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Od redaktora

Szanowni Państwo, 
mijający rok obfi tował w wiele ważnych wydarzeń o charakterze naukowym, jak 
i organizacyjnym. Najważniejszym zapewne jest wejście w życie dnia 1 marca 
2015 r. nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 
1741) wraz z aktami wykonawczymi i korzystanie przez wszystkich urzędników 
USC z tego samego narzędzia do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych, ja-
kim jest aplikacja ŹRÓDŁO działająca w oparciu o jednolity schemat danych 
i ustandaryzowane procedury.

Był to więc rok nowych wyzwań i wytężonej pracy w urzędach stanu cy-
wilnego. Kierownicy USC i inni pracownicy urzędu częstokroć poświęcali swój 
wolny czas i zostawali „po godzinach” i w weekendy, aby usprawnić funkcjo-
nowanie systemu – ku lepszemu zadowoleniu obywateli. Przed pracownikami 
USC jeszcze wiele pracy związanej chociażby z wdrażaniem nowych rozwiązań 
systemu elektronicznego czy zapowiadanymi zmianami w ustawie P.a.s.c. Zdając 
sobie sprawę z wielu trudności i problemów, jakie napotykają nie tylko pracow-
nicy USC, ale i sędziowie, adwokaci czy radcowie prawni w związku z nowymi 
regulacjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zarówno redakcja „Metryki”, 
jak i wydawca – Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina planują 
wydać w przyszłym roku duży komentarz do prawa o aktach stanu cywilnego 
i ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

W tym roku nasze czasopismo objęło patronatem konferencję naukową nt. 
„Imię i nazwisko osoby fi zycznej (nabycie, zmiana, rejestracja) – aspekty mię-
dzynarodowe”, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego w dniu 6 marca br. przez Dr. Michała Wojewodę. Bardzo dziękuje-
my Panu Doktorowi za tę cenną i pożyteczną inicjatywę oraz możliwość upo-
wszechnienia jej efektów szerokiemu kręgowi odbiorców naszego czasopisma. 
Wydawca „Metryki” – Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina była 
współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Nasciturus pro 
iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki”, która odbyła się 
20 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W tym miejscu pragnę wyrazić słowa podziękowania Panu Prof. 



12 Od redaktora

dr. hab. Jackowi Mazurkiewiczowi za owocną współpracę i bezkompromisowe 
ujęcie i przedstawienie swoich poglądów na życie ludzkie.

Nie zapominając o przyszłości, przygotowujemy się już do przyszłorocz-
nych obchodów 70-lecia nowoczesnej, jednolitej rejestracji stanu cywilnego 
w Polsce, zarówno poprzez przygotowywane publikacje naukowe, jak i działania 
organizacyjne. Po długich konsultacjach został przyjęty m.in. projekt Regulami-
nu przyznawania nagrody im. Prof. Józefa Litwina. Od tego numeru „Metryki” 
będziemy publikować ankietę, w której Czytelnicy mogą zgłaszać propozycje 
kandydatur do tej nagrody. Chcemy nią uhonorować osoby zasłużone w zakresie 
rejestracji stanu cywilnego, zwłaszcza na polu naukowym, a przyszły rok stano-
wi najlepszą ku temu okazję. Zapowiadane przedsięwzięcia wpisują się także 
w 5-lecie istnienia naszego czasopisma.

Działalność naszej Fundacji to nie tylko wydawanie „Metryki”. Koncentruje 
się co prawda wokół zagadnień prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego, ale 
wychodzi ponad działalność wydawniczą. Obejmujemy patronatem i współor-
ganizujemy wiele inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu naukowego 
rejestracji stanu cywilnego i wspieranie podmiotów stosujących prawo o aktach 
stanu cywilnego. W planach posiadamy wiele inicjatyw podnoszących kompe-
tencje osób zajmujących się rejestracją stanu cywilnego, począwszy od publikacji 
wydawnictw fachowych, poprzez warsztaty i konferencje, a na działalności do-
radczej skończywszy. Fundacja jako osoba prawna jest organizacją pozarządową, 
a jej działalność ma charakter non profi t. Z uwagi na trudności fi nansowe nie mo-
żemy zrealizować wiele cennych projektów i inicjatyw. Dlatego miło mi bardzo 
zakomunikować Państwu, że wydawca „Metryki” – Fundacja Instytut Naukowy 
im. Prof. Józefa Litwina otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

Poszerzamy tym samym możliwość wsparcia ze strony naszych czytelni-
ków, sympatyków i przyjaciół odpisem 1% podatku naszej działalności (nr KRS: 
0000479445), o co w tym miejscu proszę.

