymi w prawie muzułmańskim  
i w K.r.m. oraz rzymską koncepcją zaręczyn będą ułatwieniem przy ich kwa-
lifikacji w krajach europejskich oraz mogą się okazać pomocne, gdy dojdzie do 
zerwania zaręczyn poza granicami Maroka. W muzułmańskim prawie posag jest 
konstytutywnym elementem zawarcia małżeństwa. Ustawodawca marokański nie 
ograniczył istotnego znaczenia daru małżeńskiego, który jest warunkiem skutecz-
ności małżeństwa. Ma on wartość symboliczną, jak również materialną. Posag 
stanowi wyłączną własność małżonki, która może nim swobodnie rozporządzać. 
Małżonek nie może żądać niczego w zamian za posag oraz ma prawo korzystać  
z dóbr stanowiących posag tylko wówczas, gdy zezwoli mu na to małżonka. 
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Posag ma być przekazany w uzgodnionym terminie. Jeżeli małżeństwo zostało 
skonsumowane przed zapłatą posagu, staje się on długiem obciążającym mał-
żonka. Żona ma prawo do całości posagu od chwili konsumpcji małżeństwa albo 
w przypadku śmierci małżonka przed konsumpcją. Jeżeli między małżonkami nie 
ma zgody w zakresie wpłaty wymagalnego posagu, daje się wiarę oświadczeniom 
małżonki, gdy spór miał miejsce przed dopełnieniem małżeństwa, a oświadcze-
niom męża w przypadku, gdy spór wystąpił po konsumpcji. Prawo do posagu nie 
ulega przedawnieniu. Wykluczenie daru małżeńskiego przez małżonków w akcie 
małżeńskim, czy to w Maroku, czy też poza tym krajem – w Europie, w świetle 
prawa marokańskiego skutkuje nieważnością małżeństwa. Milczenie natomiast na 
temat posagu w akcie małżeńskim nie czyni zawartego kontraktu nieważnym. 

 
Słowa kluczowe: zawarcie małżeństwa, islam, rejestracja stanu cywilnego, zaręczyny, Maroko. 

 
 
 
 
 

The notion of marriage in Islam  
and preparation for entry into marriage  

on the example of Morocco 

Summary 

Marital Law in Islamic countries is matter of law, in which an influence of religious law on 
statutory is particularly visible. In the article there were one by one presented: the notion of 
permanent and temporary marriage in Islam and their aims (1); an engagement (2) and dowry – 
mahr, its notion and functions (3). In each paragraph there are presented solutions accepted in 
Morocco, in the version after the reform of Family Code carried out in 2004. Marriage in Islam 
fulfils very important roles. It is a contract based on mutual assent. It aims at establishing a long-
lasting relationship between man and woman as well as at authorising of this relationship. The 
definition of marriage indicates the basic aim of a marriage, which is a long-lasting coexistence of 
husband and wife in mutual fidelity and purity. The definition of marriage introduced in modernized 
Morocco Family Code is an expression of enhancement of woman's position in the family, and 
therefore is a significant expression of the king’s Mohammed VI reform.  

 
Keywords: entry into marriage, Islam, marital status registration, engagement, Morocco. 
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Begriff der Ehe in Islam und die Vorbereitung zur Eheschließung  
am Beispiel von Marokko 

Zusammenfassung 

Das Eherecht in islamischen Ländern it die Rechtsmaterie, in der der Einfluss religiöses Rechts 
auf gesetzliches Recht besonders sichtbar ist. In dem Beitrag wurden: der Begriff von fester und 
vorübergehender Ehe in Islam und ihre Ziele (1); die Verlobung (2) und die Aussteuer – mahr, 
Begriff und Funktionen (3) der Reihe nach dargestellt. In jedem Absatz wurden die in Marokko 
akzeptierte Lösungen dargestellt, in der Version nach der in 2004 durchgeführten Reform des 
Familiengesetzbuches. Die Ehe in Islam erfüllt sehr wichtige Funktionen. Sie ist ein auf der 
beiderseitigen Zustimmung basierender Vertrag. Ihr Ziel ist, die feste Beziehung zwischen einen 
Mann und eine Frau festzulegen, und diese Beziehung zu legalisieren. Definition der Ehe deutet auf 
das grundlegende Ziel der Ehe hin, das heißt eine feste Zusammenleben der Ehegatten in 
gegenseitiger Treue und Keuschheit. Die in dem erneuerten Familiengesetzbuch durchgeführte 
Definition der Ehe, ist ein Ausdruck der Verstärkung der Frau in der Familie, also ein wesentlichen 
Anzeichen der vom König Mohammed VI durchgeführten Reform.  

Schlüsselwörter: Eheschließung, Islam, Standesamtwesen, Verlobung, Marokko.  

Aus dem Polnischen übersetzt von Dagmara Sikora 
 
 

 

Поняття шлюбу в ісламі та підготовка до його укладення  
на прикладі Марокко 

Pезюме  

Право шлюбу в ісламських країнах є матерією права, в якій особливим чином прояв-
ляється вплив релігійного права на статутне право. У статті в наступному порядку пред-
ставлені такі питання: поняття постійного сімейного й тимчасового шлюбу в ісламі та їх цілі 
(1); заручини (2) і придане – mahr, його поняття й функції (3). У кожному параграфі вис-
вітлені прийняті в Марокко рішення в їх версії після реформи сімейного кодексу, проведеної 
в 2004 р. Шлюб в ісламі виконує дуже важливі функції. Це договір, що спирається на вза-
ємній згоді. Його метою є встановлення міцних відносин між чоловіком і жінкою та лега-
лізація сімейного зв’язку. Визначення шлюбу вказує на головну мету сімейного зв’язку, якою 
є тривале співжиття подружжя у взаємній вірності й цнотливості. Визначення шлюбу, 
введене до новелізованого сімейного кодексу Марокко, є вираженням зміцнення позиції 
жінки в сім’ ї і тому є суттєвим проявом реформи короля Мохаммеда ІV.  

Ключові слова: укладення шлюбу, іслам, реєстрація цивільного стану, заручини, Марокко. 

З польськой переклала Надія Гергало  



Grzegorz Jędrejek 

Postępowanie dowodowe w sprawie  
o unieważnienie małżeństwa  

z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków 

I. 

Problematyka związana z przeszkodą małżeńską, o której mowa w art. 12 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy1, a którą stanowi 
choroba psychiczna jednego z małżonków, wzbudza wiele kontrowersji w dok-
trynie, a przede wszystkim w orzecznictwie. Stan taki nie może dziwić, albowiem 
wykładnia przepisów art. 12 K.r.o. wymaga uwzględnienia wiedzy z zakresu psy-
chiatrii, jak i psychologii. W art. 12 § 1 K.r.o. ustawodawca wskazał na przeszko-
dę, której stwierdzenie sprawia sądom największe trudności2. 

Nie budzi przy tym wątpliwości konieczność odejścia od literalnej wykładni 
przepisów art. 12 K.r.o., albowiem w świetle aktualnego stanu wiedzy nie do 
przyjęcia jest stanowisko, że do unieważnienia małżeństwa prowadzi „każda” 

                                                 
DR HAB. GRZEGORZ JĘDREJEK – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.]. 
2 O wiele mniejsze kontrowersje sprawia wykładnia art. 11 K.r.o., który wprowadza przeszko-

dę do zawarcia małżeństwa w postaci ubezwłasnowolnienia całkowitego. Należy podkreślić, że 
przesłanką ubezwłasnowolnienia całkowitego jest choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo 
inne rodzaje zaburzeń psychicznych, których skutkiem jest niemożność kierowania postępowaniem 
(art. 13 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. [dalej 
cyt.: K.c.]). W art. 12 K.r.o. zrezygnowano z wyraźnego odniesienia się do ubezwłasnowolnienia 
częściowego, wskazując na przeszkodę w zawarciu małżeństwa w postaci choroby psychicznej lub 
niedorozwoju umysłowego.  
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choroba psychiczna3. Podkreśla się, że we współczesnej medycynie termin „cho-
roba psychiczna” zastąpiony został przez szersze pojęcie „zaburzeń psychicz-
nych”4. Ponadto, omawiana problematyka dotyczy niezwykle delikatnej sfery 
życia człowieka, jaką stanowi zdrowie psychiczne.  

Celem artykułu jest przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jaka jest teza 
dowodowa, czy też tezy dowodowe, w sprawie o unieważnienie małżeństwa  
z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków5. Wyjaśnienie tej wątpliwo-
ści wymaga wykładni przepisów art. 12 K.r.o. W artykule przedstawiono rów-
nież środki dowodowe w procesie o unieważnienie małżeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego.  
 

II. 

Tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie istniała różnica stanowisk co do ko-
gnicji sądu w sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicz-
nej lub też niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków. Zgodnie z pierw-
szym stanowiskiem „sąd rozpoznający sprawę o unieważnienie – z powodu cho-
roby psychicznej jednego z małżonków – małżeństwa zawartego bez wskazanego 
zezwolenia rozstrzyga, czy zachodziła potrzeba i przesłanki udzielenia zezwole-
nia”6. Zgodnie z drugim poglądem, sąd rozpoznający sprawę o unieważnienie 

                                                 
3 Słusznie Sąd Najwyższy w późniejszym orzecznictwie odszedł od poglądu wyrażonego  

w wyroku z 25 października 1965 r., sygn. akt II CR 293/65 (OSNC z 1966 r., Nr 9, poz. 148), 
zgodnie z którym: „Z art. 12 § 1 zd. 1 K.r.o. wynika, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba do-
tknięta jakąkolwiek chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym, istnienie więc którejkol-
wiek z tych okoliczności może stanowić przesłankę unieważnienia małżeństwa (art. 12 § 2 K.r.o.)”. 
Podobny pogląd wyrażany był również na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. – 
Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 14 lutego 
1961 r., sygn. akt 1 CR 938/59, OSPiKA z 1962 r. Nr 10, poz. 265).  

4 Zob. szerzej E. HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA, Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na praktykę 
sądów powszechnych w sprawach o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej  
i niedorozwoju umysłowego, „Studia i Analizy Sądu Najwyższego” 2011, t. V, s. 15 n. 

5 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) [dalej cyt.: K.p.c.]: „Przedmiotem dowodu są fakty mające dla 
rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie”. Fakty podlegające stwierdzeniu stanowią tzw. tezę do-
wodową, którą powinna znaleźć się we wniosku dowodowym, a na podstawie art. 236 K.p.c. –  
w postanowieniu dowodowym sądu. Por. H. PIETRZKOWSKI, Czynności procesowe pełnomocnika  
w sprawach cywilnych, Warszawa 2010, s. 253 n.  

6 Uchwała Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 1983 r., sygn. akt III CZP 12/83 (OSNC z 1983 r. 
Nr 11, poz. 174).  
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małżeństwa powinien zawiesić postępowanie, na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 
K.p.c., do zakończenia postępowania o udzielenie zgody na zawarcie małżeń-
stwa7. Trzecia koncepcja zakładała, iż w sprawie o unieważnienie małżeństwa sąd 
nie może ustalać okoliczności wskazanych w art. 12 § 1 zd. 2 K.r.o.8 Wątpliwości 
przecięła uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 9 maja 2002 r.9, której 
teza brzmi: „W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psy-
chicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków sąd ustala istnie-
nie okoliczności wymienionych w art. 12 § 1 zdanie drugie K.r.o.”10 Sąd Najwyż-
szy w uzasadnieniu powyższej uchwały, zgodnie z postulatem rozstrzygania 
spraw o unieważnienie małżeństwa in favorem matrimonii uznał, że jeżeli „sto-
sownie do art. 12 § 3 K.r.o., nie można unieważnić małżeństwa z powodu cho-
roby psychicznej jednego z małżonków po jej ustaniu, to tym bardziej nie do 
przyjęcia jest możliwość jego unieważnienia w sytuacji, gdy zostało ono zawarte 
bez zezwolenia, lecz w chwili zawarcia choroba ta nie zagrażała małżeństwu ani 
zdrowiu przyszłego potomstwa”. 
 

III. 

W niniejszej publikacji proponuję wykładnię przepisów K.r.o., która może 
zostać uznana za kontrowersyjną. W orzecznictwie Sądu Najwyższego po-
wszechnie przyjęto, iż przepisy art. 12 § 1 K.r.o. stanowią materialnoprawną pod-
stawę dwóch spraw cywilnych, tj. o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeń-
stwa, która rozpoznawana jest w trybie nieprocesowym11 oraz o unieważnienie 

                                                 
7 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z 1 lutego 1966 r., sygn. akt II CR 424/65 (LEX nr 5933).  
8 Takie też stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 1965 r., sygn. akt II 

CR 293/65 (OSNC z 1966 r. Nr 9, poz. 148). 
9 Sygn. akt III CZP 7/02 (OSNC z 2003 r. Nr 1, poz. 1). 

10 Sąd Najwyższy podzielił tym samym pogląd wyrażony we wcześniejszych orzeczeniach, tj.: 
w wyroku z 30 czerwca 1971 r., sygn. akt II CR 169/71 (OSNC z 1972 r. Nr 1, poz. 17); w wyroku 
z 15 lutego 1983 r., sygn. akt I CR 7/83 (LEX nr 8511); w wyroku z 13 czerwca 1977 r., sygn. akt 
IV CR 203/77 („Gazeta Prawnicza” 1978, nr 13, s. 8).  

11 Postępowanie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobie dotkniętej chorobą psy-
chiczną toczy się w trybie postępowania nieprocesowego. Zgodnie z art. 561 § 2 K.p.c.: „Zezwole-
nia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym 
oraz osobom powinowatym w linii prostej udziela sąd na wniosek tych osób”. Na podstawie art. 561 
§ 3 K.p.c.: „W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia się osobę, z którą małżeństwo ma 
być zawarte. Przed wydaniem postanowienia rozstrzygającego taki wniosek sąd wysłucha wniosko-
dawcę, osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte, oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszłych 
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małżeństwa, która rozpoznawana jest w postępowaniu odrębnym w procesie12. 
Brzmienie art. 12 § 1 K.r.o. może jednak wskazywać, że odnosi się on „wprost” 
do pierwszej ze spraw, nie budzi bowiem wątpliwości, że zdanie drugie stanowi 
kontynuację pierwszego. Należy podkreślić, że w art. 12 § 1 K.r.o. w ogóle nie 
ma mowy o unieważnieniu małżeństwa. Do obrony pozostaje teza, zgodnie  
z którą w postępowaniu o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa przez osobę 
chorą psychicznie sąd bada, czy w chwili orzekania osoba ta jest chora psychicz-
nie, a w razie odpowiedzi pozytywnej, czy choroba zagraża małżeństwu oraz 
zdrowiu przyszłego potomstwa. Nie budzi wątpliwości, że przepisy dotyczące 
przeszkód małżeńskich należy wykładać w sposób ścisły. Świadczy o tym 
brzmienie art. 17 K.r.o., zgodnie z którym małżeństwo może być unieważnione 
tylko z przyczyn przewidzianych w przepisach K.r.o. Ponadto, unieważnienie 
małżeństwa stanowi wyjątek od zasady trwałości małżeństwa, która wyróżniana 
jest tak przez doktrynę13, jak i orzecznictwo14. Wykładnia przepisów art. 12 K.r.o. 
musi również uwzględniać ewolucję pojęcia choroby psychicznej, która nastąpiła 
w naukach medycznych15. 

Sprawy unieważnienia małżeństwa dotyczą przepisy art. 12 § 2 i 3 K.r.o. 
Przepis art. 12 § 2 K.r.o. wskazuje przyczynę unieważnienia, którą stanowi cho-
roba psychiczna, oraz legitymację procesową czynną, przysługującą każdemu  
z małżonków. Wykładni wymaga termin choroba psychiczna, zastosowany  
w przepisie art. 12 § 2 K.r.o. Pojawia się potrzeba doprecyzowania w drodze wy-
kładni powyższego pojęcia. Nie budzi wątpliwości, co podkreśla doktryna, że nie 
zawsze łatwe jest stwierdzenie, „czy pewien stan psychiczny człowieka, odbie-
gający od normalnego, stanowi już chorobę psychiczną”16. Pojęcie choroba psy-
chiczna zastosowane w art. 12 § 1 K.r.o. oraz w art. 12 § 2 K.r.o., ma takie samo 
znaczenie. W praktyce biegły z zakresu psychiatrii będzie musiał odpowiedzieć 

                                                                                                                          
małżonków. Gdy chodzi o udzielenie zezwolenia osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedoro-
zwojem umysłowym, sąd zasięgnie opinii biegłego lekarza, w miarę możności psychiatry”. 

12 Zgodnie z art. 425 K.p.c. w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich rozpoznawane 
są sprawy o: unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, 
separację na żądanie jednego z małżonków.  

13 Por. np. R. SZTYCHMILER, Ochrona trwałości małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim 
oraz w Konkordacie z 28 lipca 1993 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 1995, t. V, s. 106.  

14 Por. np. założenia kierunkowe w sprawie wzmożonej ochrony rodziny zawarte w uchwale 
Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1976 r., sygn. akt III CZP 46/75 (OSNC z 1976 r. Nr 9, poz. 184).  

15 Zob. szerzej E. HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA, Wpływ orzecznictwa, s. 15 n.  
16 Zob. A. ZIELONACKI, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-

kołowski, Warszawa 2010, s. 61.  



Postępowanie dowodowe w sprawie o unieważnienie małżeństwa 

 

 

107

na pytanie, czy osobę zamierzającą zawrzeć małżeństwo lub pozwanego mał-
żonka, w sprawie o unieważnienie małżeństwa, można uznać za chorego psy-
chicznie w chwili zawarcia małżeństwa. Kontrowersje budzi jednak „dookreśle-
nie” choroby psychicznej. Powstaje bowiem pytanie: czy w przypadku unieważ-
nienia małżeństwa przyczynę unieważnienia stanowi choroba, która zagrażała 
małżeństwu oraz zdrowiu rodziny?  

W orzecznictwie przyjęto pogląd, iż w sprawie o unieważnienie małżeństwa 
sąd bada, czy zagrażało ono małżeństwu oraz zdrowiu przyszłego potomstwa17. 
Powyższe koncepcja może budzić wątpliwości. Po pierwsze, w art. 12 § 1 K.r.o. 
chodzi o prognozę, co do tego, czy takie zagrożenie wystąpi. W sprawie o unie-
ważnienie małżeństwa jest już wiadomo, oczywiście po przeprowadzeniu postę-
powania dowodowego, czy tak się rzeczywiście stało, czy też nie18. Po drugie,  
w sprawie o unieważnienie małżeństwa nie w każdym przypadku wspomniane 
wyżej przesłanki mogą zostać uwzględnione, gdyż niektóre małżeństwa są bez-
dzietne, a zatem nie można stwierdzić, czy nastąpiło zagrożenie dla potomstwa. 
Po trzecie, jedną z zasad orzekania, mającą oparcie w brzmieniu art. 316 § 1 
K.p.c. jest uwzględnianie przez sąd stanu faktycznego mającego miejsce w chwili 
orzekania19. Wyjątek od tej zasady dotyczy kognicji sądu, który w postępowaniu 
o unieważnienie małżeństwa bada, czy w chwili zawarcia małżeństwa jeden  
z małżonków dotknięty był chorobą psychiczną20. Zgodnie z ogólną regułą wy-

                                                 
17 Zgodnie z przytoczoną wyżej tezą uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego  

z 9 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 7/02: „W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choro-
by psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków sąd ustala istnienie okolicz-
ności wymienionych w art. 12 § 1 zdanie drugie K.r.o.”. W przytoczonym przepisie chodzi o zagro-
żenie małżeństwa oraz zdrowia potomstwa istniejące w chwili zawarcia małżeństwa. 

18 W uzasadnieniu uchwały z 9 maja 2002 r., sygn. akt III CZP 7/02, Sąd Najwyższy uznał, że 
orzekając o unieważnieniu małżeństwa „sąd może oprzeć swoją ocenę nie tylko na prognozie co do 
funkcjonowania małżeństwa w przyszłości, jak przy udzielaniu zezwolenia na jego zawarcie, lecz 
dysponuje także doświadczeniem wynikającym z oceny dotychczasowego, często długotrwałego 
pożycia małżeńskiego”. Z powyższego wynika, że pomiędzy oceną w chwili zawarcia małżeństwa 
a oceną po zawarciu małżeństwa, musi istnieć zgodność. Taka sytuacja nie występuje jednak  
w każdym przypadku. Może się zdarzyć, że w chwili zawarcia małżeństwa ma miejsce negatywna 
prognoza co do małżeństwa osoby chorej psychicznie, a po zawarciu małżeństwa następuje remisja 
choroby. Nie można również wykluczyć sytuacji odwrotnej.  

19 Por. A. ZIELIŃSKI, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2010, s. 183.  
20 Zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23 lutego 1995 r., sygn. akt I 

ACr 33/95 (OSA z 1997 r. Nr 4, poz. 15): „Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psy-
chicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie 
zawierania związku małżeńskiego (art. 12 K.r.o.)”. 
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kładni wyjątki powinny być wykładane w sposób ścisły (exceptiones non sunt 
extendendae), a w konsekwencji – sąd w chwili orzekania w sprawie o unieważ-
nienie małżeństwa powinien ustalić, w jaki sposób choroba psychiczna wpłynęła 
na małżeństwo oraz dobro wspólnych dzieci.  

Ponadto, w doktrynie podkreśla się, że wyrok unieważniający małżeństwo na-
leży traktować jako „cywilnoprawną sankcję” naruszenia zakazu zawarcia mał-
żeństwa oraz jako „czynnik prewencyjny, zapobiegający zawieraniu małżeństw 
zakazanych, a odwodząc ludzi od ich zawierania wywiera wychowawczy wpływ 
na społeczeństwo”21. A zatem uzasadnione jest rozdzielenie kognicji sądu rozpo-
znającego wniosek o zgodę na zawarcie małżeństwa oraz sądu rozpoznającego 
pozew o unieważnienie małżeństwa. W drugiej sprawie sąd w ogóle nie powinien 
interesować się tym, czy w chwili zawarcia małżeństwa istniały przesłanki do 
wyrażenia zgody na zawarcie małżeństwa. Celem postępowania w sprawie  
o unieważnienie małżeństwa nie jest „konwalidacja” małżeństwa zawartego po-
mimo przeszkody małżeńskiej22.  

Biorąc powyższe pod uwagę można sformułować wniosek, że w sprawie  
o unieważnienie małżeństwa sąd powinien ustalić, czy w chwili zawarcia małżeń-
stwa małżonek dotknięty był chorobą psychiczną, która w znaczącym stopniu 
uniemożliwiła wykonywanie obowiązków małżeńskich, które wskazane zostały  
w dziale II tytułu I K.r.o. (art. 23 i n.).  

Powstaje jednak kolejna wątpliwość związana z brzmieniem art. 12 § 3 K.r.o., 
zgodnie z którym nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psy-
chicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby. Brzmienie powyższego 
przepisu może wskazywać, że pozwany małżonek może podnieść zarzut niwe-
czący (tj. peremptoryjny), wskazując na ustanie choroby po zawarciu małżeństwa. 
Należy jednak wypowiedzieć się przeciwko powyższej wykładni.  

Zarzuty procesowe nie są brane pod uwagę przez sąd „z urzędu”. Stanowią 
jeden ze środków obrony pozwanego23. Uznanie, że w art. 12 § 3 K.r.o. jest mowa 
o zarzucie procesowym byłoby równoznaczne z brakiem obowiązku ustalenia 

                                                 
21 Zob. J. GÓRECKI, Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958, s. 6.  
22 Wyrok oddalający powództwo o unieważnienie małżeństwa nie konwaliduje małżeństwa. 

Czynności prawnej zawarcia małżeństwa, która jest od początku bezwzględnie nieważna, nie może 
konwalidować orzeczenie sądu. Doktryna za przyczynę konwalidacji małżeństwa uznaje natomiast 
ustanie choroby psychicznej po zawarciu małżeństwa, mimo choroby jednego z małżonków. Zob.  
T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 67.  