* * *

Szanowni Państwo Czytelnicy i Przyjaciele „Metryki”, zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Niech te święta będą przepełnione wiarą, nadzieją i miło-
ścią, a także radością ze spotkań w gronie rodzinnym, zaś Nowy Rok 2016 niech 
będzie wypełniony szczęściem i wieloma sukcesami.

Oddając do rąk Czytelników drugi numer „Metryki” za 2015 r. życzę przy-
jemnej lektury.

Piotr Kasprzyk
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Michał Wojewoda*

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim 
można zawrzeć małżeństwo 

– geneza, znaczenie praktyczne oraz zasady wydawania

Wstęp

Wśród różnych dokumentów sporządzanych przez urzędników stanu cy-
wilnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego1, ustawodawca przewidział także pisemne zaświadczenie 
potwierdzające, że określona osoba może zgodnie z prawem polskim zawrzeć 
małżeństwo2. Jak stanowi art. 83 ust. 1 P.a.s.c., dokument taki może otrzymać 
obywatel polski lub cudzoziemiec, którego możność zawarcia małżeństwa jest 
oceniana na podstawie prawa polskiego, jeżeli zamierza zawrzeć związek mał-
żeński za granicą. Znaczenie wspomnianego zaświadczenia stale rośnie, a to ze 
względu na intensyfi kację obrotu międzynarodowego i coraz powszechniejsze 
migracje społeczne. Osoby fi zyczne, których możność zawarcia małżeństwa 
– zgodnie z odpowiednimi regułami prawa prywatnego międzynarodowego 
– podlega najczęściej prawu państwu pochodzenia3, niejednokrotnie decydują 

* Dr Michał Wojewoda, Uniwersytet Łódzki
1 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.
2 W dalszej części wywodów analizowany dokument przywoływany będzie także jako „za-

świadczenie z art. 83 P.a.s.c.” lub „zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa”. Posługując 
się tym ostatnim określeniem należy pamiętać o konieczności odróżnienia zaświadczenia z art. 
83 P.a.s.c., które może otrzymać osoba planująca wstąpienie za granicą w związek małżeński, od 
„zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”, o którym 
stanowi art. 41 K.r.o. i które jest wydawane przez kierownika USC w relacjach krajowych, jeżeli 
związek małżeński ma być zawarty przed duchownym w trybie art. 1 ust. 2 i 3 K.r.o. W języku 
prawniczym także ten dokument bywa nazywany „zaświadczeniem o możności zawarcia małżeń-
stwa”. Nie będzie on jednak przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji.

3 We współczesnym prawie prywatnym międzynarodowym, możność zawarcia małżeń-
stwa jest najczęściej poddawana właściwości prawa ojczystego lub prawa miejsca zamieszkania 
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się na zawarcie małżeństwa za granicą. W takich przypadkach posiadanie urzędo-
wego zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa upraszcza zwykle procedu-
ry, jakich należy dopełnić w państwie, w którym ma być zawarty dany związek.

Gdy chodzi o prawo polskie, ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego prze-
widuje w tym względzie charakterystyczne „symetryczne” rozwiązanie. Z jednej 
strony, od cudzoziemca, który chce wstąpić w Polsce w związek małżeński ocze-
kuje się dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem posiada 
on możność zawarcia małżeństwa (art. 79 ust. 1 pkt 3 P.a.s.c.). Z drugiej zaś 
strony, obywatel polski (lub podlegający prawu polskiemu cudzoziemiec) ma 
możliwość uzyskania analogicznego zaświadczenia, jeżeli planuje zmienić swój 
stan cywilny4 za granicą. Duża rola takiego zaświadczenia, ułatwiającego zawarcie 
małżeństwa w innym państwie, jest dostrzegana także na arenie międzynarodo-
wej. Dnia 5 września 1980 r., w Monachium, pod auspicjami Międzynarodowej 
Komisji Stanu Cywilnego (MKSC), została podpisana konwencja Nr 20, doty-
cząca wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa5. 
Polska – która jest stałym członkiem MKSC od 1998 r.6 – jak dotąd do konwencji 
tej nie przystąpiła7. Stosowne regulacje dotyczące zaświadczenia wynikają zatem 
wyłącznie z polskiego prawa wewnętrznego. Należy mieć przy tym świadomość, 
że w odniesieniu do formalności związanych z zawarciem małżeństwa, w praktyce 

nupturientów, zob. W. Popiołek, [w:] System Prawa Prywatnego, tom 20C, Prawo prywatne mię-
dzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015, s. 43 i n. Rozwiązanie przyjęte w polskich normach 
kolizyjnych (art. 48 P.p.m.) jest analizowane w dalszej części artykułu (zob. pkt II.3).