23 Co do zarzutów procesowych zob. szerzej: J. MAY , Obrona komornika sądowego jako po-
zwanego w procesie cywilnym przed sądem pierwszej instancji (Część pierwsza), „Przegląd Prawa 
Egzekucyjnego” 2010, nr 2, s. 20 i n.  
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przez sąd, czy po zawarciu małżeństwa doszło do ustania choroby. Do obrony jest 
jednak teza, zgodnie z którą w oparciu o przepisy art. 12 K.r.o. można wyróżnić 
pozytywną przesłankę unieważnienia małżeństwa, którą stanowi choroba psy-
chiczna w chwili zawarcia małżeństwa – doprecyzowując: choroba, która unie-
możliwiła prawidłowe wypełnianie obowiązków po zawarciu małżeństwa, oraz 
przesłankę negatywną, jaką stanowi ustanie choroby psychicznej po zawarciu 
małżeństwa. Występuje zatem analogiczna sytuacja jak w przypadku rozwodu, 
kiedy to ustawodawca w art. 56 § 1 K.r.o. wyróżnia przesłankę pozytywną w po-
staci zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a w art. 56 § 2 i 3 – przesłanki  
negatywne.  

Prima facie należałoby uznać, że w sprawie o unieważnienie małżeństwa, tak 
jak w sprawie rozwodowej, sąd powinien w pierwszej kolejności ustalić istnienie 
przesłanki pozytywnej, a następnie zbadać, czy nie istnieje przesłanka negatywna, 
choć można znaleźć argumenty na poparcie przeciwnego stanowiska. W przy-
padku rozwodu ustalenie przesłanek negatywnych powinno zostać poprzedzone 
ustaleniem przesłanki pozytywnej. Przykładowo, niedopuszczalność rozwodu  
w sytuacji, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (art. 56  
§ 3 K.r.o.) możliwa jest wówczas, kiedy sąd ustali, że ma miejsce rozkład poży-
cia. Inaczej jest w przypadku sprawy o unieważnienie małżeństwa. Ustalenie, że 
po zawarciu małżeństwa choroba ustała, czyni bezprzedmiotowym dalsze postę-
powanie dowodowe24. Powyższe stwierdzenie znajduje swoje poparcie w brzmie-
niu art. 441 K.p.c., regulującego postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód  
i separację: „Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie 
okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczą-
cych dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa także przyczyn, 
które skłoniły do tego stronę pozwaną”. Podobnie, „skrócone” do przesłuchania 
stron postępowanie dowodowe, mające miejsce w sytuacji, kiedy pozwany uznaje 
żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci (art. 442 
K.p.c.), nie zwalnia sądu „od ustalenia okoliczności dotyczących rozkładu poży-

                                                 
24 Zaproponowane rozwiązanie mogłoby stanowić częściowe remedium na przewlekłość postę-

powania w sprawie o unieważnienie małżeństwa. Nie do rzadkości należą bowiem sprawy trwające 
kilka lat. Zob. E. HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA, Wpływ orzecznictwa, s. 72 i n. Sprawność postępowania 
jest szczególnie ważna w sprawach dotyczących małżeństwa. Należy podkreślić, że w sprawach 
małżeńskich, rozpoznawanych w trybie postępowania odrębnego, w tym w sprawach o unieważnie-
nie małżeństwa, ma miejsce rozszerzona prawomocność wyroku, co oznacza, że jest on skuteczny 
wobec osób trzecich (art. 435 § 1 K.p.c.).  
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cia, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę 
pozwaną”25. 

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego: „W razie ustalenia istnienia 
materialnoprawnych przesłanek orzeczenia rozwodu (art. 56 K.r.o.) nie mają  
– dla uwzględnienia powództwa – znaczenia motywy, które skłoniły powoda do 
wytoczenia powództwa (np. »ucieczka« przed wierzycielami pozwanego)”26. 
Powstaje w świetle powyższego pytanie: czy w sprawie o unieważnienie małżeń-
stwa bez znaczenia są motywy, które skłoniły jednego z małżonków do wniesie-
nia powództwa?  

W przypadku rozwodu ustawodawca w sposób wyczerpujący uregulował tzw. 
negatywne przesłanki rozwodu, odwołując się m.in. do zasad współżycia społecz-
nego. Nie ma zatem potrzeby stosowania art. 5 K.c. jako podstawy oddalenia 
powództwa w sprawie rozwodowej. Inaczej jest w przypadku sprawy o unieważ-
nienie małżeństwa27. Dla oceny, czy małżonek żądający unieważnienia małżeń-
stwa z powodu choroby psychicznej drugiego z nich, narusza zasady współżycia 
społecznego, z reguły nie są obojętne motywy, którymi kieruje się wnosząc do 
sądu pozew.  
 

IV.  

Kolejne zagadnienie dotyczy środków dowodowych w sprawie o unieważnie-
nie małżeństwa. Zastosowanie znajdą tu przepisy ogólne, regulujące postępowa-
nie odrębne w sprawach małżeńskich. A zatem w sprawie o unieważnienie mał-
żeństwa w charakterze świadków nie mogą być przesłuchani małoletni, którzy nie 
ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu (art. 
430 K.p.c.). Sąd nie może odmówić dopuszczenia dowodu z przesłuchania stron, 
jeżeli został powołany przez stronę (art. 432 K.p.c.). Sąd w razie potrzeby może 
dopuścić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego  
w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron (art. 434 
K.p.c.). 
                                                 

25 Zob. teza wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 r., sygn. akt III CKU 47/98 (LEX  
nr 1162958).  

26 Tamże.  
27 Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z 4 lutego 1985 r., sygn. akt IV CR 557/84 

(OSNC z 1985 r. Nr 11, poz. 181): „Wyj ątkowo gdy zachodzą szczególne okoliczności (np. długo-
trwałe i prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa oraz pochodzenie z małżeństwa zdrowych, doro-
słych dzieci) zasady współżycia społecznego mogą przemawiać za oddaleniem powództwa o unie-
ważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej (art. 5 K.c.)”. 
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W sprawach o unieważnienie małżeństwa ustawodawca nie wprowadził  
obligatoryjnego dowodu z opinii biegłego psychiatry28. Zgodnie z art. 278 § 1 
K.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd – po wysłucha-
niu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru – może wezwać jednego 
lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Nie budzi wątpliwości, że  
w sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego  
z małżonków pojawia się konieczność uzyskania przez sąd wiadomości specjal-
nych z zakresu psychiatrii. Zastosowanie znajdzie zatem teza wyroku Sądu Naj-
wyższego z 26 października 2006 r., zgodnie z którą: „Jeżeli sąd dokonuje ustaleń  
i ocen w materii wymagającej wiadomości specjalnych, to mimo niezgłoszenia 
przez strony dowodu z opinii biegłego, powinien przeprowadzić taki dowód  
z urzędu”29. Należy sprecyzować, że chodzi o opinię lekarza psychiatrii, a nie 
lekarza innej specjalności30. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego opinią 
biegłego, w rozumieniu art. 278 K.p.c., jest tylko opinia wykonana przez osobę 
wyznaczoną przez sąd, a tym samym charakteru takiego dowodu nie ma eksper-

                                                 
28 Dowód z opinii biegłego lekarza psychiatrii nie jest obligatoryjny w sprawach o udzielenie 

zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną. Zgodnie z art. 561 § 
3 zd. 3 K.p.c.: „Gdy chodzi o udzielenie zezwolenia osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub nie-
dorozwojem umysłowym, sąd zasięgnie opinii biegłego lekarza, w miarę możliwości psychiatry”. 
W przypadku sprawy o ubezwłasnowolnienie, zgodnie z art. 553 § 1 K.p.c. osoba, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, 
a także psychologa. A zatem wystarczy opinia neurologa. W postępowaniu karnym obowiązuje art. 
202 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze 
zm.), zgodnie z którym: „W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd,  
a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy 
psychiatrów”. Co do opinii o stanie zdrowia psychicznego w postępowaniu karnym – zob. szerzej: 
R. KMIECIK, Opinia biegłego i inne środki dowodowe wymagające „wiadomości specjalnych”, [w:] 
Prawo dowodowe. Zarys wykładu, red. R. Kmiecik, Warszawa 2008, s. 157 i n. De lege ferenda 
należy rozważyć, z uwagi na szczególną ochronę, pod którą pozostaje małżeństwo, wprowadzenie 
obligatoryjnego dowodu z opinii biegłego lekarza psychiatrii w sprawie o unieważnienie małżeń-
stwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków.  

29 Sygn. akt I CSK 166/06 (LEX nr 209297). 
30 Odwołać się można do tezy postanowienia Sądu Najwyższego z 25 listopada 2003 r., sygn. 

akt II CK 277/02 (LEX nr 602366), zgodnie z którą: „Stwierdzenie, czy spadkodawca nie był  
w chwili sporządzania testamentu w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie 
decyzji i wyrażenie woli (art. 945 § 1 pkt 1 K.c.) wymaga wiadomości specjalnych z zakresu psy-
chiatrii (ewentualnie i psychologii). Opinia biegłego lekarza innej specjalności może być potrzebna, 
ale nie jest wystarczająca”. 
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tyza prywatna sporządzona przed, czy w trakcie procesu31. Ekspertyza taka trak-
towana jest jak dokument prywatny (art. 245 K.p.c.)32. Sąd Najwyższy podkreśla, 
iż funkcję biegłego należy powierzyć „osobie, która z faktami istotnymi dla roz-
strzygnięcia sprawy poprzednio się nie zetknęła”, a w konsekwencji lekarz leczą-
cy chorego powinien zostać przesłuchany w charakterze świadka33. 

Przedmiotem opinii biegłego nie może być ocena faktów oraz rozstrzygnięcie 
sprawy34. Biegły powinien odpowiedzieć na pytanie o aktualny stan psychiczny 
pozwanego małżonka oraz czy w chwili zawarcia małżeństwa był on chory psy-
chicznie. Należy podkreślić, że ustalenia co do stanu psychicznego małżonka nie 
mogą zostać poczynione przez sąd za pomocą innych dowodów niż opinia bie-
głego. Brak przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w sprawie o unieważnie-
nie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków uzasadnia 
zarzut apelacyjny naruszenia art. 232 zd. drugie K.p.c.35  

Poza zakresem opinii biegłego pozostaje wpływ choroby na funkcjonowanie 
małżeństwa, a zwłaszcza ocena wypełniania przez pozwanego małżonka swoich 
obowiązków, wynikających z zawarcia małżeństwa. Powyższa okoliczność po-
winna być przedmiotem innych dowodów, jak np. przesłuchanie stron36, zeznania 
świadków. Niedopuszczalne jest rozpytywanie biegłego przez sąd, czy choroba 
psychiczna może stanowić podstawę unieważnienia małżeństwa na podstawie art. 
12 § 2 K.r.o. Zgodnie z ogólną zasadą orzekania iura novit curia (sąd zna prawo), 
co oznacza, że biegły nie może się wypowiadać co do skutków prawnych sporzą-
dzonej przez siebie opinii.  

Na podstawie art. 286 K.p.c., sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii 
złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych 

                                                 
31 Wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt I CKN 92/00 (LEX nr 53932  

i LEX nr 70609).  
32 Wyrok Sadu Najwyższego z 8 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN 468/00 (OSNP z 2003 r.  

Nr 8, poz. 197).  
33 Wyrok Sądu Najwyższego z 1 grudnia 1997 r., sygn. akt II UKN 367/97 (OSNP z 1998 r.  

Nr 19, poz. 575).  
34 Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 2003 r., sygn. akt IV CKN 1763/00 

(LEX nr 78280): „Sąd nie jest związany opinią biegłego w zakresie jego wypowiedzi odnośnie do, 
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji sądu, kwestii ustalenia i oceny faktów oraz sposobu roz-
strzygnięcia sprawy”. 

35 Por. wyrok SN z 24 listopada 1999 r., sygn. akt I CKN 223/98 („Wokanda” z 2000 r. nr 3,  
s. 7).  

36 Zgodnie z art. 432 zd. 2 K.p.c. w sprawie o unieważnienie małżeństwa sąd nie może odmó-
wić dopuszczenia dowodu z przesłuchania stron, jeżeli strona go powołała.  
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samych lub innych biegłych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, 
że brak jest obowiązku przesłuchania biegłego przed sądem w każdym wypadku. 
Przesłuchanie biegłego powinno nastąpić w dwóch przypadkach: po pierwsze, 
kiedy strony zgłaszają zarzuty wobec opinii, wyrażają zamiar zadawania pytań; 
po drugie, kiedy sformułowania opinii nie są na tyle jasne i jednoznaczne, by 
pozwalały na dokonanie na jej podstawie stanowczych ustaleń37. Zgodnie z tezą 
wyroku Sądu Najwyższego z 12 lutego 2003 r.: „Sąd nie ma obowiązku powoła-
nia kolejnego biegłego, jeżeli dotychczas złożone opinie są wprawdzie dla strony 
niekorzystne, ale wystarczająco wyjaśniają zagadnienia wymagające wiadomości 
specjalnych”38. 

Kolejne zagadnienie dotyczy związania sądu opinią biegłego. Jak podkreślił 
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 lipca 2003 r.: „W tej sytuacji na 
marginesie jedynie pozostaje zauważyć, że opinia biegłego podlega jak inne do-
wody ocenie według art. 233 § 1 K.p.c., lecz co odróżnia ją od pod tym wzglę-
dem, to szczególne dla tego dowodu kryteria oceny które stanowią: poziom wie-
dzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania sformułowa-
nego w niej stanowiska oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej ocen,  
a także zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej. Specyfika oceny tego 
dowodu wyraża się w tym, iż sfera merytoryczna opinii biegłego jest kontrolo-
wana przez sąd, który nie posiada wiadomości specjalnych, w istocie tylko  
w zakresie zgodności z zasadami logicznego myślenia i wiedzy powszechnej. Nie 
może więc być także skuteczna, podjęta na płaszczyźnie merytorycznej, polemika 
strony z opinią biegłego”39. 

Wydaje się, że powyższe stanowisko Sądu Najwyższego jest zbyt daleko idą-
ce. Wszelkie wyjątki od zasady swobodnej oceny dowodów wymagają wyraźnej 
podstawy ustawowej, tak jak ma to miejsce w przypadku dowodu z dokumentu 
(por. art. 246-247 K.p.c.). W przypadku dowodu z opinii biegłego w sprawie  
o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej brak jest takiej pod-

                                                 
37 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2004 r., sygn. akt V CK 197/03 (LEX 

nr 602417).  
38 Sygn. akt V CKN 1622/00 (LEX nr 141384). Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego  

z 18 lutego 1974 r., sygn. akt II CR 5/74 (LEX nr 7407): „Za nieuzasadnione należy uznać stano-
wisko, według którego nie wolno zaniechać przeprowadzenia dowodu z opinii dalszych biegłych, 
jeżeli dotychczas opracowane opinie biegłych nie dają podstaw do rozstrzygnięcia sprawy w sensie 
twierdzonym przez stronę. Odmienne stanowisko oznaczałoby bowiem przyjęcie, że należy prze-
prowadzić dowód z wszelkich możliwych biegłych, by się upewnić, czy niektórzy z nich nie byliby 
takiego zdania, jak strona”.  

39 Sygn. akt IV CKN 327/01 (LEX nr 602295). 
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stawy. Należy podkreślić, że na wielu wydziałach prawa studenci mogą uczestni-
czyć w zajęciach z zakresu psychologii sądowej40. W razie wątpliwości dotyczą-
cych opinii biegłego, które mają charakter merytoryczny, sąd powinien powołać 
kolejnego biegłego (art. 286 K.p.c.), albo zażądać opinii odpowiedniego instytutu 
naukowego lub naukowo-badawczego (art. 290 K.p.c.).  

Należy podkreślić, że dla unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psy-
chicznej jednego z małżonków nie wystarcza uprawdopodobnienie jej wystąpie-
nia w chwili zawarcia małżeństwa. Na aprobatę zasługuje pogląd wyrażony  
w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23 lutego 1995 r., 
zgodnie z którym: „Tylko wyraźne stwierdzenie istnienia choroby psychicznej  
w chwili zawierania związku małżeńskiego może uzasadniać żądanie jego unie-
ważnienia. Stąd też zawarte w opinii RODK w L. przypuszczenie, iż nie można 
wykluczyć, że w okresie leczenia w 1988 r. choroby określonej wówczas jako 
nerwica, mogły pod tą postacią ukrywać się pierwsze objawy psychozy – nie sta-
nowiło wystarczającej podstawy do uwzględnienia żądania powoda”41.  

 

V. 

W celu rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości można zaproponować de lege 
ferenda następujące brzmienie art. 12 § 2 K.r.o.: „Unieważnienia małżeństwa  
z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z mał-
żonków może żądać każdy z małżonków, jeżeli choroba ta lub też niedorozwój 
umysłowy uniemożliwiły lub znacznie utrudniły wypełnianie obowiązków mał-
żeńskich”. Należy również rozważyć zastąpienie pojęcia choroba psychiczna, 
pojęciem zaburzenia psychiczne, które występuje obecnie w naukach medycz-
nych. Za celowe należy uznać zastąpienie w art. 12 §§ 1-2 K.r.o. spójnika albo, 
spójnikiem lub, albowiem nie można wykluczyć sytuacji, że małżeństwo zechce 
zawrzeć osoba jednocześnie chora psychicznie i dotknięta niedorozwojem umy-
słowym; podobnie przyczyną unieważnienia małżeństwa może być zarówno cho-
roba psychiczna, jak i niedorozwój umysłowy jednego z małżonków.  

                                                 
40 Powyższe stwierdzenie nie oznacza, że sędzia może pominąć dowód z opinii biegłego powo-

łując się na własną wiedzę z zakresu psychiatrii. Jak podkreśla K. Piasecki „własnej wiedzy nie 
można wykorzystać, gdyż wyłączyłoby to w tym zakresie takie uprawnienia, jakie stronom przysłu-
gują w stosunku do biegłego” (K. PIASECKI, System dowodów i postępowanie dowodowe w spra-
wach cywilnych, Warszawa 2010, s. 197).  

41 Sygn. akt I ACr 33/95 (OSA z 1997 r. Nr 4, poz. 15). 
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Za uzasadnione należy uznać wprowadzenie w sprawie o unieważnienie mał-
żeństwa z powodu choroby psychicznej lub też niedorozwoju jednego z małżon-
ków obligatoryjnego dowodu z opinii biegłego z zakresu psychiatrii albo opinii co 
najmniej dwóch biegłych psychiatrów.  
 
Słowa kluczowe: unieważnienie małżeństwa, postępowanie cywilne, choroba psychiczna. 

 
 
 
 
 

Hearing of evidence in a case of an annulment  
of a marriage due to a mental illness 

of one of the spouses 

Summary 

The article aims at presenting problematic aspects referring to a hearing of evidence in a case 
of an annulment of a marriage, which was contracted contrary to the Article 12 of the Family and 
Guardianship Code. According to this Code, a person afflicted with a mental illness or mental defi-
ciency cannot contract a marriage.  

According to the author, who analyzed the Article 12 of the Family and Guardianship Code,  
a court should primarily determine the actual mental condition of a person during adjudication. Sub-
sequently, the court should state whether a defendant spouse was mentally ill upon contracting  
a marriage and whether this condition precluded the defendant from fulfilling marital obligations. 
De lege ferenda should consider replacing a term ‘mental illness’ with a term ‘mental disorders’. 
The latter term is used in contemporary psychiatry and psychology.  

 
Keywords: marital status, marital status registration, Family and Guardianship. 
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Die Beweisaufnahme in der Sache  
über Ungültigkeitserklärung der Ehe  

wegen der psychischen Krankheit einen der Ehepartner 

Zusammenfassung 

Ziel des Beitrages ist es, die Problematik der Beweisaufnahme in der Sache über Ungültig-
keitserklärung der Ehe, die dem Verbot aus Art. 12 § 1 des polnischen Familien- und Vormund-
schaftsgesetzbuch zuwider geschlossen wurde, gemäß dessen, die von einer psychischen Krankheit 
oder geistige Zurückgebliebenheit befallene Person die Ehe nicht schließen kann, darzustellen. Nach 
dem Autor, der die Vorschriften des Art. 12 des polnischen Familien- und Vormundschaftsgesetz-
buch analysiert hat, sollte das Gericht zuvörderst den psychischen Zustand der Person in dem Zeit-
punkt der Erkennung, und danach feststellen, ob der Beklagte Ehepartner in dem Zeitpunkt der 
Eheschließung psychisch krank war, und ob dieser Zustand die Ausübung der Ehepflichten unmög-
lich gemacht, oder erheblich erschwert hat. Die Ersetzung der Wendung „psychische Krankheit“ 
in dem Art. 12 des polnischen Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch auf die Wendung „psy- 
chische Störungen“, die in gegenwärtiger Psychiatrie und Psychologie gilt, ist de lege ferenda  
zu bedenken.  

Schlüsselwörter: Ungültigkeitserklärung der Ehe, Zivilverfahren, psychische Krankheit. 

Aus dem Polnischen übersetzt von Dagmara Sikora 
 

 

 

Розгляд і дослідження доказів  
щодо визнання шлюбу недійсним внаслідок  
психічного захворювання одного з подружжя  

Pезюме  

Метою статті є представлення проблематики, що стосується розгляду доказів щодо 
визнання недійсним шлюбу, який був укладений всупереч забороні за ст. 12 § 1 Сімейного 
кодексу, відповідно до якої не можна укласти шлюбу з особою, що страждає від психічного 
захворювання або розумової відсталості. На думку автора, який проаналізував положення ст. 
12 Сімейного кодексу, суд у першу чергу повинен встановити психічний стан особи під час 
прийняття рішення, а потім ствердити, чи на час укладення шлюбу відповідач був психічно 
хворим і чи такий стан зробив неможливим, чи також значно ускладнив виконання сімейних 
обов’язків. De lege ferenda слід розглянути заміну в ст. 12 Сімейного кодексу фрази „психічне 
захворювання” на словосполучення „психічний розлад”, яке вживається в сучасній психіатрії, 
як і в психології.  

Ключові слова: визнання шлюбу недійсним, цивільний процес, психічне захворювання. 

З польськой переклала Надія Гергало  
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Orzecznictwo Sądu Najwyższego*  
 

REJESTRACJA ZAGRANICZNYCH ZDARZEŃ  
WPŁYWAJĄCYCH NA STAN CYWILNY OSOBY  
A TRANSKRYPCJA AKTU STANU CYWILNEGO  

SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ 
 

Postanowienie Sądu Najwyższego  
z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 12/11 

 
 

Tezy 

1. Postępowanie dowodowe w sprawach o prawa stanu wymaga przeprowadzenia 
dowodów według ogólnych zasad przewidzianych w art. 233 § 1 K.p.c. 

2. Art. 13, art. 70 oraz art. 73 ust. 1 P.a.s.c. rozróżniają wpis treści aktu stanu  
cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcję) 
oraz zarejestrowanie w tych księgach określonych zdarzeń, które wystąpiły za granicą, co 
wyłącza traktowanie transkrypcji jako szczególnej formy rejestracji zdarzeń zaistniałych 
za granicą.  

 
Sentencja 

Sąd Najwyższy w składzie:  
Przewodniczący: sędzia SN Marian Kocon  
Sędziowie: sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca), sędzia SN Kazimierz 

Zawada 
w sprawie z powództwa Prokuratury Rejonowej przeciwko Wandzie P. i kuratorowi 

nieżyjącego Piotra Z.  
przy uczestnictwie interwenienta ubocznego Marka Z.  
o unieważnienie uznania ojcostwa,  
na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 kwietnia 2011 r.,  

                                                 
* Opracował Bronisław Czech 



Bronisław Czech 

 

 

118

na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy postanowie-
niem z dnia 11 stycznia 2011 r., 

„Czy w sprawie o unieważnienie uznania dziecka z powoływaniem się na błąd uzna-
jącego co do rzeczywistej daty urodzenia dziecka, wynikającej z zagranicznego odpi-
su aktu urodzenia, nieobjętego wpisem do polskich ksiąg stanu cywilnego (trans-
krypcją), dopuszczalne jest poczynienie na podstawie tego aktu urodzenia ustaleń 
podważających datę urodzenia dziecka wskazaną w akcie urodzenia zarejestrowanym 
w polskich księgach stanu cywilnego?” 

odmawia podjęcia uchwały. 
 

Uzasadnienie 

Sąd Okręgowy powziął wątpliwość ujętą w przedstawionym zagadnieniu prawnym 
przy rozpatrywaniu apelacji w sprawie o unieważnienie uznania dziecka. Powództwo 
wytoczone zostało przez Prokuratora i dotyczyło dokonanej w dniu 9 grudnia 1985 r. 
przed Sądem Rejonowym czynności uznania pozwanej Wandy P. przez Piotra Z., kwe-
stionowanej z uwagi na działanie pod wpływem błędu oraz wątpliwości co do tego, czy 
uznanie nastąpiło z należytym rozeznaniem. Sąd pierwszej instancji wyrokiem z dnia  
27 lipca 2010 r. unieważnił tę czynność w oparciu o ustalenia faktyczne poczynione na 
podstawie nowego dokumentu – „zapisu z akt urodzenia nr 59”, wydanego przez Brze-
żański Wydział Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego, obwodu Tarnopolskiego – Minister-
stwo Sprawiedliwości Ukrainy, wsparte wynikami badania DNA syna Piotra Z. – Marka 
Z., pozwanej Wandy P. oraz Piotra Z. (materiał pobrano z jego zwłok). Sąd Rejonowy 
stwierdził, że akt urodzenia pozwanej sporządzony na podstawie oświadczenia jej matki – 
Zofii S. – złożonego 6 czerwca 1964 r., nie zawiera prawdziwej daty jej urodzenia.  
W dokumencie tym widnieje data 15 maja 1945 r., podczas gdy ze źródłowego dokumen-
tu – jakim jest zapis z akt urodzenia wydany przez Wydział Rejestracji Aktów Stanu Cy-
wilnego, sporządzony nie tylko na podstawie zgłoszenia matki lecz także w oparciu  
o zaświadczenie lekarskie – wynika, że pozwana Wanda P. w rzeczywistości urodziła się 
16 kwietnia 1946 r. Ponadto badania DNA wykluczyły biologiczne ojcostwo Piotra  
Z. wobec Wandy P. 

Sąd Rejonowy stwierdził, że Piotr Z. uznając swoje ojcostwo w stosunku do pozwa-
nej działał pod wpływem błędu co do rzeczywistej daty jej urodzenia. Był to błąd istotny, 
wobec czego na podstawie art. 84 § 1 K.c. i art. 84 § 2 K.c. w związku z art. 82 K.c., przy-
jął, że czynność ta była bezwzględnie nieważna z powodu braku świadomego powzięcia 
decyzji wywołanego błędem. 

Pozwana Wanda P. zaskarżyła powyższy wyrok apelacją, w której zarzuciła m.in. na-
ruszenie art. 233 § 1 w związku z art. 227 i 217 § 2 K.p.c. w związku z art. 4 ustawy  
z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. 
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Nr 161, poz. 1688 z późn. zm., dalej powoływana jako P.a.s.c.), poprzez pominięcie daty 
urodzenia pozwanej wynikającej z aktu urodzenia wpisanego do akt stanu cywilnego 
prowadzonych w Polsce. 

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że jego wątpliwości, ujęte w przedstawionym zagadnieniu, 
wynikają z rozbieżnych poglądów wyrażanych w orzecznictwie na temat mocy dowodo-
wej na terenie Polski aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą, a ich wyjaśnienie 
jest niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, w której konkurencyj-
ne dowody stanowią: akt stanu cywilnego (akt urodzenia) pozostający w zasobach Brze-
żańskiego Wydziału Rejestracji Aktów Stanu Cywilnego Obwodu Tarnopolskiego na 
Ukrainie oraz akt urodzenia sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w W. w dniu  
10 czerwca 1964 r. – podające różne, odległe niemal o rok, daty urodzenia pozwanej. Sąd 
pytający wskazał na unormowanie zawarte w art. 4 i art. 73 ustawy z dnia 29 września 
1986 r. – P.a.s.c. (stanowiących odpowiedniki art. 25 i art. 63 uchylonego dekretu z dnia  
8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego) – zgodnie z którym akty stanu cy-
wilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych, przy czym akt stanu 
cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego 
(transkrybowany) na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. Na tle tych przepisów 
Sąd Najwyższy wyrażał pogląd, że warunkiem uzyskania mocy dowodowej w Polsce 
przez zagraniczny akt stanu cywilnego jest objęcie go transkrypcją, stanowiącą odpo-
wiednik rejestracji krajowego aktu stanu cywilnego (Sąd Okręgowy powołał się na wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 1971 r., II CR 138/71, OSNC 1972/3/52; uzasadnie-
nie uchwały z dnia 5 listopada 1980 r., III CZP 56/80, OSNC 1981/5/72 oraz uzasadnienie 
wyroku z dnia 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00, OSNC 2000/12/230). Pojawiła się 
jednak także odmienna linia orzecznictwa (Sąd pytający wskazał na postanowienia Sądu 
Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, OSNC 2004/8/131 oraz z dnia  
16 marca 2007 r., III CSK 380/06, niepubl.1), według której zagraniczne akty stanu cywil-
nego mają na terenie Polski taką samą moc dowodową, jak polskie akty stanu cywilnego 
niezależnie od ich wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego, ponieważ transkrypcja nie 
ma charakteru rejestracyjnego, a tylko transponuje zagraniczny akt stanu cywilnego na 
polski język urzędowy i poddaje obowiązującej w Polsce formie rejestracji urodzeń, mał-
żeństw i zgonów. Argumentem wspierającym ten pogląd jest art. 1138 K.p.c. zrównujący 
moc dowodową zagranicznych i polskich dokumentów urzędowych. Zdaniem Sądu Okrę-
gowego ostatnie stanowisko sprawdza się, kiedy zagraniczny akt stanu cywilnego nie 
pozostaje w kolizji z aktem stanu cywilnego zarejestrowanym w Polsce, jeśli natomiast 
zachodzi kolizja – nie sposób zastosować dyrektywy, zgodnie z którą oba sprzeczne do-
kumenty stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Sąd zwrócił też uwagę 
na konieczność zachowania szczególnego trybu dowodzenia niezgodności z prawdą da-
nych zawartych w aktach stanu cywilnego – co może nastąpić w postępowaniu sądowym 

                                                 
1 LEX nr 457689. 
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zmierzającym do unieważnienia aktu stanu cywilnego (art. 30 P.a.s.c.) lub do jego spro-
stowania (art. 31 P.a.s.c.), a na drodze administracyjnej – w postępowaniu o unieważnie-
nie jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie (art. 29 
P.a.s.c.), przy czym w orzecznictwie przyjmuje się, że objęcie takim postępowaniem aktu 
stanu cywilnego sporządzonego za granicą wymaga jego wcześniejszego wpisania (tran-
skrypcji) do polskich ksiąg stanu cywilnego (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 listopa-
da 1993 r., III CZP 153/93, OSNC 1994/5/106 oraz wyrok WSA w Warszawie, IV SA/Wa 
1153/07, LEX nr 437789). 

Konkludując Sąd Okręgowy opowiedział się za poglądem o celowości ograniczenia 
mocy dowodowej zagranicznego aktu stanu cywilnego i przyjęciu związania sądu  
w sprawie o unieważnienie uznania dziecka z powodu błędu co do jego rzeczywistej daty 
urodzenia treścią aktu stanu cywilnego wpisanego do polskich ksiąg stanu cywilnego, 
dotyczącego tego zdarzenia. 

 
Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 
Problem, przed którym stanął Sąd Okręgowy, sprowadza się do oceny wartości do-

wodowej dwóch dokumentów, podających odmienne dane o dacie urodzenia pozwanej,  
a przedstawione zagadnienie ma spowodować wyjaśnienie, czy kolidujące ze sobą dowo-
dy są równorzędne (dwa dokumenty urzędowe), czy też jednemu z nich, polskiemu akto-
wi urodzenia, można przypisać rolę nadrzędną i uznać go – na podstawie art. 4 P.a.s.c., za 
wiążący sąd dowód „wyłączny”. Jak wynika z uzasadnienia postanowienia Sądu pytają-
cego, udzielona odpowiedź wpłynie bezpośrednio na ustalenie faktów, a w konsekwencji 
przesądzi o rozstrzygnięciu sprawy. Tymczasem zgodnie z przyjętą wykładnią art. 390 § 1 
K.p.c. przedmiotem przedstawianego przez sąd drugiej instancji zagadnienia nie mogą 
być wątpliwości dotyczące stanu faktycznego sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyż-
szego z dnia 15 października 2002 r., III CZP 66/02, LEX nr 57240), a podjęcie uchwały 
nie jest uzasadnione, gdy zagadnienie sprowadza się w istocie do pytania o możliwy spo-
sób rozstrzygnięcia sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 
2010 r., III CZP 7/10, LEX nr 585826). Ponadto pytanie musi dotyczyć zagadnienia bu-
dzącego rzeczywiście poważne wątpliwości (por. postanowienie Sądu Najwyższego  
z dnia 9 lipca 2009 r., III CZP 38/09, LEX nr 518116). Takich wątpliwości nie wywołuje 
zagadnienie związania, a raczej możliwości podważenia w postępowaniu o unieważnienie 
uznania dziecka daty urodzenia zawartej w akcie urodzenia tego dziecka. Artykuł 4 
P.a.s.c. wprowadza wyjątek od ogólnej zasady swobodnej oceny dowodów, akty stanu 
cywilnego korzystają bowiem ze szczególnej mocy dowodowej, stanowiąc wyłączny 
dowód zdarzeń w nich stwierdzonych (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 
grudnia 2002 r., I CK 348/02, niepubl.2 i postanowienie z dnia 24 maja 1999 r., II CKN 
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356/98, niepubl.3). Jednakże, co wynika z art. 4 P.a.s.c. in fine – możliwe jest udowodnie-
nie niezgodności z prawdą danych zawartych w tych aktach, wymaga to jednak przepro-
wadzenia odpowiedniego postępowania. Sąd Okręgowy rozważał jedynie postępowania 
uregulowane w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Przepisy te nie wyczerpują 
jednak katalogu postępowań dotyczących danych stwierdzanych aktami stanu cywilnego, 
najistotniejsze bowiem rodzaje spraw o prawa stanu uregulowane zostały w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym. Należy do nich także postępowanie o unieważnienie uznania 
dziecka, którego dotyczy niniejsza sprawa (przewidziane w art. 80 § 1 K.r.o. przed jego 
nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 220, poz. 1431 – w zw.  
z art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej), a obecnie postępowanie o ustalenie bezskuteczności 
uznania, ustanowione w art. 78 § 1 K.r.o. W sprawach tych dochodzi do obalenia do-
mniemań wynikających z art. 4 P.a.s.c., są one postępowaniami pierwotnymi w stosunku 
do spraw dotyczących aktów stanu cywilnego, a ich szczególny charakter, jako jedynej 
dopuszczalnej drogi rozstrzygania o stanie cywilnym i stosunek do postępowania o spro-
stowanie aktu stanu cywilnego omówiony został m.in. w uzasadnieniu postanowienia 
Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2006 r. (V CSK 108/05, LEX nr 490441). W kon-
sekwencji postępowanie dowodowe w sprawach o prawa stanu wymaga przeprowadzenia 
dowodów według ogólnych zasad przewidzianych w art. 233 § 1 K.p.c. Zagraniczny akt 
stanu cywilnego, który ma charakter dokumentu urzędowego na Ukrainie, uważany jest za 
taki dokument również na terytorium Polski, co w rozpatrywanej sprawie wynika nie  
z art. 1138 K.p.c., lecz z artykułu 15 ust. 2 umowy zawartej 24 maja 1993 r. między 
Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach 
cywilnych i karnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465). Kwestia jego transkrypcji jest  
w konsekwencji zagadnieniem drugorzędnym, skoro nie jest ona czynnością konieczną 
dla uzyskania mocy dokumentu urzędowego przez dokument zagraniczny, a problem, czy 
dokument ten jest objęty domniemaniem z art. 4 P.a.s.c. nie ma istotnego znaczenia dla 
rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, skoro przedmiotem sprawy jest obalenie wniosku do-
mniemania budowanego w oparciu o polski akt urodzenia. Niemniej stwierdzić należy, że 
– co słusznie zauważył Sąd pytający – występuje rozbieżność poglądów, czy transkrypcja 
jest potrzebna, aby dokument zagraniczny uzyskał status przewidziany w art. 4 P.a.s.c.,  
a także, że aktualnie przeważa stanowisko, zgodnie z którym transkrypcja nie ma charak-
teru rejestracyjnego, lecz stanowi jedynie przystosowanie zagranicznego aktu stanu cy-
wilnego do obowiązującego w Polsce języka urzędowego i obowiązującej tu formy reje-
stracji urodzeń, małżeństw i zgonów. Zwolennicy tego poglądu, do których należy także 
skład rozpoznający przedstawione zagadnienie prawne, wskazują, że art. 13, art. 70 oraz 
art. 73 ust. 1 P.a.s.c. rozróżniają wpis treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za grani-
cą do polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcję) oraz zarejestrowanie w tych księgach 
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określonych zdarzeń, które wystąpiły za granicą, co wyłącza traktowanie transkrypcji jako 
szczególnej formy rejestracji zdarzeń zaistniałych za granicą. 

Podsumowując stwierdzić należy, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki z art. 390  
§ 1 K.p.c. uzasadniające podjęcie uchwały rozstrzygającej przedstawione zagadnienie 
prawne, ponieważ zagadnienie to dotyczyło kwestii oceny dowodów, udzielenie odpo-
wiedzi stanowiłoby pośrednio rozstrzygnięcie sprawy, a zgłoszony problem nie budził 
poważnych wątpliwości. Dodatkowo zachodzą wątpliwości, czy udzielenie odpowiedzi 
potrzebne jest do rozstrzygnięcia sprawy, skoro wykładnia art. 86 K.r.o. (w brzmieniu 
sprzed nowelizacji) dokonana w orzecznictwie Sądu Najwyższego upatrywała w tym 
przepisie podstawę do wytoczenia przez prokuratora powództwa opartego na zarzucie 
niezgodności uznania z ojcostwem genetycznym (por. uchwałę z dnia 6 października  
1969 r., III CZP 25/69, OSNC 1970/5/75 i wyrok z dnia 14 lutego 1969 r., I CR 570/68, 
OSNC 1969/10/186). Do rozpoznania sprawy wystarczą więc dowody wykluczające ojco-
stwo, które zostały w sprawie przeprowadzone. Sąd orzekający jest związany żądaniem 
pozwu, natomiast nie wiąże go podstawa prawna zgłoszonego żądania. 

Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały. 
 

Słowa kluczowe: transkrypcja aktu zagranicznego i jej charakter prawny, moc dowodowa zagra-
nicznych aktów stanu cywilnego, unieważnienie uznania dziecka. 

 

Powołane przepisy: 
1. Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  

Nr 25, poz. 151 ze zm.) – art. 25, art. 63; 
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, 

poz. 59 ze zm.) – art. 78 § 1, art. 80 § 1, art. 86; 
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93  

ze zm.) – art. 82, art. 84 § 1 i § 2;  
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

Nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 217 § 2, art. 227, art. 233 § 1, art. 390 § 1,  
art. 1138; 

5. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 4, art. 13, art. 29,  
art. 30, art. 31, art. 70, art. 73; 

6. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej 
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzona w Kijo-
wie dnia 24 maja 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465) – art. 15 ust. 2; 

7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431) – art. 9  
ust. 3. 
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WYŁĄCZNOŚĆ DOWODU Z ZAGRANICZNEGO  
AKTU STANU CYWILNEGO A KWESTIA WPISANIA GO  

DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO  
 

Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego  
z dnia 20 listopada 2012 r.,  

III CZP 58/11 
 

Teza 

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim 
stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego 
(art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. 
tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264). 

 
Sentencja 

Sąd Najwyższy w składzie: 
Przewodniczący: Prezes SN Tadeusz Ereciński,  
Sędziowie Sądu Najwyższego: Jan Górowski, Jacek Gudowski, Marian Kocon, Bar-

bara Myszka (sprawozdawca), Tadeusz Wiśniewski, Mirosława Wysocka 
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej 
w dniu 20 listopada 2012 r., 
przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Jana Szewczyka, 
po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich we wniosku z dnia 22 czerwca 2012 r., RPO-705610-I-12/ST, 
 
„Czy akt stanu cywilnego sporządzony za granicą, także wówczas, gdy nie został 
wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 
1264) stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych?” 

 
podjął uchwałę: 
 

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zda-
rzeń w nim stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich 
ksiąg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  
poz. 1264). 
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Uzasadnienie 

Rzecznik Praw Obywatelskich, powołując się na art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listo-
pada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) w związku  
z art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), wystąpił z wnioskiem o rozstrzy-
gnięcie przez skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego przytoczonego na wstępie zagad-
nienia prawnego.  

Twierdził, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego wystąpiły rozbieżności co do cha-
rakteru prawnego transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, w kwestii tej pre-
zentowane są bowiem dwa różne zapatrywania. Według jednego, któremu Sąd Najwyższy 
dał wyraz w wyrokach z dnia 12 października 1972 r., II CR 386/72 (OSPiKA 1973, nr 4, 
poz. 82) i z dnia 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00 (OSNC 2000, nr 12, poz. 230), tran-
skrypcja stanowi rejestrację na terenie Polski zdarzenia w postaci urodzenia, małżeństwa 
lub zgonu, mającego miejsce za granicą, na podstawie dowodu tego zdarzenia, jakim jest 
zagraniczny akt stanu cywilnego. Według przeciwnego, wyrażonego w postanowieniach  
z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02 (OSNC 2004, nr 7-8, poz. 131), z dnia 16 marca 
2007 r., III CSK 380/06 (nie publ.4) i z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 12/11 (nie 
publ.5), transkrypcja nie ma charakteru rejestracyjnego, a jest jedynie przetransponowa-
niem pod względem językowym i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na 
obowiązujący w Polsce język urzędowy i w obowiązującej w Polsce formie rejestracji 
urodzeń, małżeństw i zgonów. Rozbieżności te mają istotne znaczenie dla stwierdzenia, 
czy potrzebna jest transkrypcja, aby zagraniczny akt stanu cywilnego uzyskał status okre-
ślony w art. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. 
tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.). 

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, należy podzielić pogląd, że transkrypcja 
nie ma charakteru rejestracyjnego, w związku z czym zagraniczny akt stanu cywilnego 
stanowi wyłączny dowód stwierdzonych w nim zdarzeń także wtedy, gdy nie został wpi-
sany do polskich ksiąg stanu cywilnego. 

 
Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 
Dekretem z dnia 25 września 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  

Nr 48, poz. 272 ze zm. – dalej: „dekret z 1945 r.”) wprowadzona została w Polsce z dniem 
1 stycznia 1946 r. urzędowa rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach stanu 
cywilnego. Problematykę tę normował następnie dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151 ze zm. – dalej: „dekret z 1955 r.”), a od 
dnia 1 marca 1987 r. jest ona uregulowana w ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo 
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o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 – dalej: 
„P.a.s.c.”). W art. 4 P.a.s.c. ustawodawca wyposażył akty stanu cywilnego w szczególną 
moc dowodową, przyznał im bowiem charakter dowodu wyłącznego. Według tego prze-
pisu, akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich 
niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym. Wy-
łączność dowodowa, o której mowa, oznacza, że udowodnienie faktu urodzenia, małżeń-
stwa lub zgonu dopuszczalne jest tylko na podstawie aktu stanu cywilnego. Wyłączność ta 
jest rozumiana równocześnie jako zakaz dopuszczania innego środka dowodowego w celu 
wykazania faktu stwierdzonego za pomocą dowodu wyłącznego (zob. uchwałę Sądu Naj-
wyższego z dnia 24 października 2001 r., III CZP 64/01, OSNC 2002, nr 5, poz. 61 oraz 
postanowienia z dnia 24 maja 1999 r., II CKN 356/98, nie publ.6 i z dnia 11 grudnia  
2002 r., I CK 348/02, nie publ.7). 

Charakter dowodu wyłącznego akty stanu cywilnego uzyskały pod rządem dekretu  
z 1955 r., po jego nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 11 września 1956 r. o zmianie 
prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 41, poz. 189). Od dnia 2 listopada 1956 r. art. 
25 tego dekretu stanowił, że „akta stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń  
w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w po-
stępowaniu niespornym o unieważnienie lub sprostowanie aktu”. Wcześniej stanowił 
tylko, że akta stanu cywilnego stanowią dowód zdarzeń w nich stwierdzonych oraz że ich 
niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu niespornym  
o unieważnienie lub sprostowanie aktu. 

Przymiot dowodu wyłącznego, jak wynika z art. 4 P.a.s.c., ma akt stanu cywilnego, 
a nie księga stanu cywilnego, będąca nośnikiem spisanych w niej aktów. Moc dowodową 
równą mocy aktu mają natomiast odpisy zupełne i skrócone, wydawane z ksiąg stanu 
cywilnego (art. 79 pkt 1 P.a.s.c.). Odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści 
aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi (art. 80 P.a.s.c.),  
a w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść z uwzględnieniem 
treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów i zdań skreślonych (art. 81 
P.a.s.c.). Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu 
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania  
i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i proto-
kołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.), odpisy aktów stanu cywilnego sporządza się na 
blankietach według ściśle określonych wzorów i opatruje pieczęcią urzędową. Tak spo-
rządzony odpis aktu stanu cywilnego stanowi dowód treści aktu, z którego został dokona-
ny, a poza tym jako dokument urzędowy w rozumieniu art. 244 K.p.c. korzysta z do-

                                                 
6 LEX nr 1050444. 
7 LEX nr 1050447. 



Bronisław Czech 

 

 

126

mniemania autentyczności oraz domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nim 
urzędowo zaświadczone. 

W polskich księgach stanu cywilnego dokonuje się rejestracji zdarzeń, które nastąpiły 
w Polsce, w tym na polskim statku morskim lub powietrznym, bez względu na to, czy 
dotyczą obywatela polskiego. Można również zarejestrować w polskich księgach stanu 
cywilnego urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon osoby, które nastąpiły za granicą  
i nie zostały tam zarejestrowane (art. 70 P.a.s.c.), a w razie istnienia przeszkód do reje-
stracji urodzenia lub zgonu obywatela polskiego za granicą, można dokonać rejestracji 
tych zdarzeń w urzędzie stanu cywilnego w kraju za pośrednictwem konsula lub pełno-
mocnika (art. 72 P.a.s.c.). 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 P.a.s.c., akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może 
być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub  
z urzędu. Wpisanie takie nazywane jest w doktrynie oraz w orzecznictwie transkrypcją 
(fr. transcription, z łac. transcriptio). Instytucja transkrypcji znana była wszystkim kolej-
nym aktom prawnym z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, poczynając od dnia  
1 stycznia 1946 r. W dekrecie z 1945 r. przewidywał ją art. 28 ust. 1, a w dekrecie 
z 1955 r. – art. 63 ust. 1. Kształt normatywny tej instytucji nie uległ istotnym zmianom. 

Do polskich ksiąg stanu cywilnego można transkrybować akty sporządzone za grani-
cą bez względu na datę ich sporządzenia i na datę zdarzenia, którego akt dotyczy, ponie-
waż art. 73 ust. 1 P.a.s.c. nie wprowadza w tym względzie żadnych ograniczeń. Trans-
krypcji do polskich ksiąg stanu cywilnego można przy tym dokonać bez względu na to, 
czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim. Można również transkrybować 
akt dotyczący osoby, która nie ma lub nie miała w Polsce miejsca zamieszkania. 

Zagraniczny akt stanu cywilnego z chwilą wpisania go do polskich ksiąg stanu cywil-
nego staje się odtąd polskim aktem stanu cywilnego, oderwanym od aktu, na którym zo-
stał oparty, podlega więc tym samym przepisom jak akty stanu cywilnego sporządzone  
w Polsce. Jego dalsze losy są w polskim porządku prawnym niezależne od losów zagra-
nicznego aktu, który był przedmiotem transkrypcji. W konsekwencji unieważnienie, spro-
stowanie lub uzupełnienie aktu transkrybowanego dokonane za granicą nie ma bezpośred-
niego wpływu na status aktu w Polsce, a unieważnienie, sprostowanie lub uzupełnienie 
aktu w Polsce jest niezależne od tego, czy takie same zdarzenia miały miejsce za granicą. 
Stanowisko takie zostało wyrażone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada  
1980 r., III CZP 56/80 (OSNCP 1981, nr 5, poz. 72) i jest ono również przyjmowane  
w doktrynie. 

Takiej zgodności poglądów nie ma natomiast w odniesieniu do charakteru prawnego 
transkrypcji. W doktrynie wyrażane są w tej kwestii dwa przeciwstawne zapatrywania. 
Według jednego, wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu 
cywilnego ma charakter rejestracyjny. Mamy tu do czynienia ze szczególnym wypadkiem 
rejestracji zdarzenia, podlegającego ujawnieniu w polskich księgach stanu cywilnego, 
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gdyż rejestracji dokonuje się nie na podstawie ustnego zgłoszenia, lecz na podstawie od-
pisu zagranicznego aktu stanu cywilnego. Według przeciwnego poglądu, transkrypcja nie 
ma charakteru rejestracyjnego, a jest jedynie przetransponowaniem pod względem języ-
kowym i formalnym obcego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzę-
dowy i w formie obowiązującej dla rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów. Zwolennicy 
rejestracyjnego charakteru transkrypcji podnoszą, że za przyjęciem takiego stanowiska 
przemawia lokata art. 73 P.a.s.c. w rozdziale 8 zatytułowanym „Szczególne wypadki 
rejestracji stanu cywilnego”. Poza tym w wyniku transkrypcji dochodzi do powstania 
nowego – z punktu widzenia polskich ksiąg stanu cywilnego – aktu urodzenia, małżeń-
stwa lub zgonu, nieróżniącego się co do swej formy oraz mocy dowodowej od aktów 
sporządzanych w trybie zwyczajnym, tj. na podstawie ustnego lub pisemnego zgłoszenia 
(art. 19 ust. 1 i 2 P.a.s.c.), odebranych bezpośrednio przed jego sporządzeniem oświad-
czeń o wstąpieniu w związek małżeński (art. 61 ust. 1 P.a.s.c.), protokołu sporządzonego 
przez konsula (art. 60 ust. 2 P.a.s.c.) czy wreszcie zaświadczenia sporządzanego w trybie 
art. 8 § 2 K.r.o. Akty te natomiast, o czym przesądza art. 2 P.a.s.c., są formą rejestracji 
stanu cywilnego. 

Za rejestracyjnym charakterem transkrypcji opowiedział się również Sąd Najwyższy 
w wydanym jeszcze pod rządem dekretu z 1955 r. wyroku z dnia 12 października 1972 r., 
II CR 386/72 (OSPiKA 1973, nr 4, poz. 82), a także, na gruncie aktualnie obowiązującej 
ustawy, w wyroku z dnia 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00 (OSNC 2000, nr 12, poz. 
230). W obu orzeczeniach przyjął, że skoro zagraniczny akt małżeństwa nie został wpisa-
ny do polskich ksiąg stanu cywilnego, to w świetle polskiego prawa nie ma dowodu za-
warcia związku małżeńskiego. 

Na odmiennym stanowisku stanął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 
2003 r., V CK 6/02 (OSNC 2004, nr 7-8, poz. 131), przyjął bowiem, że transkrypcja 
sprowadza się jedynie do sporządzenia aktu krajowego, reprodukującego wypis aktu za-
granicznego, wobec czego nie ma charakteru rejestracyjnego. Stanowisko to było następ-
nie jednolicie przyjmowane przez Sąd Najwyższy w postanowieniach z dnia 16 marca 
2007 r., III CSK 380/06 (nie publ.), z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 12/11 (nie publ.) 
oraz z dnia 3 czerwca 2011 r., III CSK 259/10 (nie publ.8). Odstępując od wcześniejszej 
wykładni Sąd Najwyższy podkreślił, że samo zamieszczenie art. 73 P.a.s.c. w rozdziale 
zatytułowanym „Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego”, co mogłoby wskazy-
wać na rejestracyjny charakter transkrypcji, nie ma decydującego znaczenia, gdyż w art. 
13 P.a.s.c. ustawodawca poczynił wyraźne rozróżnienie między „wpisaniem” treści aktu 
stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego a „zareje-
strowaniem” w nich określonych zdarzeń, które wystąpiły za granicą, uregulowanych  

                                                 
8 LEX nr 1129120. 
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w art. 70 P.a.s.c. Terminologia stosowana przez ustawodawcę w art. 13 P.a.s.c. sprzeciwia 
się więc przyznaniu transkrypcji charakteru rejestracyjnego. 

Spośród zaprezentowanych w orzecznictwie oraz w doktrynie przeciwstawnych po-
glądów na charakter prawny transkrypcji wspierająca je argumentacja przemawia za traf-
nością stanowiska wyrażonego w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02. 
Argument przeciwny, nawiązujący do lokaty art. 73 w rozdziale 8 Prawa o aktach stanu 
cywilnego, nie przekonuje, ponieważ sam tytuł rozdziału nie może mieć przesądzającego 
znaczenia. W tym samym rozdziale został zamieszczony art. 71, dotyczący zaświadczeń  
o zdolności do zawarcia małżeństwa, a regulacji tej z całą pewnością nie można przypisać 
cech działalności rejestracyjnej. Poza tym otwierający ten rozdział art. 70 P.a.s.c. uzależ-
nia możliwość rejestracji w polskich księgach stanu cywilnego zdarzeń w postaci urodze-
nia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiły zagranicą, od braku ich zarejestrowania  
w zagranicznych księgach stanu cywilnego. Innymi słowy, sporządzenie zagranicznego 
aktu stanu cywilnego i jego istnienie w zagranicznych księgach stanu cywilnego, zgodnie 
z art. 70 P.a.s.c., wyklucza możliwość rejestracji w tym trybie. Oznacza to, że wpisanie 
aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego nie jest 
rejestracją. 

Pośrednim potwierdzeniem reprodukcyjnego charakteru transkrypcji jest też jej fakul-
tatywny charakter, transkrypcja nie jest bowiem obowiązkowa, nawet gdy dotyczy oby-
watela polskiego, mającego w Polsce miejsce zamieszkania lub osób niebędących obywa-
telami polskimi, dla których Polska jest miejscem pobytu. Wynika to z samego brzmienia 
art. 73 ust. 1 P.a.s.c., zgodnie z którym akt stanu cywilnego sporządzony za granicą „mo-
że być wpisany” do polskich ksiąg stanu cywilnego, a zatem nie musi być wpisany. 

Nie ulega wątpliwości, że wyrażona w art. 4 P.a.s.c. zasada wyłączności dowodowej 
dotyczy aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce oraz aktów stanu cywilnego 
sporządzonych za granicą i wpisanych do polskich ksiąg stanu cywilnego. Nie ma nato-
miast jednolitości poglądów w sprawie mocy dowodowej zagranicznych aktów stanu 
cywilnego, które nie zostały wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. W wyrokach  
z dnia 4 czerwca 1971 r., II CR 138/71 (OSNCP 1972, nr 3, poz. 52) i z dnia 12 paździer-
nika 1972 r., II CR 386/729 Sąd Najwyższy przyjął, że art. 25 dekretu z 1955 r., będący 
odpowiednikiem art. 4 P.a.s.c., dotyczy wyłącznie aktów stanu cywilnego znajdujących 
się w polskich księgach stanu cywilnego. Uznał tym samym, że określona w tym przepisie 
moc dowodowa nie dotyczy zagranicznych aktów stanu cywilnego. Stanowisku temu dał 
również wyraz w uzasadnieniu uchwały z dnia 5 listopada 1980 r., III CZP 56/80, oraz  
w wyroku z dnia 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00. 

Natomiast w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, Sąd Najwyższy 
stanął na stanowisku, że zagraniczne akty stanu cywilnego, bez potrzeby ich transkrybo-

                                                 
9 OSP z 1973 r. Nr 4, poz. 82. 



Orzecznictwo Sądu Najwyższego 

 

 

129

wania, jako dokumenty urzędowe posiadają moc dowodową na równi z polskimi doku-
mentami urzędowymi. Stwierdził, że przesądza o tym art. 1138 K.p.c., wobec czego zasa-
da wyrażona w tym przepisie, przy uwzględnieniu art. 4 P.a.s.c., pozwala skonstatować, 
że sporządzone za granicą akty stanu cywilnego są również wyłącznymi dowodami 
stwierdzonych w nich zdarzeń. Stanowisko to zostało następnie przyjęte przez Sąd Naj-
wyższy w postanowieniach z dnia 16 marca 2007 r., III CSK 380/06 oraz z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r., III CZP 12/11 i uzyskało również aprobatę w doktrynie. 

Samo brzmienie art. 4 P.a.s.c. nie przesądza zakresu jego stosowania, a tym samym 
odpowiedzi na pytanie, czy przepis ten ma zastosowanie także do zagranicznych aktów 
stanu cywilnego, które nie zostały wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. Zachodzi 
zatem potrzeba rozważenia, jakie znaczenie mają w polskim systemie prawa zagraniczne 
akty stanu cywilnego oraz ich odpisy. Podejmując ten problem trzeba stwierdzić, że po-
mimo braku ustawowej definicji dokumentu, nie powinno budzić wątpliwości, że akt 
stanu cywilnego sporządzony za granicą, a także jego odpis, jest dokumentem urzędowym 
w rozumieniu art. 1138 K.p.c. Według tego przepisu, zagraniczne dokumenty urzędowe 
mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi. Dokument doty-
czący przeniesienia własności nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej 
powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 
konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego autentyczności strona zaprzeczyła. 
Przytoczony przepis zrównuje zagraniczne dokumenty urzędowe z polskimi i to bez 
wprowadzenia klauzuli wzajemności. Poza wskazanymi wyjątkami, które odnoszą się do 
dokumentów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce 
oraz dokumentów, których autentyczności strona zaprzeczyła – nie wymaga przy tym 
legalizacji. Obowiązek legalizacji może jednak wynikać z odrębnych regulacji.  

Problematyka zniesienia wymagania legalizacji dokumentów urzędowych jest objęta 
również regulacją umów międzynarodowych. Podstawowe znaczenie ma w tym zakresie 
Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporzą-
dzona w Hadze dnia 5 października 1961 r., która obowiązuje w stosunku do Polski od 
dnia 14 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939). Polska ratyfikowała też 
Konwencję Nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, 
sporządzoną w Atenach dnia 15 września 1977 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446 
i 1447), zgodnie z którą międzynarodowe odpisy aktów stanu cywilnego są ważne we 
wszystkich krajach będących stronami tej konwencji, bez potrzeby legalizacji. W stosun-
ku do Polski konwencja ta weszła w życie z dniem 1 czerwca 2003 r.  

Warto również dodać, że Parlament Europejski w rezolucji z dnia 23 listopada 2010 r. 
w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz mię-
dzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu działań służącego realizacji programu 
sztokholmskiego wskazał na potrzebę zapewnienia wzajemnego uznawania dokumentów 
urzędowych wystawionych przez poszczególne administracje krajowe i poparł projekty 
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umożliwiające wzajemne uznawanie skutków aktów stanu cywilnego (Dz. Urz. UE C  
Nr 99E z 3 kwietnia 2012 r., s. 19). 

Znaczenie art. 1138 K.p.c. polega na tym, że przepis ten zrównuje zagraniczne do-
kumenty urzędowe z polskimi dokumentami urzędowymi w zakresie ich mocy dowodo-
wej określonej w art. 244 § 1 K.p.c. Domniemana te mogą być obalone przez zaprzecze-
nie prawdziwości dokumentu lub udowodnienie, że oświadczenie organu zawarte w do-
kumencie urzędowym, wystawionym przez ten organ, jest niezgodne z prawdą (art. 252 
K.p.c.). Znaczenie art. 1138 K.p.c. polega także na tym, że jest on jedynym przepisem 
rangi ustawowej, który wyraża generalną zasadę, że zagraniczne dokumenty urzędowe 
mają moc dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi.  

Stanowisko odmawiające zagranicznym aktom stanu cywilnego, a tym samym ich 
odpisom, samodzielnej mocy dowodowej prowadzi do przekreślenia znaczenia przyzna-
nego zagranicznym dokumentom urzędowym w art. 1138 K.p.c. Uzależnienie przyznania 
samodzielności dowodowej aktom sporządzonym za granicą od transkrypcji nie przeko-
nuje także z tego względu, że po jej dokonaniu pełnię praw uzyskuje polski akt stanu 
cywilnego, oderwany od aktu, na którym został oparty, w związku z czym posługiwanie 
się odpisem zagranicznym staje się bezprzedmiotowe. 

Trzeba też pamiętać, że liczne umowy międzynarodowe, których stroną jest Polska, 
zawierają postanowienia zrównujące moc dowodową zagranicznych dokumentów urzę-
dowych. Jako przykład mogą tu posłużyć regulacje zawarte w art. 15 umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych 
w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 r. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750), w art. 13 umowy między Polską Rzecząpospolitą Lu-
dową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, pod-
pisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia 1988 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 3, poz. 13), w art. 15 
umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomocy prawnej 
w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach dnia 24 października 1979 r.  
(Dz. U. z 1982 r. Nr 4, poz. 24 ze zm.) oraz w art. 16 umowy między Polską Rzecząpo-
spolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywil-
nych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 25 lutego 1960 r. (Dz. U.  
Nr 8, poz. 54 ze zm.).  

W praktyce zasada wyrażona w art. 1138 K.p.c. stosowana jest nie tylko w postępo-
waniu sądowym, lecz także przez notariuszy, konsulów, kierowników urzędów stanu 
cywilnego oraz w postępowaniu administracyjnym. 

Skoro zagraniczne dokumenty urzędowe mają moc dowodową na równi z polskimi 
dokumentami urzędowymi, a akty stanu cywilnego oraz ich odpisy są ponad wszelką 
wątpliwość dokumentami urzędowymi, zachodzą podstawy, by przyjąć, że art. 4 P.a.s.c. 
obejmuje swoją dyspozycją także zagraniczne akty stanu cywilnego oraz ich odpisy. 
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Odmienne stanowisko, uzależniające taki status aktów stanu cywilnego sporządzo-
nych za granicą od ich wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego, nie jest też uzasad-
nione w kontekście charakteru transkrypcji i związanej z nią procedury. Transkrypcja, 
jako instytucja prawa publicznego, jest przeprowadzana w postępowaniu administracyj-
nym, toczącym się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), i polega na 
wiernym przepisaniu treści zagranicznego dokumentu, bez możliwości dokonywania 
jakichkolwiek zmian lub poprawek. Przyjmuje się przy tym, że akt przedstawiony do 
transkrypcji w zasadzie podlega jedynie kontroli w zakresie spełnienia warunków formal-
nych. Chodzi w szczególności o ustalenie czy dokument przedstawiony do transkrypcji 
jest odpisem aktu stanu cywilnego, czy jest to dokument oryginalny i czy został sporzą-
dzony w państwie, w którym dokonano pierwotnej rejestracji, nie mogą być bowiem tran-
skrybowane akty, które powstały na skutek transkrypcji. W toku transkrypcji zasadniczo 
nie dokonuje się merytorycznej kontroli aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą  
z punktu widzenia prawdziwości stwierdzonego w nim zdarzenia, zgodności tego zdarze-
nia z prawem oraz motywacji podmiotu przedstawiającego akt do transkrypcji. Tylko 
wyjątkowo może dojść do odmowy transkrypcji z powołaniem się na jej sprzeczność  
z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na 
ograniczony zakres kontroli instytucja transkrypcji w nieznacznym tylko stopniu chroni 
interes publiczny wyrażający się w realizacji zasad aktualności, zupełności i prawdziwo-
ści aktów stanu cywilnego. Nieuzasadnione byłoby w tej sytuacji przydawanie jej decydu-
jącego znaczenia w zakresie statuowania mocy dowodowej zagranicznego dokumentu 
urzędowego. 

Konieczność zapewnienia jednoznaczności, stabilności i pewności prawa w odniesie-
niu do zdarzeń przesądzających o stanie cywilnym przemawia za przypisaniem wszyst-
kim, a więc także zagranicznym aktom stanu cywilnego szczególnej mocy dowodowej, 
o której mowa w art. 4 P.a.s.c. 

Na koniec warto jeszcze dodać, że Polska ratyfikowała Konwencję Nr 3 dotyczącą 
międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporządzoną w Stam-
bule dnia 4 września 1958 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667 i 1668), a także Kon-
wencję Nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu 
cywilnego, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 
1735 i 1736), która powinna być ułatwieniem przy posługiwaniu się odpisem aktu sporzą-
dzonego w kraju będącym stroną konwencji. W przeciwnym wypadku zachodzi potrzeba 
przetłumaczenia zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Z tych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 
2002 r. o Sądzie Najwyższym podjął uchwałę rozstrzygającą przedstawione zagadnienie 
prawne, jak na wstępie. 
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Słowa kluczowe: charakter prawny transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, moc  
dowodowa zagranicznego aktu stanu cywilnego, legalizacja zagranicznych dokumentów 
urzędowych. 

 
Powołane przepisy: 

1. Dekret z dnia 25 września 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 
Nr 48, poz. 272 ze zm.) – art. 28 ust. 1; 

2. Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  
Nr 25, poz. 151 ze zm.) – art. 25, art. 63 ust. 1; 

3. Konwencja nr 3 dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu 
stanu cywilnego, sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 172, poz. 1667 i 1668); 

4. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Lu-
dową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpi-
sana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 8, poz. 54 i 55 
ze zm.) – art. 16; 

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); 

6. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędo-
wych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 
112, poz. 938 i 939 oraz Nr 252, poz. 2122); 

7. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, 
poz. 59 ze zm.) – art. 8 § 2; 

8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
Nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 244, art. 252, art. 1138; 

9. Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych 
aktów stanu cywilnego, sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735 i 1736);  

10. Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i do-
kumentów, sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 148, poz. 1446 i 1447); 

11. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Grecką o pomo-
cy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Atenach dnia  
24 października 1979 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 4, poz. 24 i 25 ze zm.) – art. 15; 

12. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 ze zm.) – art. 2, art. 4, art. 13, art. 19 
ust. 1 i 2, art. 60 ust. 2, art. 61 ust. 1, art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 
pkt 1, art. 80, art. 81; 

13. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) – art. 16 ust. 2 pkt 4; 
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14. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o po-
mocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Warszawie 
dnia 12 kwietnia 1988 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 3, poz. 13 i 14) – art. 13; 

15. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy praw-
nej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona  
w Warszawie dnia 16 września 1996 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750 i 751) 
– art. 15; 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 paź-
dziernika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu 
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przecho-
wywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, 
zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm.) – § 13; 

17. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 
2052 ze zm.) – art. 60 § 2, art. 61 § 1;  

18. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie  
aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz między-
narodowego prawa prywatnego w ramach planu działań służącego realizacji 
programu sztokholmskiego (Dz. Urz. UE C Nr 99E z 3 kwietnia 2012 r., s. 19). 

 



 

 

 
 
 
 
  

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego* 
 
 
 

TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA  
SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ 

A UZNANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO  
O ROZWIĄZANIU POPRZEDNIEGO ZWIĄZKU MAŁ ŻEŃSKIEGO 

 
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z dnia 6 kwietnia 2011 r.,  
II OSK 2174/10 

 
Tezy 

1. W postępowaniu wywołanym wnioskiem złożonym na podstawie art. 73 ust. 1 
P.a.s.c. właściwy organ (kierownik urzędu stanu cywilnego) bada, czy złożony akt stanu 
cywilnego lub jego odpis został sporządzony przez powołany do tego organ w świetle 
przepisów obcego prawa. 

2. Zagraniczny akt małżeństwa stanowi dowód zdarzenia prawnego na równi z kra-
jowym aktem stanu cywilnego i wywiera takie same skutki. 

3. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego nie ma na celu prowadzenia po-
stępowania zmierzającego do zbadania zgodności tego aktu ze stanem faktycznym wyni-
kającym z innych aktów stanu cywilnego oraz zgodności z prawdą zdarzeń stwierdzonych 
w tych aktach. Przy okazji transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego nie można 
zatem rozstrzygać o ważności przedłożonego aktu lub jego nieważności. 

 
Sentencja 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: 
Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak 
Sędziowie: Sędzia NSA Jerzy Bujko, Sędzia NSA Elżbieta Makowska (sprawozdawca)  
Protokolant: Anna Jusińska 
po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministra-

cyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wojewódzkie-

                                                 
* Opracował Paweł Sobotko 
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go Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 
270/10  

 
w sprawie ze skargi T. I. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] grudnia 

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wpisania aktu małżeństwa  
 
oddala skargę kasacyjną.  
 

Uzasadnienie 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 1 kwietnia 2010 r., 
sygn. akt IV SA/Wa 270/10, uchylił zaskarżoną przez T. I. decyzję Wojewody Mazo-
wieckiego z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...] i utrzymaną nią w mocy decyzję Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego w N. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy 
wpisania aktu małżeństwa. Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach 
sprawy: 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w N. decyzją z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...], 
po rozpatrzeniu wniosku T. I., orzekł o odmowie wpisania do księgi małżeństw aktu mał-
żeństwa sporządzonego w miejscowości D. w Stanie T. (USA) w dniu [...] grudnia 2003 r. 
pod numerem [...] zawartego między T. I. a K. W. 

Wojewoda Mazowiecki decyzją z dnia [...] grudnia 2009 r. nr [...], na podstawie art. 
138 § 1 pkt 1 K.p.a. w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 ze zm., dalej zwana 
P.a.s.c.) po rozpatrzeniu odwołania T. I. utrzymał w mocy decyzję Kierownika USC w N. 
z dnia [...] listopada 2009 r. 

Organ podniósł, że w dniu [...] kwietnia 2009 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w N. 
wpłynął wniosek T. I. o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa 
sporządzonego w miejscowości D. w Stanie T. w dniu [...] grudnia 2003 r. zawartego 
między T. I. a K. W. Zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego K. W. 
złożyła w Urzędzie Stanu Cywilnego w N. zastrzeżenia, że nie wyraża na to zgody twier-
dząc, iż małżeństwo zawarte w dniu [...] grudnia 2003 r. w USA było nieważne, ponieważ 
T. I. pozostawał w tym czasie w związku małżeńskim z inną kobietą. Z akt sprawy wyni-
ka, że T. I. zawarł w dniu [...] lutego 1993 r. w D. w USA związek małżeński z K. I. Akt 
małżeństwa został umiejscowiony w Polsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w dzielnicy 
Ochota. Natomiast w dniu [...] września 1998 r. małżeństwo to zostało rozwiązane przez 
Sąd Okręgowy Hrabstwa D. w stanie T. w USA. 

W tej sytuacji Kierownik USC w N. wezwał T. I. do przedłożenia prawomocnego po-
stanowienia, wydanego przez sąd polski, o uznaniu orzeczenia sądu zagranicznego o roz-
wiązaniu przez rozwód związku małżeńskiego zawartego pomiędzy K. I. a T. I. T. I. 
oświadczył, iż nigdy nie zwracał się do sądu polskiego o uznanie ww. aktu rozwodowego 
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z dnia [...] 1998 r. za skuteczny. Wyjaśnił ponadto, iż K. I. zmarła, nie ma więc przeszkód 
do wpisania do księgi małżeństw roku 2009 aktu małżeństwa zawartego między nim  
a K. W. 

Organ uznał, iż wpisanie ww. aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego by-
łoby możliwe jedynie po dopisaniu do umiejscowionego w Polsce w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w dzielnicy Ochota aktu małżeństwa zawartego w dniu [...] lutego 1993 r. w D.  
w USA między T. I. a K. I., w formie wzmianki dodatkowej, informacji o rozwiązaniu 
tego małżeństwa przez Sąd Okręgowy Hrabstwa D. w dniu [...] września 1998 r. Aby 
jednak wzmianka o rozwodzie mogła być dopisana w polskim akcie małżeństwa koniecz-
ne jest uznanie przez sąd polski orzeczenia sądu obcego (art. 1145 ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm. –  
w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2009 r.). Wprawdzie nowelizacja ww. ustawy 
wprowadziła od 1 lipca 2009 r. nowe uregulowanie prawne nakazujące uznawanie orze-
czeń sądów zagranicznych bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania  
w tym zakresie, to jednak z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 
1571) wynika, że uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności na podstawie przepisów ww. 
ustawy podlegają orzeczenia, rozstrzygnięcia lub ugody, które zostały wydane albo za-
warte lub zatwierdzone po dniu wejścia w życie ustawy, tj. po dniu 1 lipca 2009 r.  
W pozostałych przypadkach stosuje się zasadę, że orzeczenia wydawane przez sądy  
w sprawach cywilnych wywierają skutki prawne jedynie na terytorium tego państwa,  
w których zostały wydane. Zatem skuteczność na obszarze Polski nie nadających się do 
wykonania w drodze egzekucji orzeczeń sądów zagranicznych w sprawach cywilnych, 
które należą w Polsce do drogi sądowej, zależy od uznania ich przez sąd polski. 

T. I. w skardze na powyższą decyzję, wnosząc o jej uchylenie, zarzucił naruszenie 
przepisów postępowania, w szczególności art. 77 § 1 i art. 80 K.p.a. oraz art. 73 ust. 1 
P.a.s.c. W uzasadnieniu podniósł, że z art. 73 ust. 1 P.a.s.c, wynika, iż w prowadzonym 
postępowaniu kierownik urzędu stanu cywilnego bada jedynie, czy złożony wypis aktu 
stanu cywilnego jest w świetle prawa aktem stanu cywilnego i rozstrzyga decyzją o wpi-
saniu go do polskich ksiąg stanu cywilnego. Taka decyzja stanowi podstawę do sporzą-
dzenia polskiego aktu stanu cywilnego. Przepis nie zawiera żadnego zastrzeżenia do prze-
prowadzenia transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu 
cywilnego. Do zadań organu dokonującego rzeczonego wpisania treści zagranicznego 
aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego nie należy ustalanie, czy strona uzy-
skała orzeczenie polskiego sądu uznające wyrok rozwiązujący poprzednie małżeństwo 
wnioskodawcy przez rozwód za skuteczny na obszarze Polski. 

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Mazowiecki wniósł o jej oddalenie. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 kwietnia 2010 r., 

sygn. akt IV SA/Wa 270/10, podniósł, że w postępowaniu określonym w art. 73 ust. 1 
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P.a.s.c., kierownik urzędu stanu cywilnego bada, czy złożony odpis aktu stanu cywilnego 
został sporządzony przez organ powołany w świetle przepisów obcego prawa do wyda-
wania odpisów z aktów stanu cywilnego. Transkrybowany bowiem może być tylko akt 
stanu cywilnego lub jego odpis, wydany przez uprawniony organ państwa obcego i który 
ma moc dokumentu urzędowego w państwie jego wystawienia. Trafnie w ocenie Sądu 
podniesiono w skardze, że w postępowaniu administracyjnym kierownik urzędu stanu 
cywilnego ustala, czy przedstawiony dokument ma charakter aktu stanu cywilnego i roz-
strzyga decyzją o wpisaniu go albo odmowie wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego. 
Taka decyzja stanowi podstawę do sporządzenia polskiego aktu stanu cywilnego. 

Wynika z tego, że rozróżnić należy decyzję o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cy-
wilnego od następującego po jej wydaniu sporządzenia aktu transkrybowanego. Czynno-
ści z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie aktu stanu cywilnego, 
decyzji, postanowień w sprawach określonych w art. 24, 25 i 89, chyba że z przepisów 
ustawy wynika inna forma załatwienia sprawy (art. 7 ust. 1 ustawy P.a.s.c.). Sporządzenie 
w ramach transkrypcji polskiego aktu stanu cywilnego statuuje jedynie dowód złożenia za 
granicą przez wymienione w nim osoby oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński  
w formie przewidzianej przez prawo państwa, z którego dokument ten pochodzi, skutku-
jącego zgodnie z tymże prawem zawarciem małżeństwa. Tak więc z materialnego punktu 
widzenia transkrypcja nie ma znaczenia dla oceny ważności zawartego małżeństwa, jego 
ewentualnego nieistnienia czy unieważnienia. 

Sąd wskazał, że przeważający jest pogląd, wyrażony także przez Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02 (OSNC z 2004 r., nr 7-8, poz. 131), 
że warunek dopuszczalności zarejestrowania w polskich księgach stanu cywilnego wynika 
z faktu, że transkrypcja nie ma charakteru rejestracyjnego, a jest jedynie transponowaniem 
pod względem językowym i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na obowią-
zujący w Polsce język urzędowy i w obowiązującej tu formie rejestracji urodzeń, mał-
żeństw i zgonów. Jak wskazał Sąd Najwyższy w powyższym orzeczeniu, art. 13 P.a.s.c. 
wyraźnie rozróżnia wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do 
polskich ksiąg stanu cywilnego (transkrypcję) oraz zarejestrowanie w tych księgach okre-
ślonych zdarzeń, które wystąpiły za granicą, co wyłącza traktowanie transkrypcji jako 
szczególnej formy rejestracji zdarzeń zaistniałych za granicą. Podobny wniosek wypływa 
z art. 70 P.a.s.c, w którym, jako warunek dopuszczalności zarejestrowania w polskich 
księgach stanu cywilnego faktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu za granicą, 
przyjęto brak zarejestrowania tych zdarzeń w zagranicznych księgach stanu cywilnego. 
Także treść art. 73 ust. 1 P.a.s.c. przesądzająca o braku obowiązku transkrypcji, potwier-
dza też rozróżnienie przez ustawodawcę transkrypcji obcego aktu stanu cywilnego od 
rejestracji zdarzeń zaszłych za granicą. Zgodnie z art. 1138 K.p.c. zagraniczne akty stanu 
cywilnego, bez potrzeby ich transkrybowania, jako dokumenty urzędowe posiadają moc 
dowodową na równi z polskimi dokumentami urzędowymi (aktami stanu cywilnego),  
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w związku z czym art. 4 P.a.s.c. odnosi się zarówno do aktów sporządzonych w Polsce, 
jak i za granicą – jedne i drugie stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. 

Nie ulega wątpliwości, że akty stanu cywilnego (w tym zawarcia małżeństwa przez 
określone osoby) stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Ich niezgod-
ność z prawem – stosownie do treści art. 4 P.a.s.c. – może być udowodniona jedynie  
w postępowaniu sądowym. Akt małżeństwa stanowi dowód, że wymienieni w akcie męż-
czyzna i kobieta złożyli w oznaczonym miejscu i dacie oświadczenia, że wstępują  
w związek małżeński. 

W ocenie Sądu nieuprawnione jest stanowisko prezentowane przez orzekające orga-
ny, że do dokonania transkrypcji przedstawionego przez skarżącego zagranicznego aktu 
małżeństwa konieczne było przedłożenie przez stronę prawomocnego postanowienia 
wydanego przez sąd polski uznającego orzeczenie sądu zagranicznego o rozwodzie po-
przedniego związku małżeńskiego T. I. i K. I. z domu D. 

Wojewoda Mazowiecki w skardze kasacyjnej od powyższego wyroku wniósł  
o uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonego wyroku, ewentualnie uchylenie zaskar-
żonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpatrzenia oraz 
zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych. 

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił błędną wykładnię art. 73 P.a.s.c., polegającą na 
przyjęciu, że do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa niekonieczne 
było przedłożenie przez stronę prawomocnego postanowienia wydanego przez sąd  
polski uznającego orzeczenie sądu zagranicznego o rozwodzie poprzedniego związku 
małżeńskiego. 

Zarzucił ponadto naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze 
zm., powoływana w dalszym ciągu niniejszego uzasadnienia jako „P.p.s.a.”), na podsta-
wie którego Sąd niesłusznie uchylił decyzję Wojewody zarzucając mu naruszenia przepi-
sów postępowania. Sąd nie podał jednak, jakie przepisy proceduralne naruszył organ, ani 
na czym to naruszenie w zakresie reguł postępowania polegało i w rezultacie naruszył 
także art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez brak w uzasadnieniu wyroku wyjaśnienia podstawy 
prawnej rozstrzygnięcia. 

Wojewoda podniósł, że istotą sporu w przedmiotowej sprawie nie jest charakter 
prawny transkrypcji, ale skutki prawne postępowania w sprawie transkrypcji aktu zagra-
nicznego. Zgodnie z zasadami postępowania w sprawie transkrypcji wnioskodawca załą-
cza do wniosku dokument stanowiący akt stanu cywilnego, który ma być wpisany wraz  
z jego urzędowym tłumaczeniem. Kierownik ocenia jedynie, czy przedmiotem transkryp-
cji jest odpis aktu stanu cywilnego. Nie bada on w zasadzie merytorycznej strony aktu. 

W przedmiotowej sprawie, na etapie postępowania w sprawie transkrypcji aktu za-
granicznego, wystąpiło jednak prawdopodobieństwo, że w sprawie mamy być może do 
czynienia z przypadkiem bigamii, być może z próbą wpisania do polskich ksiąg dokumen-
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tu, który powinien być unieważniony. W ocenie Wojewody dokonanie transkrypcji na 
żądanie skarżącego prowadziłoby do naruszenia art. 6 i 7 K.p.a. oraz art. 4 P.a.s.c. Kie-
rownik USC w przedmiotowej sprawie, w razie zaistnienia okoliczności podejrzenia bi-
gamii winien wyjaśnić sprawę, zanim dokona transkrypcji spornego aktu. Postępując 
inaczej mógłby się on narazić na złamanie norm prawa karnego. 

W ocenie Wojewody do dokonania transkrypcji przedstawionego przez skarżącego 
zagranicznego aktu małżeństwa konieczne było przedłożenie przez stronę prawomocnego 
postanowienia wydanego przez sąd polski uznającego orzeczenie sądu zagranicznego 
o rozwodzie poprzedniego związku małżeńskiego, co wynika z art. 73 i art. 4 P.a.s.c.,  
a działanie kierownika USC w przedmiotowej sprawie było zgodne z zasadami postępo-
wania administracyjnego wyrażonymi w art. 6 i 7 K.p.a. 

W odpowiedzi na skargę kasacyjną T. I. wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od Wo-
jewody Mazowieckiego kosztów postępowania. 

 
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 
Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie. 
Stosownie do treści art. 183 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi 
kasacyjnej, z urzędu biorąc pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. 

W rozpoznawanej sprawie nie wystąpiła żadna z okoliczności skutkujących nieważ-
nością postępowania, o jakich mowa w art. 183 § 2 P.p.s.a., a nadto nie zaistniała również 
żadna z przesłanek, o których mowa w art. 189 P.p.s.a., które Naczelny Sąd Administra-
cyjny rozważa z urzędu dokonując kontroli zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku Sądu 
pierwszej instancji, a zatem należało dokonać kontroli zaskarżonego wyroku w zakresie 
wyznaczonym podstawami skargi kasacyjnej. 

Skarga kasacyjna złożona w niniejszej sprawie oparta została na obu podstawach 
określonych w art. 174 pkt 1 i pkt 2 P.p.s.a., wobec czego należało w pierwszej kolejności 
odnieść się do zarzutów natury procesowej. Z treści zarzutu i uzasadnienia skargi kasa-
cyjnej wynika, że zarzucane naruszenie przepisów postępowania dotyczy art. 145 § 1 pkt 
1 lit. c P.p.s.a., który to przepis, zdaniem Wojewody Mazowieckiego, został naruszony  
w ten sposób, że na jego podstawie Sąd niesłusznie uchylił decyzję zarzucając organowi 
naruszenie przepisów postępowania, a przy tym nie wskazał jakie przepisy proceduralne 
organ naruszył i na czym naruszenie to polegało, przez co Sąd naruszył także art. 141 § 4 
P.p.s.a. poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. 

W związku z tak sformułowanym i uzasadnionym zarzutem należy wskazać, że za-
rzut naruszenia przepisów postępowania może być skutecznie podniesiony, jeśli skarżący 
wykaże, że pomiędzy zarzucanym wyrokowi naruszeniem określonych przepisów postę-
powania, a treścią orzeczenia istnieje związek przyczynowy, a zatem że rozstrzygniecie to 
byłoby dla niego korzystne, gdyby nie doszło do zarzucanego naruszenia. Wprawdzie 
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istotnie, Sąd I instancji jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 145 § 1 pkt 1 
lit. c, co przy braku wskazania w motywach wyroku naruszonych przepisów procedury 
administracyjnej oraz wyjaśnienia na czym to naruszenie polegało uchybia art. 145 § 1 pkt 
1 lit. c P.p.s.a. oraz art. 141 § 4 P.p.s.a., jednakże kasator nie przytoczył w skardze kasa-
cyjnej okoliczności wskazujących na ujemny wpływ tego naruszenia na treść wyroku.  
W istocie rzeczy najistotniejsze jest jednak to, i tu trzeba przyznać rację skarżącemu kasa-
cyjnie, że zasadniczy problem w sprawie miał charakter materialnoprawny, a w związku  
z tym rozstrzygnięcie Sądu I instancji powinno było wskazywać art. 145 § 1 pkt 1 lit. a 
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawę prawną 
wyroku uchylającego. 

Brak wskazania w podstawie prawnej wyroku, że przyczyną uchylenia decyzji jest 
naruszenie prawa materialnego, o jakim mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a wskazanej usta-
wy, stanowi o wadliwości uzasadnienia wyroku sądu I instancji, jednak zaskarżone orze-
czenie mimo błędnego – w tym tylko zakresie – uzasadnienia odpowiada prawu, a zatem 
naruszenie to nie stanowi – w myśl art. 184 P.p.s.a. usprawiedliwionej podstawy omawia-
nego zarzutu skargi kasacyjnej. 

Przechodząc do kolejnego zarzutu skargi kasacyjnej wyjaśnić trzeba, że stosownie do 
art. 174 pkt 1 P.p.s.a. naruszenie prawa materialnego polegać może na błędnej jego wy-
kładni lub niewłaściwym zastosowaniu. Naruszenie prawa materialnego przez jego błędną 
wykładnię polega na mylnym rozumieniu (odczytaniu) treści przepisu. Naruszenie prawa 
materialnego przez niewłaściwe zastosowanie (lub niezastosowanie) polega natomiast  
na niewłaściwym (wadliwym) uznaniu, że stan faktyczny przyjęty w sprawie odpo- 
wiada stanowi hipotetycznemu przewidzianemu w danej normie prawnej (tzw. błąd  
w subsumcji). 

Zarzucane skargą kasacyjną naruszenie prawa materialnego polegać miało na błędnej 
wykładni art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) poprzez przyjęcie przez Sąd, że do doko-
nania transkrypcji przedstawionego przez skarżącego zagranicznego aktu małżeństwa,  
w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy, niekonieczne było przedłożenie przez stronę 
prawomocnego postanowienia wydanego przez sąd polski uznającego orzeczenie sądu 
zagranicznego o rozwodzie poprzedniego związku małżeńskiego. Wskazany wyżej art. 73 
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego posiada jednostki redakcyjne w postaci czterech 
ustępów, z których każdy normuje inne zagadnienie materialnoprawne, a zatem prawi-
dłowo sporządzony zarzut skargi kasacyjnej powinien wskazać konkretną jednostkę re-
dakcyjną, której naruszenie zarzuca. W niniejszej sprawie brak ten nie uniemożliwia jed-
nak rozpatrzenia zarzutu, skoro w powiązaniu z uzasadnieniem skargi kasacyjnej nie ma 
wątpliwości co do tego, że dotyczy on błędnej wykładni art. 73 ust. 1 P.a.s.c. 

Wbrew wywodom skargi kasacyjnej zarzut ten nie jest trafny. Zarówno art. 73 ust. 1 
P.a.s.c., jak i żaden inny przepis tej ustawy nie zawiera podstawy prawnej dla prowadze-
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nia postępowania administracyjnego w takim kierunku, jaki obrały organy administracji 
publicznej orzekające w niniejszej sprawie i jaki forsowany jest obecnie w skardze kasa-
cyjnej w odniesieniu do występującego w niej stanu faktycznego, którego kasator nie 
kwestionuje. Zgodnie z art. 73 ust. 1 P.a.s.c., który stanowił podstawę prawną wniosku  
T. I. i materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji: „Akt stanu cywilnego sporządzo-
ny za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby 
zainteresowanej lub z urzędu”. Z cytowanego przepisu wynika, że odpowiada prawu sta-
nowisko Sądu I instancji, że transkrybowany może być tylko akt stanu cywilnego lub jego 
odpis, wydany przez uprawniony organ państwa obcego i który ma moc dokumentu urzę-
dowego w państwie jego wystawienia. To z kolei prowadzi do wniosku, do którego rów-
nież trafnie doszedł Sąd I instancji, że w postępowaniu wywołanym wnioskiem złożonym 
na podstawie art. 73 ust. 1 P.a.s.c. właściwy organ (kierownik urzędu stanu cywilnego) 
bada, czy złożony akt stanu cywilnego lub jego odpis został sporządzony przez powołany 
do tego organ w świetle przepisów obcego prawa.  

Przyjęty w skardze kierunek wykładni art. 73 ust. 1 P.a.s.c., znajdujący umocowanie 
do czynienia, w ramach postępowania opartego na tym przepisie, dalej idących ustaleń  
w zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, a to w wyrażonej w art. 
6 zasadzie legalizmu i wynikającej z art. 7 K.p.a. zasadzie prawdy obiektywnej, jest błęd-
ny. Zasadę legalizmu (praworządności), zgodnie z którą: „Organy administracji publicz-
nej orzekają na podstawie przepisów prawa” należy rozumieć tak, jak wynika to ze sfor-
mułowanej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady praworządności: „Orga-
ny władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”. Działanie w granicach 
prawa, to między innymi dokonanie prawidłowej wykładni przepisu prawa i prawidłowej 
subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod określony przepis prawa. Nie można uznać 
za działanie w granicach prawa prowadzenia postępowania w kierunku ustaleń nie należą-
cych do materialnych podstaw rozstrzygnięcia, jakie może być podjęte na konkretnej 
podstawie prawnej. Innymi słowy rzecz ujmując, w ocenie Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, skarżący kasacyjnie wywodząc z norm ogólnych (art. 6, 7 K.p.a., art. 4 P.a.s.c.) 
uprawnienie organu rozstrzygającego w przedmiocie uregulowanym w art. 73 ust. 1 
P.a.s.c. do prowadzenia postępowania we wskazanym w zaskarżonej decyzji i w skardze 
kasacyjnej kierunku, dokonał nadinterpretacji uprawnień tego organu wynikających 
wprost z materialnoprawnej podstawy rozstrzygnięcia.  

Z treści uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika, że jej autor oparł się na stanowisku 
przedstawionym w tezie 16 do art. 73 ust. 1 Komentarza do ustawy Prawo o aktach stanu 
cywilnego autorstwa Alicji Czajkowskiej i Elżbiety Pachniewskiej (Wydawnictwo Praw-
nicze LexisNexis, teza 16 do art. 73) stwierdzającym między innymi, że kierownik urzędu 
stanu cywilnego nie bada „(...) w zasadzie merytorycznej strony aktu. Nie ustala, czy akt 
dotyczy małżeństwa bigamicznego lub małżeństwa, które nie zostało zawarte, chyba że 
uzyska w tej sprawie uprawdopodobnioną informację. W takiej sytuacji odmówi tran-
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skrypcji aktu zagranicznego, zawiadamiając w pierwszym przypadku prokuratora (...)”1. 
W związku z tym zauważyć należy, że jest to wyłącznie pogląd komentatora, a przy tym 
nie poparty wskazaniem podstawy prawnej proponowanego sposobu rozpatrzenia wnio-
sku opartego o przepis art. 73 ust. 1 P.a.s.c. Poza tym kasator nie wykazał, aby w stanie 
faktycznym niniejszej sprawy organy w niej orzekające uzyskały istotnie uprawdopodob-
nioną informację co do tego, że wniosek dotyczy małżeństwa bigamicznego. Okoliczność, 
że K. W. złożyła w Urzędzie Stanu Cywilnego w N. zastrzeżenie, że nie wyraża zgody na 
wpisanie do księgi małżeństw aktu małżeństwa sporządzonego w miejscowości D.  
w Stanie T. (USA) w dniu [...] grudnia 2003 r. pod numerem [...] zawartego między T. I.  
a K. W., twierdząc, iż małżeństwo zawarte w dniu [...] grudnia 2003 r. w USA było nie-
ważne, ponieważ T. I. pozostawał w tym czasie w związku małżeńskim z inną kobietą,  
w świetle złożonego przez wnioskodawcę wyroku sądu zagranicznego rozwiązującego 
przez rozwód jego pierwsze małżeństwo nie może być potraktowana jako „uprawdopo-
dobniona informacja” w znaczeniu użytym przez komentatora. 

Należy podkreślić, że transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego nie ma na ce-
lu prowadzenia postępowania zmierzającego do zbadania zgodności tego aktu ze stanem 
faktycznym wynikającym z innych aktów stanu cywilnego oraz zgodności z prawdą zda-
rzeń stwierdzonych w tych aktach. Zgodnie bowiem z art. 4 P.a.s.c.: „Akty stanu cywilne-
go stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą 
może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym”. 

Przy okazji transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego nie można zatem roz-
strzygać o ważności przedłożonego aktu lub jego nieważności. Zagraniczny akt małżeń-
stwa, jak trafnie dostrzegł to autor skargi kasacyjnej, stanowi dowód zdarzenia prawnego 
na równi z krajowym aktem stanu cywilnego i wywiera takie same skutki. Sąd I instancji 
nie bez powodu rozważał więc kwestię charakteru prawnego czynności wpisania (tran-
skrypcji) do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za gra-
nicą wykazując, z powołaniem się na orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące się do 
art. 13 P.a.s.c. oraz wnioskując z treści art. 70 i 73 ust. 1 P.a.s.c., że „transkrypcja nie ma 
charakteru rejestracyjnego, a jest jedynie transponowaniem pod względem językowym  
i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na obowiązujący w Polsce język urzę-
dowy i w obowiązującej tu formie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów”. 

Przy takim charakterze prawnym transkrypcji opartej o przepis art. 73 ust. 1 P.a.s.c.  
w niespornym stanie faktycznym sprawy, za zgodne z prawem uznać trzeba wyrażone  
w zaskarżonym wyroku stanowisko, że organy administracji publicznej orzekające  
w sprawie nie miały podstaw prawnych do odmowy wpisania objętego wnioskiem T. I. 
aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. 

                                                 
1 A. Czajkowska, [w:] A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilneo Ko-

mentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, wyd. 4, Warszawa 2009, s. 222. 
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Z tych wszystkich względów należało uznać za chybiony zarzut naruszenia prawa 
materialnego. 

Dlatego skarga kasacyjna, jako pozbawiona usprawiedliwionych podstaw, została od-
dalona na podstawie art. 184 P.p.s.a.  

 
Słowa kluczowe: charakter prawny transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego, moc  

dowodowa zagranicznych aktów stanu cywilnego, bigamia. 
 

Powołane przepisy: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 6, art. 7, art. 77 § 
1, art. 138 § 1 pkt 1; 

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
Nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 1145; 

3. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 4, art. 7 ust. 1, art. 13, 
art. 24, art. 25, art. 70, art. 73 ust. 1, art. 89; 

5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.) – art. 7; 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 141 § 4, art. 145 § 1 pkt 
1 lit. a i c, art. 174 pkt 1 i 2, art. 183 § 1 i 2, art. 184, art. 189; 

7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571) – art. 8 ust. 5. 
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STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI O USTALENIU  
TREŚCI AKTU ZGONU ZASZŁEGO ZA GRANICĄ  

I NIE ZAREJESTROWANEGO  
W ZAGRANICZNYCH KSIĘGACH STANU CYWILNEGO 

 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

z dnia 10 marca 2011 r.,  
IV SA/Wa 1497/10 

 
Tezy 

1. Przepisy dotyczące stwierdzania nieważności decyzji, jako stanowiące wyjątek od 
zasady trwałości decyzji administracyjnej (art. 16 § 1 K.p.a.), nie mogą być interpretowa-
ne rozszerzająco. 

2. Gdy następuje zgon osoby i zdarzenie to ma miejsce za granicą, a jednocześnie nie 
zostało ono zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, wówczas zacho-
dzi szczególny przypadek rejestracji stanu cywilnego, wymieniony w art. 70 P.a.s.c. Nie 
można do niego stosować bezwzględnie wszystkich reguł, w tym zwłaszcza terminów 
oraz sposobów zgłaszania właściwych dla zgonów, które nastąpiły na terytorium RP.  
W tych wypadkach znajdą odpowiednie zastosowanie regulacje zawarte w rozdziale  
7 P.a.s.c. Należy odróżnić ten tryb od sytuacji przewidzianej w art. 72 P.a.s.c., kiedy to 
istnieje przeszkoda do rejestracji zgonu obywatela polskiego w zagranicznym urzędzie 
stanu cywilnego i z tego powodu zgłoszenia takiego dokonuje konsul lub odpowiednio 
umocowany pełnomocnik. 

3. Zgodnie z art. 30 P.a.s.c. akt stanu cywilnego unieważnia się, jeżeli stwierdza zda-
rzenie niezgodne z prawdą lub uchybienia powstałe przy sporządzeniu aktu zmniejszają 
jego moc dowodową. W postępowaniu tym, które może toczyć się wyłącznie przed sądem 
powszechnym, bada się zupełnie inne przesłanki niż w postępowaniu administracyjnym  
w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej treść aktu zgonu w trybie art. 
70 P.a.s.c. 

                                                 
* Opracował Paweł Sobotko 
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4. Art. 70 P.a.s.c. nie wskazuje katalogu dokumentów niezbędnych do dokonania 
ustaleń faktycznych, umożliwiających rejestrację zdarzenia zagranicznego (urodzenia, 
zawarcia małżeństwa albo zgonu). Należy zatem przyjąć, że stosuje się ogólne zasady 
przewidziane w K.p.a., tj. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się 
do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 75 § 1 K.p.a.). 

 
Sentencja 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:  
Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska,  
Sędziowie: Sędzia WSA Leszek Kobylski, Sędzia WSA Anna Szymańska 

(sprawozdawca),  
Protokolant: sekr. sąd. Agnieszka Olszewska,  
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi A. C. na de-

cyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...]  
w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 
oddala skargę. 
 

Uzasadnienie 

Decyzją z dnia [...] lipca 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po 
rozpatrzeniu odwołania A. C. utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] kwiet-
nia 2010 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w G. nr [...] z dnia [...] lutego 2005 r. o ustaleniu treści aktu zgonu O. R. 

W uzasadnieniu wskazano, że w dniu [...] lutego 2005 r. A. C. złożyła wniosek  
o ustalenie treści aktu zgonu córki O. R. W tym samym dniu Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w G. wydał decyzję nr [...] w trybie art. 70 ustawy z dnia 29 września 1986 r. 
– Prawo o aktach stanu cywilnego, ustalającą treść aktu zgonu wymienionej O. R. Przed-
miotowa decyzja została wydana w oparciu o kopię zaświadczenia wystawionego przez 
koronera w dniu [...] grudnia 2004 r. potwierdzonego za zgodność z prawem miejsca 
wystawienia przez Wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w L., tłumaczenia niniej-
szego dokumentu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego, kopii pisma  
z Konsulatu Generalnego RP w L. z dnia [...] listopada 2004 r. informującego o zgonie 
kobiety oraz odpisu zupełnego aktu urodzenia nr [...], sporządzonego w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w G. na imiona i nazwisko: O. R. 

W dniu [...] lutego 2010 r. do Wojewody [...] wpłynął wniosek A. C. o stwierdzenie 
nieważności decyzji nr [...] ustalającej treść aktu zgonu, który organ załatwił poprzez 
wydanie w dniu [...] kwietnia 2010 r. decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności. 
Wojewoda uznał, że decyzja została wydana [w oparciu] o właściwe przepisy prawa ma-
terialnego, a dokumentacja zebrana przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego mogła 
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stanowić podstawę wydania decyzji ustalającej treść aktu zgonu w trybie art. 70 ustawy – 
Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Odwołanie od powyższej decyzji złożyła A. C. podnosząc m. in., że nie zostały za-
chowane zasady związane ze sporządzaniem aktu zgonu, a nadto nie była ona osobą 
uprawnioną do dokonania zgłoszenia zgonu. 

Rozpatrując sprawę Minister uznał, że ustalenia poczynione przez Wojewodę zarów-
no co do stanu faktycznego, jak i stanu prawnego są wyczerpujące. 

Na wstępie organ omówił specyfikę postępowania nieważnościowego, którego celem 
nie jest ponowne merytoryczne rozpatrzenie sprawy, lecz weryfikacja rozstrzygnięcia  
z punktu widzenia przesłanek wymienionych w art. 156 § 1 K.p.a. Zdaniem strony decy-
zja ustalająca treść aktu zgonu dotknięta jest wadą wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 i 5 
K.p.a. W ocenie organu A. C. składając wniosek zakreśliła granice postępowania w ra-
mach żądania ustalenia treści aktu zgonu córki z uwagi na fakt jej zgonu poza granicami 
kraju i brak rejestracji tego zdarzenia w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego. Zasadnie 
uznano art. 70 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego za materialną podstawę żądania. 

Ponieważ procedura sporządzenia polskiego aktu zgonu w trybie art. 70 wymienionej 
ustawy jest szczególnym rodzajem rejestracji stanu cywilnego, nie mają do niej zastoso-
wania regulacje dotyczące zgłoszenia zgonu i sporządzenia aktu zgonu w zwykłym trybie. 
Tym samym argumentacja podniesiona w odwołaniu w tym zakresie jest bezzasadna. 
Należy rozróżnić pierwotną i wtórną rejestrację stanu cywilnego. Pierwotny sposób reje-
stracji przeznaczony jest wyłącznie dla zdarzeń mających miejsce w kraju. Wszystkie 
zdarzenia mające miejsce poza granicami Polski rejestrowane są w ramach wtórnej reje-
stracji, a jednym ze sposobów jest tryb przewidziany w art. 70 ustawy – Prawo o aktach 
stanu cywilnego. 

Z kolei warunkiem dopuszczalności zastosowania trybu z art. 70 ustawy i zarejestro-
wania w polskiej księdze stanu cywilnego zgonu mającego miejsce za granicą jest brak 
zarejestrowania tego zdarzenia w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego. Zgodnie z art. 
22 ustawy kierownik urzędu stanu cywilnego jest zobowiązany żądać od wnioskodawcy 
dowodów potwierdzających prawdziwość zdarzenia, które ma być zarejestrowane w pol-
skich księgach stanu cywilnego. Taki dowód w przedmiotowym postępowaniu stanowiły: 
kopia zaświadczenia tymczasowego brytyjskiego koronera z dnia [...] grudnia 2004 r.  
o zgonie I. R., na której Konsul RP w L. dokonał legalizacji wraz z oryginałem tłumacze-
nia na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego, kopia pisma z Konsulatu 
Generalnego RP w L. z dnia [...] listopada 2004 r. informująca o zgonie i potwierdzona za 
zgodność przez pracownika [...] Urzędu Wojewódzkiego oraz odpis zupełny aktu urodze-
nia. W ocenie organu powyższe dokumenty mogły stanowić podstawę wydania decyzji  
w tym szczególnym trybie, przepis nie wskazuje katalogu dokumentów niezbędnych do 
dokonania ustaleń. Istotą postępowania jest ustalenie stanu faktycznego poprzez zebranie 
materiału dowodowego potwierdzającego fakt zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 
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70 ustawy. Analiza zebranej w sprawie dokumentacji nie wykazała także niewłaściwej 
identyfikacji osoby zmarłej. Zaświadczenie koronera sporządzone jest co prawda na imio-
na i nazwisko I. R., urodzona [...] października 1978 r., to w zestawieniu z aktem urodze-
nia zupełnym oraz treścią wniosku, dokumenty te pozwoliły na ustalenie prawidłowych 
danych osoby zmarłej, tj. O. R., urodzonej [...] października 1978 r. Niezgodność zapisu 
pierwszego imienia w zaświadczeniu koronera z zapisami aktu urodzenia wynika ze 
zmiany imion tej osoby dokonanej w dniu [...] marca 2004 r. 

Analizując decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dnia [...] lutego 2005 r.  
o ustaleniu treści aktu zgonu w kontekście przesłanki niewykonalności (art. 156 § 1 pkt 5 
K.p.a.) organ podniósł, że niewykonalność musi istnieć w chwili jej wydania i musi mieć 
charakter trwały. Organy nie dopatrzyły się takiej podstawy, a ponadto w dniu wydania 
przedmiotowej decyzji nie istniały przeszkody w jej wykonaniu. Na jej podstawie został 
sporządzony akt zgonu O. R., który miał służyć m in. do pochówku. 

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie wniosła A. C., żądając uchylenia zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instan-
cji. Jednocześnie zawarła wniosek o sprostowanie decyzji wydanej przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] lipca 2010 r. oraz podniosła, że żądała stwier-
dzenia nieważności decyzji ustalającej treść aktu zgonu również ze względu na naruszenie 
art. 156 § 1 pkt 7 K.p.a. i nadal podtrzymuje ten zarzut. 

Dalej wywodzi, że organ nieodpowiednio ustosunkował się do sprawy, zarówno for-
malnie, jak i merytorycznie. Przede wszystkim zgadza się, że Kierownik USC mógł oma-
wianą decyzję wydać na jej wniosek, a także w oparciu o zgromadzone dokumenty. 

Skarżąca przytacza treść art. 70 oraz 72 ustawy i wywodzi w oparciu o art. 72 ust. 3 
ustawy, że zgłoszenie faksowe do [...] Urzędu Wojewódzkiego nie było to zgłoszenie  
o zgonie, brak także dokumentu protokołu zgłoszenia od konsula i przez konsula, o któ-
rym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy. W tymczasowym zgłoszeniu nie podano miejsca – 
miejscowości zdarzenia oraz przyczyny zgonu. 

Skarżąca wywodzi, że co prawda rozdział 8 dotyczy szczególnych wypadków reje-
stracji stanu cywilnego, to jednak nie można pomijać treści innych przepisów tej ustawy 
(art. 66 ust. 2, art. 16, art. 64 ust. 1). 

Organ oparł się na wniosku skarżącej z dnia [...] lutego 2005 r. a zgłaszająca nie była 
obecna w tym czasie w Londynie, a zatem moc dowodowa tego dokumentu jest „żadna”. 
Błędnie Konsul przyjął, że stwierdzenia tożsamości dokonał właściciel domu, podczas 
gdy był to jeden z lokatorów budynku, zamieszkujący tam czasowo. Dalej skarżąca 
stwierdza, że postępowanie koronera zakończyło się, a ustalenia były inne w porównaniu 
do tych z zaświadczenia tymczasowego. „Przyczyny nie ma, okoliczności, miejsce i czas 
są inne”. Prowadzi to do stwierdzenia, że omawiane zdarzenie objęte aktem zgonu nie 
nastąpiło. 
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W dalszym ciągu skargi przytacza art. 19 ustawy i stwierdza, że w takiej sytuacji 
zgłoszenie zgonu nie należało do niej. Ona mogłaby zgłosić jedynie ustnie. Przytacza art. 
30 ustawy i stwierdza, że w zaświadczeniu stwierdzono zdarzenie niezgodne z prawdą, 
„co okazało się”. Na zakończenie przytacza art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. – 
Prawo prywatne międzynarodowe. 

W odpowiedzi na skargę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wniósł o jej 
oddalenie. 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje. 
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini-

stracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar 
sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle 
paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu – kontrola ta sprawowana jest pod wzglę-
dem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wchodzi więc tutaj w grę 
kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, dokonywana pod wzglę-
dem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według 
kryteriów słusznościowych. Innymi słowy, sąd administracyjny nie rozważa kwestii, czy 
decyzja organu administracji publicznej jest słuszna, lecz czy mieści się w granicach 
obowiązującego prawa materialnego i procesowego. 

Z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sąda-
mi administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), cytowanej dalej jako P.p.s.a., 
wynika, iż sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami 
i wnioskami skargi oraz powołaną w skardze podstawą prawną. Oznacza to, że sąd doko-
nuje oceny zaskarżonego aktu mając na uwadze wszelkie aspekty sprawy, nie zaś jedynie 
argumentację podniesioną przez stronę skarżącą. 

Mając tak określony zakres kontroli aktów wydawanych przez organy administracji 
publicznej Sąd doszedł do wniosku, że zaskarżona decyzja nie naruszyła przepisów prawa 
materialnego, jak również procesowego w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik  
sprawy. 

Należy podkreślić, iż przepisy dotyczące stwierdzania nieważności decyzji, jako sta-
nowiące wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnej (art. 16 § 1 K.p.a.), nie 
mogą być interpretowane rozszerzająco. W rozpatrywanym przypadku rozważaną przez 
organ II instancji podstawą stwierdzenia nieważności decyzji był art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., 
w świetle którego wadą nieważności dotknięte są decyzje wydane bez podstawy prawnej 
lub z rażącym naruszeniem prawa oraz art. 156 § 1 pkt 5 K.p.a. przewidujący sankcję 
nieważności w sytuacji, gdy decyzja jest niewykonalna i owa niewykonalność ma charak-
ter trwały. Skarżąca w skardze podniosła, że pierwotnie zarzucała również jeszcze jedną 
podstawę nieważności, a mianowicie przewidzianą w art. 156 § 1 pkt 7 K.p.a. Norma ta 
przewiduje nieważność decyzji administracyjnej w wypadku, gdy zawiera ona wadę po-
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wodującą jej nieważność z mocy prawa. Prawdą jest, że odnośnie tej podstawy nieważno-
ści Minister nie wypowiedział się w uzasadnieniu zaskarżonego aktu. Zwrócić jednak 
należy uwagę, że w odwołaniu skarżąca stwierdziła, że popiera wniosek o stwierdzenie 
nieważności jedynie w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 i 5 K.p.a. Strona na każdym etapie 
postępowania może zmodyfikować swój wniosek, tudzież zrezygnować z określonych 
podstaw żądania, co nastąpiło w niniejszej sprawie. Tym samym niezrozumiałe jest sta-
nowisko A. C. w skardze do Sądu, że podtrzymuje jako podstawę nieważności pkt 7, 
skoro na etapie postępowania administracyjnego wypowiedziała się w tej kwestii w spo-
sób wyraźny. Niemniej jednak organ administracji z urzędu miał obowiązek zbadać rów-
nież tę podstawę nieważności, co też uczynił. Nie zawarł co prawda oddzielnych rozwa-
żań w tej materii, jedynie stwierdził w końcowym fragmencie uzasadnienia, że nie zostały 
naruszone przepisy prawa materialnego oraz przepisy proceduralne. 

Ponadto gdyby nawet uznać, że w tym zakresie Minister naruszył przepisy postępo-
wania, naruszenie owo nie mogłoby mieć wpływu na wynik sprawy. Kwestia podstawy 
nieważności z pkt 7 została dokładnie omówiona przez Wojewodę [...] i argumentacja tam 
podana wskazuje, że również ta przesłanka nieważności nie występuje. Można co prawda 
również wywodzić, że w ten sposób została przez Ministra naruszona zasada dwuinstan-
cyjności, dająca stronie prawo, aby ta sama sprawa została dwukrotnie zbadana przez dwa 
różne organy administracji w całym jej całokształcie, niemniej jednak owo naruszenie nie 
miało wpływu na wynik sprawy. Nie istnieje bowiem żaden przepis, z którego wynikało-
by, że z określonych w nim przyczyn decyzja Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w G. 
byłaby nieważna. 

Przechodząc do podstawy nieważności, jaką jest rażące naruszenie prawa, należy 
stwierdzić, że koniecznym warunkiem dla ustalenia występowania tej przesłanki nieważ-
ności decyzji jest stwierdzenie oczywistego charakteru naruszenia normy prawa material-
nego przez organ orzekający w sprawie lub dokonanie przez ten organ oceny materiału 
dowodowego w sposób oczywiście sprzeczny ze zgromadzoną w aktach dokumentacją 
sprawy lub innymi oczywistymi, znanymi temu organowi, faktami. 

W ocenie Sądu zasadnie organy przyjęły, że przyjęta w decyzji z dnia [...] lutego 
2005 r. podstawa prawna była prawidłowa, a także że nie doszło przy zastosowaniu art. 70 
ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 ze zm.), zwanej dalej ustawą, do rażącego naruszenia prawa. 

Przede wszystkim trafnie organy przyjęły, że ustawa przewiduje w rozdziale 8 szcze-
gólne wypadki rejestracji stanu cywilnego i tak art. 70 stanowi, że urodzenie, zawarcie 
małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicz-
nych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilne-
go. Z istoty takich zdarzeń [wynika], wbrew wywodom zawartym w skardze, [że] nie 
można stosować do nich bezwzględnie wszystkich reguł, w tym zwłaszcza terminów oraz 
sposobów zgłaszania właściwych dla zgonów, które nastąpiły na terytorium RP. Bezspor-
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ne jest, że w tych wypadkach znajdą zastosowanie regulacje zawarte w rozdziale 7 usta-
wy, na które powołuje się skarżąca. Właśnie w wypadku, gdy następuje zgon osoby  
i zdarzenie to ma miejsce za granicą, a jednocześnie nie zostało zarejestrowane w zagra-
nicznych księgach stanu cywilnego, przewidziany został ten szczególny tryb. Należy 
odróżnić ten tryb od sytuacji przewidzianej w art. 72 ustawy, kiedy to istnieje przeszkoda 
do rejestracji zgonu obywatela polskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego  
i z tego powodu zgłoszenia takiego dokonuje konsul lub odpowiednio umocowany peł-
nomocnik. Skarżąca w skardze powołuje się na jej zdaniem wadliwości w zgłoszeniu 
przedmiotowego zgonu przez konsula, tymczasem myli w tym wypadku tryby rejestracji 
zgonu. Otóż rejestracja zgonu jej córki miała miejsce w oparciu o art. 70 ustawy, a skar-
żąca jako osoba najbliższa przebywając w kraju była uprawniona do zgłoszenia rejestracji 
tego zgonu. Uprawnienie to należy wywieść z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy, który tutaj aku-
rat znajdzie zastosowanie. Wystarczającą przesłanką był fakt niezarejestrowania zgonu  
w zagranicznych księgach stanu cywilnego. Jak wskazuje organ w odpowiedzi na skargę, 
brak rejestracji zgonu w zagranicznych księgach stanu cywilnego nie był wynikiem ist-
nienia przeszkody do rejestracji, o jakiej stanowi art. 72 ustawy. Odnotowanie niniejszego 
zgonu w brytyjskich księgach, zgodnie z procedurą obowiązującą w W., następuje po 
zakończeniu postępowania koronerskiego. Tymczasem skarżąca nie mogła czekać tyle 
czasu, bowiem konieczny był pochówek córki, a w świetle prawa krajowego byłby on 
niemożliwy bez aktu zgonu. Tym samym w ocenie Sądu nie można czynić organowi 
zarzutu, że przyjęcie jako podstawy prawnej rejestracji zgonu normy art. 70 ustawy spo-
wodowało stan rażącego naruszenia prawa. Istotą w takiej sprawie jest dokonanie rejestra-
cji zgodnie z faktami, które miały miejsce. 

Z twierdzeń zawartych w skardze (str. 3) można wywieść, że A. C. generalnie podda-
je w wątpliwość samo zdarzenie, jakim jest fakt zgonu córki na [...]. Dalszą kwestią jest 
pewna niekonsekwencja stanowiska skarżącej. W skardze twierdzi, że omawiana decyzja 
mogła zostać wydana na jej wniosek, a także iż przyjęte dokumenty mogły stanowić pod-
stawę ustaleń, podczas gdy cała koncepcja odwołania od decyzji organu I instancji opiera-
ła się na negowaniu właśnie możliwości złożenia przez nią wniosku, a dalej podważała 
formę, jak i w konsekwencji treść dokumentów, na podstawie których dokonano rejestra-
cji zgonu. W dalszej części skargi A. C. ponownie kwestionuje możliwość wystąpienia 
przez nią z wnioskiem o ustalenie treści aktu zgonu córki. Tego rodzaju zmienność argu-
mentacji powoduje, że organy, jak i Sąd miały niejako utrudnione zadanie próbując od-
czytać stanowisko skarżącej. 

Skarżąca powołuje art. 30 ustawy i wywodzi, że akt zgonu został wystawiony nie-
zgodnie z prawdą. Potwierdza to w ocenie Sądu intencje skarżącej, że nie doszło w ogóle 
do zgonu córki. Przywołany przepis stanowi, że akt stanu cywilnego unieważnia się, jeżeli 
stwierdza zdarzenie niezgodne z prawdą. W postępowaniu tym, które może toczyć się 
wyłącznie przed sądem powszechnym, bada się zupełnie inne przesłanki niż w obecnie 



Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych 

 

 

151

prowadzonym postępowaniu administracyjnym. W świetle akt sprawy wydaje się, że 
przywołany tryb art. 30 ustawy pełniej mógłby wyjaśnić wątpliwości skarżącej. Przy 
czym sąd administracyjny w żaden sposób nie przesądza, że postępowanie przed sądem 
powszechnym mogłoby zakończyć się zgodnie z oczekiwaniami skarżącej. 

Odnośnie prawidłowości postępowania dowodowego należy wskazać, że art. 70 
ustawy nie wypowiada się w tym zakresie. Nie sposób zatem uznać, aby ewentualne wa-
dliwości w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego mogły spowodować rażące naru-
szenie przywołanego przepisu. W szczególności, jakie dokumenty i dowody mogą stano-
wić podstawę do wydania takiej decyzji. Organ nadzoru trafnie wywodzi w zaskarżonej 
decyzji, że art. 70 nie wskazuje katalogu dokumentów niezbędnych do dokonania ustaleń 
faktycznych. Należy zatem przyjąć, że stosuje się ogólne zasady przewidziane w K.p.a., 
tj. jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, 
a nie jest sprzeczne z prawem. 

Trafnie także organ przyjął, że decyzja o ustaleniu treści aktu zgonu O. R. nie jest do-
tknięta wadą wskazaną w art. 156 § 1 pkt 5 K.p.a., choć uzasadnienie stanowiska nie jest 
w pełni prawidłowe. Celem wymienionej decyzji jest ustalenie treści wszystkich elemen-
tów, które normalnie muszą znaleźć się w akcie zgonu i zastępuje poniekąd kartę zgonu 
wystawianą przez polskiego lekarza. W sytuacji bowiem zgonu na terytorium RP akt 
zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu. Decyzja o ustaleniu treści aktu zgonu 
podlega wpisaniu do księgi zgonów i jej wykonalność polega na tym, że w oparciu o tę 
decyzję wydawane są odpisy oraz zaświadczenia. Trudno mówić o wykonalności takiej 
decyzji, a już na pewno nie jest nią pochówek. Decyzja ta jest jedynie powiązana z czyn-
nością pochówku w ten sposób, że warunkuje możliwość jego dokonania. Stosownie do 
art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) jeden z egzemplarzy karty zgonu, zawiera-
jącej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, przedstawia się admini-
stracji cmentarza w celu pochowania zwłok, drugi zaś służy do celów statystycznych. Do 
pochówku zatem konieczna była rejestracja zgonu. Niemniej jednak nie można mówić, 
aby decyzja o ustaleniu treści aktu zgonu była niewykonalna, co skutkować winno stwier-
dzeniem jej nieważności. 

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa  
i działając na podstawie art. 151 P.p.s.a, orzekł jak na wstępie. 

 
Słowa kluczowe: pierwotna i wtórna rejestracja stanu cywilnego, rejestracja zgonu, który nastąpił 

za granicą; ustalenie treści aktu zgonu; stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu treści aktu 
stanu cywilnego; unieważnienie aktu stanu cywilnego; postępowanie dowodowe przy ustalaniu 
treści aktu stanu cywilnego. 
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Powołane przepisy: 
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 295 ze zm.) – art. 11 ust. 5; 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – art. 16 § 1, art. 156  
§ 1 pkt 2, 5 i 7; 

3. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 
Nr 46, poz. 290 ze zm.) – art. 1, art. 2; 

4. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) – art. 19, art. 16, art. 22,  
art. 30, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 pkt 2, art. 66 ust. 2, art. 70, art. 72; 

5. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – art. 1 § 1; 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – art. 134 § 1, art. 151. 
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Departament Spraw Obywatelskich 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odpowiada 

Redakcja „Metryki” skierowała do Departamentu Spraw Obywatelskich w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych kilka pytań, związanych z problematyką nurtującą kierowni-
ków USC. W niniejszym numerze publikujemy odpowiedź na jedno z nich. Brzmiało ono 
następująco:  

Czy w akcie urodzenia dziecka, w którym wpisane są dane ojca biologicznego, nale-
ży zamieszczać wzmiankę o zaprzeczeniu ojcostwa, w stosunku do ojca prawnego,  
domniemanego? 

Komentarz Redakcji: Z praktyki wynika, że kierownicy USC umiejscawiają akt za-
graniczny, w którym są wpisane dane ojca biologicznego. Z aktu małżeństwa matki 
dziecka wynika domniemanie pochodzenia dziecka od jej męża, więc matka składa do 
sądu wniosek o zaprzeczenie ojcostwa (nie jest wymagane uprzednie uwidocznienie męża 
w akcie w drodze sprostowania aktu). To postępowanie jest konieczne, aby byt ojca bio-
logicznego w akcie stał się uprawniony. I tu praktyka bywa różna: na podstawie orzecze-
nia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa jedne urzędy nanoszą wzmiankę, inne nie. W jednym  
z orzeczeń sąd administracyjny stanął na stanowisku, aby orzeczenie sądu powszechnego 
w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa włączyć jedynie do akt zbiorowych i tak przecho-
wywać, aby go nie utracić. Oczywiście, takie postępowanie służy dobru dziecka, które ma 
„czysty” akt. Z drugiej strony, gdyby akt urodzenia był sporządzany wg prawa krajowego, 
taka wzmianka musiałaby się znaleźć w akcie, gdyż byłby tam uwidoczniony mąż matki. 
Sądy już niejednokrotnie zwracały uwagę na fakt, że domniemanie ojcostwa powstaje  
z chwilą urodzenia dziecka z mocy samego prawa, bez względu na to, czy domniemany 
ojciec został w akcie uwidoczniony, czy też nie. Z tego powodu można się skłaniać ku 
poglądowi, że wzmianka powinna być naniesiona. Dokument w aktach zbiorowych to nie 
to samo, co wzmianka w akcie. Nie można też z góry założyć, że wzmianka o zaprzecze-
niu ojcostwa nie może mieć w przyszłości jakiegoś znaczenia i być istotna w innym  
postępowaniu. 
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Odpowiedź Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:  

W mojej ocenie, skoro w akcie urodzenia dziecka ujawniony jest jako ojciec ten męż-
czyzna, który finalnie jest ojcem biologicznym dziecka, to w akcie tym nie należy doko-
nywać wzmianki dodatkowej dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa domniemanego ojca.  
Z uwagi na dobro dziecka i jego interesy ujawnienie tej informacji w akcie stanu cywilne-
go nie wydaje się celowe. Przedmiotowy wyrok sądu powinien natomiast być jedynie 
przechowywany w aktach zbiorowych do aktu urodzenia dziecka. Zgodnie bowiem z § 28 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 paździer-
nika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposo-
bu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia 
oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U.  
Nr 136, poz. 884 ze zm.), akta zbiorowe przechowuje się w urzędach stanu cywilnego 
przez taki sam stuletni okres jak księgi stanu cywilnego. W przypadku ewentualnych 
postępowań sądowych czy innych procedur, dokumentem potwierdzającym zaprzeczenie 
domniemanego ojca dziecka będzie przedmiotowe orzeczenie sądu bądź wydane przez 
kierownika USC zaświadczenie, odpis lub potwierdzona kopia wyroku znajdującego się  
w aktach zbiorowych do aktu urodzenia (§ 15 ust. 5 cyt. rozporządzenia). 

 
Mirosława Hellich 
Zastępca Dyrektora 

Departamentu Spraw Obywatelskich 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

  
 

Opracował Piotr Kasprzyk 
 

 



 

 

 

 

 

Rafał Bednarz 

Kompetencje kierownika USC  
w zakresie oceny przeszkody małżeńskiej  

wynikającej z art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą 
przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński lub 
gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrz-
nemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego, oświadczą 
wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik 
USC następnie sporządzi akt małżeństwa – treść art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go1 urzędnicy stanu cywilnego znają prawie na pamięć. Zanim jednak dojdzie do zawarcia 
małżeństwa narzeczeni mają obowiązek złożenia pisemnych zapewnień, że nie wiedzą  
o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. W praktyce okazuje 
się, że kierownik USC niejednokrotnie nabiera wątpliwości co do tego, czy małżeństwo 
między konkretnymi osobami może być zawarte. Większość z nich da się łatwo rozwiać 
lub potwierdzić. W praktyce największą trudność sprawia jednak interpretacja art.  
12 K.r.o., który mówi, iż nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psy-
chiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jak to sprawdzić? – zastanawia się niejeden 
kierownik bądź zastępca kierownika USC. Choć właściwym byłoby zadanie pytania: czy 
kierownik USC powinien to sprawdzać? 

Choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy stanowi jedną z przeszkód małżeń-
skich określonych w art. 10-16 K.r.o. Jeśli kierownik USC stwierdziłby wystąpienie tej 
okoliczności powinien – tak jak w przypadku pozostałych przeszkód – na podstawie art. 5 
K.r.o., odmówić przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 41 K.r.o. i na podstawie przepisu art. 7 ust. 2 pkt 1 

                                                 
MGR RAFAŁ BEDNARZ – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie 
1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.) [dalej cyt.: K.r.o.]. 
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ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego2 zawiadomić na piśmie osoby zainteresowane  
o przyczynach tej odmowy. Wówczas zainteresowani, w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia im pisma kierownika USC, będą mogli wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego 
właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedsta-
wione przez kierownika urzędu uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne 
postanowienie sądu będzie wiązało kierownika USC. Tyle teorii, bo trudności z określe-
niem istnienia przesłanki z art. 12 K.r.o. mogą wystąpić dopiero w praktyce.  

Bardzo rzadko zdarza się, że kierownik, który ma powody by podejrzewać, iż jedno  
z nupturientów (lub oboje) dotknięte jest chorobą psychiczną bądź niedorozwojem umy-
słowym, dysponuje dokumentami, które potwierdzałyby tego rodzaju dysfunkcję. Najczę-
ściej wątpliwości rodzą się na podstawie własnych obserwacji lub w wyniku informacji 
dostarczonych przez rodzinę. Bywa oczywiście, że rodzina dostarcza stosowny dokument 
potwierdzający stan zdrowia nupturienta, jednak takie sytuacje są rzadkością. Najczęściej 
najbliżsi – z różnych powodów – nie są w stanie uzyskać od lekarzy stosownych doku-
mentów. Mało prawdopodobne jest także przekazanie zaświadczenia lekarskiego od nup-
turientów z ich inicjatywy. Z całą pewnością, w zdecydowanej większości przypadków 
będą oni bowiem dążyli do utrzymania informacji o przeszkodzie małżeńskiej w tajemni-
cy. Tymczasem bez takich „twardych dowodów” kierownik USC nie jest w stanie obiek-
tywnie ocenić, czy osoba jest chora psychicznie lub dotknięta niedorozwojem umysło-
wym. Nawet gdyby dysponował dokumentami, to powstaje pytanie: czy ma prawo je 
interpretować i oceniać? Mając jednak na uwadze szczególną rolę, jaką w systemie praw-
nym przypisano kierownikowi USC, na pewno nie może on zignorować wszelkich wąt-
pliwości i sygnałów pochodzących od osób trzecich bądź instytucji, a koncentrujących się 
na stanie zdrowia psychicznego osób, których zamiarem jest zawarcie małżeństwa. Nieza-
leżnie od prawdziwych powodów kierujących osobami, które informują o tym fakcie 
kierownika, musi on zakładać istnienie dobrej wiary i intencji ochrony narzeczonych lub 
ich przyszłych dzieci. Ostrożność mądrego kierownika powinna się przede wszystkim 
koncentrować na tej ochronie.  

W tym miejscu warto postawić pytanie o granicę, jakiej nie powinien przekraczać 
urzędnik stanu cywilnego w ocenie stanu zdrowia narzeczonych. Czy powinien on prowa-
dzić w tym kierunku postępowanie wyjaśniające? „Przesłuchiwać” narzeczonych? Wzy-
wać do dostarczenia dokumentów potwierdzających stan zdrowia? Przepisy milczą na ten 
temat. W doktrynie pojawia się pogląd, iż kierownik USC może przede wszystkim żądać 
przedstawienia przez zainteresowaną osobę świadectwa lekarzy psychiatrów3. Aby uza-

                                                 
2 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.  

z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) [dalej cyt.: P.a.s.c.]. 
3 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 70, także: Sąd 

Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 lutego 2012 r., IV CSK 240/11 (OSNC z 2012 r. Nr 9, 
poz. 106). 
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sadnić wyżej wymienioną tezę Sąd Najwyższy uznał, iż takie żądanie kierownika USC 
wynikać powinno z „ogólnych zasad starannego i rozsądnego działania przy wykonywa-
niu obowiązków urzędnika państwowego”. Przeciwny pogląd wyraził dr Maciej Domań-
ski w opublikowanym na łamach „Metryki” artykule4, w którym, z uwagi na zamknięty 
katalog czynności wymaganych od nupturientów, w tym koniecznych do przedstawienia  
i złożenia dokumentów dowodzi, iż kierownik USC nie ma możliwości prowadzenia 
nieograniczonego postępowania dowodowego i np. żądania przedstawienia opinii lekar-
skiej dotyczącej stanu zdrowia psychicznego. W dalszym wywodzie autor stwierdza, iż 
skoro kierownik USC nie może prowadzić postępowania dowodowego w sytuacjach za-
kazów wynikających np. z choroby psychicznej czy niedorozwoju umysłowego, zatem nie 
może samodzielnie ponad wszelką wątpliwość ustalić charakteru ewentualnych zaburzeń 
ani nie jest kompetentny do oceny, czy mieszczą się one w hipotezie art. 12 K.r.o.5 
W mojej ocenie ten pogląd jest bardziej trafny niż rozwiązanie zaproponowane przez Sąd 
Najwyższy, ponieważ oddaje również ducha nowelizacji art. 7 ust. 2 P.a.s.c. dokonanej  
w 1998 r., w której ustawodawca świadomie zrezygnował z administracyjnej drogi od-
mowy załatwienia określonych w tym artykule czynności (przed 15 listopada 1998 r. – 
decyzja odmowna) na rzecz drogi cywilnej (od 15 listopada 1998 r. – pismo), oddając 
kompetencję do oceny zasadności rozstrzygnięcia kierownika rozwadze sądu.  

Jak sądzę, oczekiwaniem większości kierowników USC – co wyraził także w swoim 
artykule dr Maciej Domański jako wniosek de lege ferenda – byłoby, aby jednoznacznie 
zakreślone zostały obowiązki kierownika USC. Nie on bowiem powinien oceniać zdol-
ność do zawarcia małżeństwa w oparciu o przesłankę z art. 12 K.r.o. Dodatkowym argu-
mentem przemawiającym za tym twierdzeniem jest fakt, iż mimo szerokich kompetencji 
kierownika USC, szczególnej roli jaką pełni on w systemie prawnym, a nawet wobec 
faktu, iż jest on drugim obok wójta, burmistrza czy prezydenta organem administracyj-
nym w gminie, pozostaje on pracownikiem samorządowym, zatrudnianym przez szefa 
tejże gminy na podstawie umowy o pracę. Jako kierownicy USC jesteśmy pozbawieni 
niezwykle cennego przymiotu niezawisłości, którym cieszyć się mogą sędziowie. W takiej 
sytuacji publiczny zarzut o dyskryminację osób chorych czy niepełnosprawnych staje się 
bardzo prawdopodobny, a takiego scenariusza większość z nas wolałaby uniknąć. Dużo 
prościej byłoby zatem, gdyby przepisy przewidywały obligatoryjny obowiązek zwrócenia 
się do sądu o rozstrzygnięcie w razie wystąpienia okoliczności, o których mówi art. 12 
K.r.o., lub choćby wątpliwości w tym zakresie.  

Wyjściem z sytuacji, które zdejmuje z kierownika ciężar rozstrzygnięcia, czy istnieje 
przeszkoda małżeńska lub stwierdzenia, czy jest on w ogóle władny do rozstrzygania  
w tym zakresie, jest skorzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 5 K.r.o., który mówi, 

                                                 
4 M. DOMAŃSKI, Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa, prowadzone przez kie-

rownika USC. Zagadnienia konstrukcyjne, „Metryka” 2012, nr 1, s. 59-74. 
5 Tamże, s. 67. 



Rafał Bednarz 

 

 

158

iż kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłą-
czającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński lub wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41 K.r.o., 
a w razie wątpliwości – zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być 
zawarte. To bardzo ważne uprawnienie i kierownik USC, który jest jednym ze strażników 
zasad prawa rodzinnego, nie powinien mieć obaw przed skorzystaniem z niego. Podobnie 
jak w przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, tak  
i skorzystanie z tego uprawnienia może oczywiście przynieść silne emocje u narzeczo-
nych i ich rodziny. Mogą pojawić się zarzuty o dyskryminację, urzędniczą bezduszność, 
brak wrażliwości, rzucanie pod nogi kłód itp. Taka sytuacja miała miejsce w jednym  
z największych urzędów w Polsce, na przełomie lat 2011 i 2012, gdzie kierownik USC, 
mając uzasadnione obawy, zwrócił się do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo między 
Panią A. i Panem B., w świetle przesłanki z art. 12 K.r.o, może być zawarte. Po trwają-
cym blisko rok postępowaniu sąd rozstrzygnął, iż małżeństwo może być zawarte, jednak 
sprawa była bardzo głośna, szeroko relacjonowały ją media, a nawet interweniowały or-
ganizacje społeczne. W mojej ocenie nie sprzyjało to w utrzymaniu spokoju, który powi-
nien towarzyszyć sprawie i wyczekiwaniu na obiektywną ocenę sądu.  

To na sądzie spoczywa bowiem obowiązek wnikliwej analizy i zbadania zdolności do 
zawarcia małżeństwa, a jeśli stwierdzi on, iż stan zdrowia lub umysłu takiej osoby (lub 
osób) nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie 
została ubezwłasnowolniona całkowicie, może zezwolić na zawarcie małżeństwa. Pra-
womocne postanowienie sądu będzie oczywiście wiązało kierownika USC i będzie on 
mógł przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Będzie miał też pewność, 
że zrobił wszystko, aby to małżeństwo było zawarte zgodnie z prawem, a co najważniej-
sze, że małżonkowie będą w stanie realizować powinności małżeńskie, o których mowa  
w art. 23 K.r.o oraz stworzyć duchową, fizyczną i gospodarczą więź czyli wspólnotę, 
którą ustawodawca określił mianem wspólnego pożycia. 

Prawo daje nam – kierownikom USC – wiele uprawnień, z których staramy się mą-
drze i rozsądnie korzystać. Mimo obaw o niezdrowy ferment, jaki w większości sytuacji 
będzie towarzyszył odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,  
a także zwróceniu się o pomoc do sądu, musimy stawić czoła tej sytuacji pamiętając,  
że nie jesteśmy jedynie biernymi rejestratorami stanu cywilnego, a swoich czynności 
dokonujemy w imieniu państwa. Niestety, nie zawsze będą one miały pełną akceptację  
społeczną. 



 

 

Stanisław Kumiszczo 

Różnice w wyglądzie i zabezpieczeniach  
narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego.  

Cz. II. Odpisy aktu małżeństwa 

I. Wstęp 
 
W poprzednim artykule z cyklu publikacji poświęconych problematyce różnic w wy-

glądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego1, przed-
stawiony został w znacznym uproszczeniu współczesny system zabezpieczania dokumen-
tów publicznych. Naturalnie, scharakteryzowane zabezpieczenia tylko w części są imple-
mentowane w blankietach rejestracji stanu cywilnego, co powoduje, że analizowane do-
kumenty należy zakwalifikować do grupy dokumentów o niskim stopniu bezpieczeństwa. 
Techniczno-kryminalistyczna ocena narodowych blankietów rejestracji stanu cywilnego 
pozwala na stwierdzenie, że dokumenty te nie są dokumentami powtarzalnymi pod 
względem zabezpieczeń. Wykazują istotne różnice m.in. w: częstym stosowaniu podłoża 
papierowego zawierającego wybielacze optyczne, kolorystyce giloszu, jakości i rozmiesz-
czeniu nadruków, treści nadruków, występowaniu znaku wodnego. Nawet pobieżna anali-
za dokumentów dowodzi, że powinny one dodatkowo zostać zaopatrzone w bardziej sku-
teczne zabezpieczenia chroniące przed próbami ich zaimitowania lub fałszowania. 

Interesujące rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa narodowych blankie-
tów odpisów aktu urodzenia przedstawione zostały przez E. Jakielaszek w kwartalniku 
„Człowiek i dokumenty” wydawanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych 
S.A. (rys. 1). Propozycje dotyczą przede wszystkim kwestii ujednolicenia wyglądu sa-
mych blankietów, jak też wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, utrudniających pró-

                                                 
PŁK REZ. STRAŻY GRANICZNEJ STANISŁAW KUMISZCZO – Polskie Towarzystwo Krymina-

listyczne w Warszawie 
1
 S. KUMISZCZO, Różnice w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów rejestracji 

stanu cywilnego. Cz. I. Odpisy aktu urodzenia, „Metryka” 2012, nr 2, s. 147-161. 
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by ich zaimitowania, takich jak: zabezpieczenia w promieniowaniu UV, barwne włókna 
zabezpieczające, mikrodruk, elementy wykonane farbą OVI, zimplementowanie w podło-
że nitki zabezpieczającej z nanodrukiem, wykonanie numeracji techniką drukowania ty-
pograficznego z zastosowaniem farb reaktywnych, wielotonalny, umiejscowiony znak 
wodny negatywowo-pozytywowy, czy wreszcie wykorzystanie do produkcji papieru za-
bezpieczonego chemicznie. Istotą przedstawionych w artykule propozycji jest ograniczo-
ny dostęp zarówno do komponentów wykorzystywanych do produkcji przyszłych blankie-
tów, jak też zastosowanie unikatowych rozwiązań technologicznych2. 

 

II. Ogólna charakterystyka  
narodowych blankietów rejestracji małżeństwa 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cy-

wilnego3 wszelkiego rodzaju czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonywane 
są przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcę (zastępców). Rejestrację 
stanu cywilnego stanowi pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który ustala stan 
cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń, w tym małżeństwa 
(art. 2 P.a.s.c.). Rejestracji osób dokonuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej.  
Z akt stanu cywilnego sporządza się odpisy skrócone, zupełne i zaświadczenia. Odpis 
skrócony podaje treść aktu z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pomi-
nięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych, a odpis zupełny stanowi dosłowne powtó-
rzenie aktu stanu cywilnego wraz z wszystkimi wzmiankami dodatkowymi. Zaświadcze-
nia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane są do 
zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej, a zaświadczenia o zdolności prawnej do 
zawarcia związku małżeńskiego wydaje się obywatelom polskim zamierzającym zawrzeć 
związek małżeński za granicą. 

Podstawowe zabezpieczenia w dokumentach rejestracji stanu cywilnego, w tym odpi-
sów aktu małżeństwa, opisane zostały (a ich wzory przedstawione w załącznikach nr 5  
i 8) w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 paździer-
nika 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposo-
bów prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia 
oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów4. 

                                                 
2 E. JAKIELASZEK, Dokument zabezpieczony – proces tworzenia, „Człowiek i dokumenty”, 

2012, Nr 27; http://www.pwpw.pl/kwartalnik_archiwum.html?id=37&magCid=172 [dostęp on-line: 
20 maja 2013 r.]. 

3 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.; dalej cyt.: P.a.s.c. 

4 Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm. 
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Odpisy aktów małżeństwa drukowane są na papierze wartościowym, zaopatrzonym  
w znak wodny, przeznaczonym jako druki dla urzędów stanu cywilnego. W większości 
przypadków charakteryzują się one następującymi parametrami jakości: 

– format papieru: A5, 
– rodzaj podłoża: papier z umiejscowionym znakiem wodnym – godło państwowe 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
– skład włóknisty papieru: celulozowy, 
– barwa podłoża biała, 
– gramatura: 80 g/m2, 
– format: szerokość 149 mm, wysokość 210 mm, 
– znak wodny umiejscowiony, wielotonalny, negatywowo-pozytywowy, 
– papier nie posiada wybielacza optycznego. 
Zarówno zupełne, jak i skrócone odpisy aktów małżeństwa posiadają tożsame para-

metry techniczne blankietów: wielkość (149 × 210 mm), margines boczny lewy (12 mm), 
margines boczny prawy (11 mm), marginesy górny i dolny (po 10 mm), ilość linii giloszu 
(140), długość linii giloszu (125 mm), odległość między wierszami linii giloszu (1,4 mm), 
centralnie umiejscowiony rysunek godła państwowego RP – orzeł w koronie na białym tle 
(w prostokącie o wymiarach 67 × 63 mm), technika poligraficzna naniesienia tła giloszu  
i zapisów urzędowych – drukowanie offsetowe, znak wodny umiejscowiony, wielotonal-
ny, negatywowo-pozytywowy – orzeł w koronie, podłoże papierowe pozbawione wybie-
laczy optycznych – bierne optycznie. 

Zupełne i skrócone odpisy aktów małżeństwa różnią się między sobą jedynie aspek-
tem formalnym. Zupełne odpisy aktu małżeństwa to blankiety obustronnie zadrukowane  
z większą ilością informacji dotyczących faktu zmiany stanu cywilnego. Skrócone odpisy 
aktu małżeństwa to blankiety zadrukowane jedynie po stronie awersowej. Kolorystyka 
przypisana blankietom odpisów aktu małżeństwa w obszarze tła giloszu oraz godła pań-
stwowego Rzeczypospolitej Polskiej to barwa żółta, zaś godła państwowego w nagłówku, 
nadruków urzędowych oraz tabel – barwa czarna. 

 

III. Różnice w zabezpieczeniach  
narodowych blankietów aktu małżeństwa 

 
Różnice w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów odpisów aktu uro-

dzenia scharakteryzowane w poprzedniej części artykułu5 znajdują swe wierne odzwier-
ciedlenie także w odniesieniu do odpisów aktu małżeństwa. 

W tej grupie dokumentów publicznych dostrzegalne są analogiczne w stosunku do 
blankietów aktu urodzenia różnice w zakresie kolorystyki, treści nadruków i ich jakości 

                                                 
5 Zob. S. KUMISZCZO, Różnice w wyglądzie…, Cz. I, s. 147-149. 
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technicznej, występowania filigranów czy też występowania wybielaczy optycznych  
w podłożu. 

Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią blankiety zaświadczeń stwierdzających brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa kanonicznego oraz zaświadczenia stwier-
dzające zgodność polskiego prawa na zawarcie związku małżeńskiego za granicą kraju. 

Obie grupy przedmiotowych zaświadczeń drukowane są – tak jak blankiety odpisów 
aktów stanu cywilnego – na papierze wartościowym, zaopatrzonym w znak wodny,  
przeznaczonym dla urzędów stanu cywilnego. Charakteryzują się one następującymi  
parametrami: 

− format papieru: A4, 
− rodzaj podłoża: papier z umiejscowionym znakiem wodnym – godło państwowe 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
− skład włóknisty papieru: celulozowy, 
− barwa podłoża biała, 
− gramatura 80 g/m2, 
− format: szerokość 297 mm, wysokość 210 mm, 
− znak wodny umiejscowiony, wielotonalny, negatywowo-pozytywowy, 
− papier nie posiada wybielacza optycznego. 
Spośród wszystkich zaświadczeń wydawanych przez urzędy stanu cywilnego tylko 

powyżej wymienione posiadają, zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do przywołanego wy-
żej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 
1998 r., stosowne zabezpieczenia, tj. znak wodny, zastosowanie druku offsetowego oraz 
są wykonane na papierze wartościowym, biernym optycznie. Pomimo śladowej wręcz 
ilości zastosowanych w zaświadczeniach zabezpieczeń, jedynie one utrzymują rygor po-
wtarzalności, zarówno jeżeli chodzi o podłoże, jak i o zaimplementowane zabezpieczenia. 

Różnice w wyglądzie i zabezpieczeniach narodowych blankietów odpisów aktu mał-
żeństwa należy podzielić na kilka zespołów cech wykazujących istotne odmienności od 
wzorców stanowiących załączniki do rozporządzenia oraz w obrębie samych producentów 
blankietów (wydawnictw akcydensowych) zaopatrujących urzędy stanu cywilnego w ana-
lizowane dokumenty. 

Pierwszym z nich jest różnica w kolorystyce/barwie żółtych nadruków na blankietach 
aktów małżeństwa (zob. rys. 2-9). 

Prezentowane na przykładach nadruki wykonane farbą drukarską barwy żółtej (tło gi-
loszu oraz godło państwowe Rzeczypospolitej Polskiej) wykazują niemalże pełną gamę 
rozpiętości tonalnej, intensywności, nasycenia i kontrastowości koloru. Jest to pierwsza, 
ale jakże ważna z punktu widzenia autentyczności prezentowanych dokumentów, cecha 
rzucająca się w oczy odbiorcy (niekoniecznie specjalisty z zakresu analizy dokumentów). 
Naturalnie, czasami zdarzają się drobne, nieistotne odstępstwa od barwy zasadniczej na-
niesionej na powierzchnię podłoża papierowego, jednakże nie są one podstawą do dys-
kwalifikacji dokumentu jako oryginalnego. Poza kolorystyką dostrzegalne są również 
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odmienności w samej jakości nadruków. Generalnie zasadą jest, że wraz ze spadkiem 
intensywności kolorystyki nadruku linii giloszu oraz godła Rzeczypospolitej Polskiej – 
spada jakość techniczna naniesionych nadruków urzędowych i tabel. 

Kolejnym zespołem różnic występujących w blankietach aktów małżeństwa jest treść 
i jakość nadruków. Nadruki na skróconych i zupełnych odpisach aktu małżeństwa powin-
ny być wykonane techniką drukowania offsetowego zgodnie ze wzorami przedstawiony-
mi w załącznikach nr 5 i 8 do rozporządzenia. Praktyka dowodzi, że szata graficzna blan-
kietów dostarczanych do urzędów stanu cywilnego, jak i sama technika naniesienia na-
druków, odbiegają od pożądanych, co powoduje powstawanie wątpliwości co do orygi-
nalności dokumentów urzędowych. Przy tym zespole różnic nie sposób nie wspomnieć 
także o lokalizacji nadruków urzędowych względem linii giloszu, tzw. rozszeregowania 
poziomego i pionowego. Istotnymi z punktu widzenia oryginalności dokumentów reje-
stracji stanu cywilnego są niewątpliwie takie zespoły cech jak: kształt obrazów czcionek, 
powtarzalność występowania symboli i znaków, zgodność (w przypadku dokumentów 
urzędowych) treści godła państwowego z symboliką heraldyczną określoną w art. 28 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej6 oraz wzorem godła Polski przedstawionym  
w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej7 (zob. rys. 10-17). 

Trzecim zespołem różnicującym narodowe blankiety odpisów aktu małżeństwa jest 
topografia nadruków, czyli rozmieszczenie względem siebie poszczególnych nadruków 
(tła giloszu oraz nadruków urzędowych). W skład tzw. cech topograficznych zaliczyć 
należy następujące elementy: 

− marginesy: lewy, prawy, górny i dolny, 
− wcięcia akapitowe, 
− układ wyrazów, wierszy i znaków względem siebie, 
− linia wierszy i wyrazów, 
− odstępy między wierszami, wyrazami i znakami, 
− rozmieszczenie nagłówków, dat, adresów i podpisów. 
W odniesieniu do analizowanych dokumentów rejestracji stanu cywilnego dostrzega 

się nie tylko bardzo często występujące rozbieżności (nieprawidłowości) w zakresie roz-
mieszczania poszczególnych nadruków liniatury, symboli, wyrazów i znaków graficz-
nych, zachwiania proporcji między wierszami, różne odległości wcięć akapitowych itd., 
ale także niezgodności z wymienianymi już powyżej załącznikami nr 5 i 8 do rozporzą-
dzenia, ilustrującymi wzorcowe blankiety aktów małżeństwa (zob. rys. 18-21). 

Faktem jest, że ta kategoria cech różniących narodowe blankiety odpisów aktu mał-
żeństwa jest tzw. „cechą słabą”, tzn. cechą łatwą do identycznego powielenia. Ale jeśli już 

                                                 
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  

ze zm.). 
7 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz  

o pieczęciach państwowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.). 
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na tym poziomie wytwarzania dokumentu urzędowego wydawnictwa produkujące doku-
menty rejestracji stanu cywilnego nie potrafią utrzymać rygoru bliźniaczego wyrobu do-
kumentów, to cóż można mówić o bardziej złożonych technologicznie zabezpieczeniach? 

Następnym zespołem cech odmiennych występujących w odpisach skróconych 
i zupełnych aktu małżeństwa jest różnorodność kształtu, wielkości, czytelności, rodzaju, 
treści i rozmieszczenia filigranów. 

W myśl § 29 przytoczonego powyżej rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2000 r. akty 
stanu cywilnego, ich odpisy zupełne i skrócone oraz zaświadczenia sporządzane są na 
drukach zawierających znak wodny z wizerunkiem orła z koroną na głowie. 

Wprawdzie w większości pozostających w dyspozycji autora wzorcowych blankietów 
dokumentów, występujące znaki wodne charakteryzują się względną powtarzalnością  
w zakresie rodzaju, kształtu, topografii występowania i treści, to zdarzają się również 
egzemplarze zawierające zdecydowanie quasifiligrany. Charakteryzują się one rozmaito-
ścią rodzajów, lokalizacji, wielkości i kształtów, rozpiętości tonalnej konturów oraz wi-
doczności/czytelności (zob. rys. 22-25). 

Z praktyki autora jako eksperta technicznych badań dokumentów wynika, że takie 
warianty filigranów występujące w innych kategoriach dokumentów publicznych, fałszo-
wane były najczęściej poprzez wykonanie imitacji znaku wodnego w postaci: nadrukowa-
nia, wykonania substancją oleistą lub też fizycznego wytarcia podłoża dokumentu (zmia-
ny grubości podłoża). 

Piątym – i zarazem ostatnim – zespołem cech różniących narodowe skrócone i zupeł-
ne odpisy aktu małżeństwa jest reakcja podłoża papierowego dokumentów na promienio-
wanie nadfioletowe (UV). Zdecydowana większość dokumentów wytwarzana jest na 
podłożach tzw. biernych optycznie, tj. podłożach pozbawionych wybielaczy optycznych, 
co stanowi jedno ze współczesnych zabezpieczeń dokumentów przed fałszowaniem. Jed-
nak zdarzają się i takie dokumenty, w których producenci stosują papier „uszlachetniony” 
poprzez dodanie do masy papierniczej – już na etapie produkcji papieru – glinki chińskiej, 
kaolinu, talku, kredy, węglanu wapnia lub innych preparatów neutralizujących fosforyza-
cję podłoża papierowego i nadających podłożu białej barwy. Akurat w przypadku druku 
blankietów rejestracji stanu cywilnego zabiegi te wydają się zgoła niczym nieuzasadnio-
ne, a wręcz – niepożądane. Pochłanianie promieniowania nadfioletowego przez podłoża 
dokumentów jest z jednej strony cechą zabezpieczającą dokumenty przed fałszowaniem,  
a z drugiej – umożliwia implementację innych zabezpieczeń utajonych w dokumentach 
(nie dotyczy to niestety odpisów aktów stanu cywilnego). Podłoża pozbawione wybiela-
czy optycznych pozwalają, w przypadku prób przerabiania dokumentu poprzez stosowa-
nie chemicznych substancji wywabiających, wytrawiających na kategoryczną identyfika-
cję fałszerstwa (naturalnie z wykorzystaniem urządzeń technicznych emitujących różne 
zakresy promieniowania UV). Podłoża „uszlachetnione” odbijają promieniowanie nadfio-
letowe i stosowanie urządzeń emitujących promieniowanie UV jest zgoła nieskuteczne 
(zob. rys. 26-29). 



Piotr Kasprzyk, Piotr Skubiszewski  
 

Transkrypcja i transliteracja  
pisowni imion i nazwisk oraz nazw miejscowości  

w aktach stanu cywilnego  
Część 1 

Problematyka transkrypcji i transliteracji pisowni związana jest z kwestią wpisywania 
do polskich dokumentów, szczególnie aktów stanu cywilnego, imion, nazwisk i innych 
danych osób, które posiadają dokumenty źródłowe sporządzone w językach obcych. Prze-
kłady imion i nazwisk czy nazw miejscowości dokonywane z dokumentów zagranicznych 
stwarzają (nie tylko w Polsce) określone problemy z uwagi na brak jednolitych reguł  
w tym zakresie. W obrocie prawnym, w tym z zakresu rejestracji stanu cywilnego, doku-
menty zagraniczne, a zwłaszcza zagraniczne akty stanu cywilnego, stanowią podstawę ich 
umiejscowienia w polskich księgach stanu cywilnego. Po wstąpieniu Polski w struktury 
Unii Europejskiej znacznie wzrosła liczba transkrybowanych aktów stanu cywilnego  
z uwagi na wzmożoną migrację ludności w celach zarobkowych lub też osiedlenia się  
w innym państwie. Niezależnie od motywacji migrantów, sytuacja prawna w nowym 
kraju, z którym wiążą swoje plany, wymusza u wielu z nich obowiązek dokonania prze-
kładu imion lub nazwisk czy nazw miejscowości z ich języka ojczystego na język pań-
stwa, do którego przybyli. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku sporzą-
dzenia aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu, a także w zakresie zmiany imienia i nazwi-
ska tych osób. W prawie polskim transliteracji i transkrypcji pisowni dokonuje kierownik 
USC w przypadku wpisania aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich 
ksiąg stanu cywilnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z 29 września 1986 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego1, a także tłumacz przysięgły – dokonując przekładu do-
kumentów będących podstawą wpisów do polskich ksiąg stanu cywilnego. Z pewnością 
jest to niełatwe zadanie z uwagi na fakt, że wiele systemów prawnych posiada własny 
ustalony sposób transkrypcji i transliteracji pisowni, różny od tego, jaki obowiązuje  

                                                 
1 Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.  
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w naszym kraju. Ponadto istnieją wypracowane przez organizacje pozarządowe na szcze-
blu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, klucze niezależnych przekładów pisow-
ni na inne języki, które nie mają mocy obowiązującej, a jednak są stosowane przez tłuma-
czy przysięgłych. Ponadto sposób transkrypcji i transliteracji z wielu języków narodo-
wych nie został ujęty w ramy prawne, ani nie doczekał się jakiegokolwiek opracowania. 
Obecna sytuacja rodzi poczucie chaosu, a brak regulacji na szczeblu krajowym czy mię-
dzynarodowym jednolitych norm transkrypcji i transliteracji pisowni w odniesieniu do 
poszczególnych języków, prowadzi do różnych przekładów językowych w dokumentach 
urzędowych.  

W obrocie prawnym z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokumenty zagraniczne 
stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego, wpisanie wzmianki dodatko- 
wej lub zamieszczenia przypisku w akcie stanu cywilnego, muszą być tłumaczone przez  
tłumacza przysięgłego. W Polsce tłumacze przysięgli działają w oparciu o ustawę  
z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego2, określającą warunki i tryb  
nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu, a także zasady wykonywania tego 
zawodu.  

Tłumacze przysięgli dokonując przekładu dokumentów, w tym na potrzeby rejestracji 
stanu cywilnego, kierują się w swojej pracy m.in. kodeksem tłumacza przysięgłego przy-
jętego uchwałą Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specja-
listycznych TEPIS z 30 czerwca 2011 r., opracowanego na podstawie wniosków człon-
ków Towarzystwa oraz niezrzeszonych tłumaczy przysięgłych przez Komitet Redakcyjny 
Kodeksu tłumacza przysięgłego (KTP) z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawie-
dliwości oraz członków Międzyinstytucjonalnego Komitetu Konsultacyjnego3. W doku-
mencie tym, niebędącym aktem prawnym, opracowane są szczegółowe zasady przy doko-
nywaniu tłumaczeń. W ogólnych założeniach tłumacz przysięgły jest „zobowiązany do 
wykonywania powierzonego mu tłumaczenia ze szczególną starannością, zachowując 
wierność wobec tekstu źródłowego zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia specjalistycz-
nego i formalnoprawnymi zasadami tłumaczenia sądowego i prawniczego, które mogą 
różnić się od nieprofesjonalnych interpretacji zleceniodawców” (§ 2). W Kodeksie tłuma-
cza przysięgłego zawarto odrębne regulacje w odniesieniu do imion i nazwisk oraz nazw 
geograficznych zapisanych w obcym języku źródłowym. Zgodnie z postanowieniami § 34 
ust. 2 – „imiona i nazwiska zapisane w alfabecie łacińskim należy przytaczać w tekście 
tłumaczenia na język polski wyłącznie w pisowni oryginalnej, zaś w alfabetach niełaciń-
skich – w wersji transkrybowanej i oryginalnej, nie stosując w żadnym razie istniejących 
polskich odpowiedników imion ani spolszczonych form nazwisk obcojęzycznych”. Na-
tomiast nazwiska i imiona o końcówce wskazującej na płeć osoby je noszącej powinny – 

                                                 
2 Dz. U. Nr 273, poz. 2702 ze zm. 
3 http://www.tepis.org.pl/towarzystwo/ktp.pdf 
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w myśl postanowień § 35 – w tłumaczeniu z języka fleksyjnego zachować tę końcówkę  
w mianowniku liczby pojedynczej w tłumaczeniu na język niefleksyjny lub w odpowied-
nim przypadku w tłumaczeniu na język fleksyjny. W razie wątpliwości co do właściwego 
brzmienia w mianowniku obcojęzycznego imienia lub nazwiska, które mogą wynikać  
z odmiany przez przypadki zgodnie z zasadami danego języka fleksyjnego, np. „córka 
Wilhelma Dietera” – należy w nawiasie kwadratowym kursywą umieścić wyjaśnienie: 
[mianownik: Wilhelm Dieter] lub [m. Wilhelm Dieter]. W odniesieniu do nazw geogra-
ficznych oraz nazw instytucji i firm zapisanych w alfabecie łacińskim w omawianym 
dokumencie sugeruje się przytaczanie w tekście tłumaczenia na język polski w pisowni 
oryginalnej, zaś w alfabetach niełacińskich – w wersji transkrybowanej i oryginalnej, 
obok polskiego odpowiednika nazwy geograficznej, jeśli istnieje, jak również obok tłu-
maczenia na język polski nazwy instytucji lub firmy (§ 34). Ponadto w § 36 wyraźnie 
zaznaczono, aby przy transkrypcji i transliteracji nazw własnych zapisanych alfabetem 
niełacińskim, obok przytoczenia ich w języku źródłowym, były one transkrybowane 
zgodnie z zasadami przyjętymi przez powołaną do tego instytucję.  

W obecnym brzmieniu Kodeksu dodano kolejne zdanie w § 36, zalecając, by za zgo-
dą właściciela tłumaczonego dokumentu tłumacz przysięgły podawał jego imię i nazwisko 
w postaci widniejącej w jego dokumencie tożsamości, odnotowując ten fakt i określając 
rodzaj dokumentu tożsamości w formule poświadczającej. Jest to widoczna zmiana w 
porównaniu ze wcześniejszą wersją Kodeksu, idąca – w naszej ocenie – w dobrym kierun-
ku. W dokumencie źródłowym nazwy własne zawierające litery opatrzone znakami dia-
krytycznymi w języku źródłowym zachowują te znaki w tłumaczeniu na język docelowy 
(§ 37 ust. 1). Co więcej, fakt braku domniemanych znaków diakrytycznych w nazwach 
własnych pochodzenia obcego w tłumaczeniu z danego języka źródłowego, w którym 
znaki te nie istnieją, należy skomentować w uwadze tłumacza (§ 37 ust. 2). Polskie nazwy 
własne osób i nazw geograficznych podane w tekście źródłowym bez znaków diakrytycz-
nych tłumacz przysięgły zgodnie z § 37 ust. 3 powinien w tłumaczeniu przytoczyć w tej 
samej postaci, czyli bez znaków diakrytycznych. Z punktu widzenia kierownika USC 
właściwa jest praktyka stosowana przez tłumaczy przysięgłych, aby pisownia nazw włas-
nych nie ulegała żadnym zmianom przy przytaczaniu ich w tłumaczonym dokumencie. 
Pożądane jest, by nazwy zawierające litery opatrzone znakami diakrytycznymi (np. ą, ć, ę, 
ł, ó, ś, ń, ź, itd.) w języku polskim zachowały te znaki w tłumaczeniu na zasadzie cytowa-
nia. Podobnie gdy przytacza się w tekście tłumaczenia nazwy w oryginalnym brzmieniu, 
zapisane w innym alfabecie, np. nazwy rosyjskie pisane cyrylicą w tekście anglojęzycz-
nym lub nazwy pisane alfabetem łacińskim w tekście rosyjskim.  

W praktyce kierownika USC należy także zwrócić uwagę na postanowienia § 40,  
w którym nadaje się priorytet daty faktu w nazwach geograficznych, z wyjątkiem nazw 
geograficznych w aktach stanu cywilnego. Stosowanie w tłumaczeniu zasady priorytetu 
daty faktu nad datą wydania dokumentu oznacza, że brzmienie nazwy geograficznej jest 
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uzależnione od tego, kiedy wydarzenie miało miejsce, a nie tego, kiedy na ten temat został 
sporządzony dokument. Nazwy geograficzne podaje się w brzmieniu, które było stosowa-
ne w danym języku docelowym zgodnie z podziałem świata obowiązującym dla daty 
opisywanego faktu – niezależnie od daty i miejsca wydania tłumaczonego dokumentu.  
W komentarzu do Kodeksu tłumacza przysięgłego podaje się przykłady naruszenia zasady 
priorytetu daty faktu nad datą dokumentu. Jak podano „niezależnie od epoki, w której 
mówi się o miejscu zgonu Aleksandra Puszkina, miasto to należy nazywać Petersburgiem 
a nie, że „Aleksander Puszkin zmarł w 1837 roku w Leningradzie”. Podobnym przykła-
dem jest bitwa pod Stalingradem, która – niezależnie od późniejszej zmiany nazwy tego 
miasta na Wołgograd – pozostanie zawsze historyczną bitwą pod Stalingradem, bo tak 
nazywało się to miasto w latach 1942-43. Podobnie nazwy miejscowości polskich, którym 
zostały nadane bezprawnie nazwy niemieckie po zajęciu Polski przez wojska hitlerowskie 
(np. Litzmannstadt – Łódź, Auschwitz – Oświęcim), należy zachować w brzmieniu nie-
mieckim, wówczas obowiązującym”4. Komentarz podaje także, że stracił aktualność wy-
jątek od zasady priorytetu daty faktu, który obowiązywał do 1 maja 2004 roku, tj. do 
chwili nabycia przez Polskę członkostwa Unii Europejskiej, wobec nazw obecnych miej-
scowości polskich, należących do 1939 r. do państwa niemieckiego5. Wyjątkiem od  
tej zasady jest obowiązek podawania w aktach stanu cywilnego nazwy miejscowości  
w brzmieniu aktualnie obowiązującym, obok której można w nawiasie podać nazwę sto-
sowaną w dacie opisywanego faktu. Podobnie w tłumaczeniu podaje się nazwy niektórych 
miejscowości i obiektów fizjograficznych np. gór, rzek czy mórz, których używa się  
w brzmieniu języka docelowego niezależnie od terytorialnego podziału świata w dacie 
wykonania dokumentu, ponieważ ich brzmienie jest zgodne z przyjętą w tym zakresie 
konwencją języka docelowego. Dotyczy to jednak tylko stolic i większych miast oraz 
takich obiektów fizjograficznych, dla których przyjęto ich wersje w języku docelowym. 
Przykładem mogą tutaj być polskie nazwy stolic i dużych miast państw obcych, np. Paryż 
zamiast Paris, Londyn zamiast London, Kolonia zamiast Köln, Moguncja zamiast Mainz, 
Monachium zamiast München, Akwizgran zamiast Aachen itd. Przykładem mogą być 
także nazwy miejscowości znajdujące się na ziemiach II Rzeczypospolitej Polskiej, które 
można podawać w brzmieniu polskim, nawet jeśli po zakończeniu II wojny światowej 
miejscowości weszły w skład terytorium ZSRR. Zgodnie więc z duchem języka polskiego 
miejscowości takie jak Lwów, Wilno, Nieśwież (a nie Lwiw, Vilnius i Nieswiż) mogą być 
podawane w brzmieniu polskim6. Ponadto co do faktów, które miały miejsce po wojnie, 
nazwy miejscowości terenów wschodnich należących przed wojną do Polski, a po wojnie 

                                                 
4 Zob. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, pod red. D. Kierzkowskiej, Warszawa 

2005, s. 57. 
5 Tamże, s. 58. 
6 Tamże, s. 57.  
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do Związku Radzieckiego powinno się dodatkowo zaopatrywać w ich aktualne odpo-
wiedniki w nawiasie, oczywiście – kwadratowym7. 

Pomimo, że najczęściej to tłumacz przysięgły – tłumacząc dokumenty zagraniczne, 
stanowiące podstawę wpisu w polskich księgach stanu cywilnego, z języka obcego na 
język polski – dokonuje transkrypcji i transliteracji pisowni, to rozwiązanie wszelkich 
ewentualnych problemów związanych z efektem jego prac należy do kierownika USC, 
który jest narażony na wydanie „wadliwego” w tym zakresie aktu stanu cywilnego.  
W literaturze prawniczej niewiele miejsca poświęcono zagadnieniom wpisywania obcych 
imion i nazwisk czy też nazw miejscowości do aktów stanu cywilnego i innych dokumen-
tów. Również w krajowym porządku prawnym próżno doszukiwać się spójnych przepi-
sów w odniesieniu do transkrypcji i transliteracji imion i nazwisk. Z tego chociażby 
względu należy przybliżyć czytelnikom „Metryki” tę złożoną problematykę. 

 
 

                                                 
7 Tamże s, 57-58. 