4 W dalszej części rozważań pojęcie stanu cywilnego będzie zasadniczo rozumiane w zna-
czeniu wąskim jako sytuacja jednostki w odniesieniu do małżeństwa (por. art. 29 ust. 2 P.a.s.c.). 
Warto jednak odnotować, że ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r. po raz pierwszy 
wprowadziła defi nicję legalną stanu cywilnego przyjmując szerokie rozumienie tego słowa. Zgod-
nie z art. 2 ust. 1 P.a.s.c. „stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy in-
dywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia 
sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego”. Więcej na temat tego pojęcia, 
zob. M. Wojewoda, Kilka uwag o defi nicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie – Prawo o aktach stanu 
cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 2, 
s. 17 i n.

5 Tekst konwencji w języku francuskim i angielskim można znaleźć na ofi cjalnej stronie Mię-
dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego htt p://ciec1.org w zakładce „Conventions” (dostęp 
z dnia 30.09.2015 r.).

6 Na temat udziału Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego zob. 
htt p://bip.msw.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/miedzynarodowa-komisja/18026,Informacje-
-o-MKSC.html (dostęp z dnia 30.09.2015 r.).

7 Konwencja nr 20 została ratyfi kowana przez 11 państw europejskich, których lista jest 
dostępna na stronie htt p://ciec1.org w zakładce „Signatures & ratifi cations” (dostęp z dnia 
30.09.2015 r.).
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obrotu międzynarodowego decydujące znaczenie mają unormowania obowiązu-
jące w państwie, w którym związek jest celebrowany. To w ich świetle przyjdzie 
ocenić – w każdym indywidualnym przypadku – przydatność zaświadczenia 
w kształcie, jaki przewidział polski ustawodawca8. Problem taki nie powstaje 
w relacjach pomiędzy państwami związanymi konwencją MKSC nr 20, w której 
przewidziano jednolity wzór dokumentu potwierdzającego możność zawarcia 
małżeństwa. Stanowi to – oprócz innych kwestii, o których będzie mowa w dal-
szej części wywodów – poważny argument przemawiający za przystąpieniem 
Polski do konwencji.

W aktualnym stanie prawnym zaświadczenie o możności zawarcia małżeń-
stwa jest w Polsce sporządzane na podstawie art. 83 P.a.s.c. Niniejsza wypowiedź 
ma służyć przybliżeniu przesłanek i zasad jego wydawania. Z góry należy zastrzec, 
że obowiązująca dziś regulacja nie jest rozwiązaniem nowym. Analizowana kon-
strukcja jest znana w prawie polskim od co najmniej 60 lat. W poprzednim stanie 
prawnym możliwość uzyskania analogicznego dokumentu przewidywał art. 71 
ustawy z  1986  r.9, a jeszcze wcześniej instytucję tę regulował art. 60 dekretu 
z 1955 r.10 Poniżej zostanie zaprezentowany krótki rys historyczny, który ma 
pomóc w uchwyceniu istoty zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa 
oraz przygotować grunt pod szczegółowe rozważania na temat art. 83 P.a.s.c. 
Należy mieć przy tym świadomość, że ze względu na rosnące znaczenie rozwa-
żanej instytucji, a także w związku z określonymi wątpliwościami praktycznymi, 
które pojawiały się na gruncie dawnego prawa, obecna regulacja zaświadcze-
nia została istotnie rozszerzona, doprecyzowana, a w pewnym zakresie – także 
zmodyfi kowana.

I. Geneza zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa

1. Wprowadzenie

Obecność przepisów poświęconych zaświadczeniu o możności zawarcia 
małżeństwa w kolejnych aktach prawnych dotyczących rejestracji stanu cywil-
nego w Polsce, z jednej strony wskazuje na ciągłą aktualność zagadnienia, z dru-
giej zaś pozwala prześledzić znamienną ewolucję. Pierwowzorem dokumentu, 

8 Zob. np. uwagi w punkcie II.2 poniżej na temat niehonorowania w Niemczech zaświadczeń 
o możności zawarcia małżeństwa, wydawanych na podstawie art. 83 ust. 3 P.a.s.c. przez polskich 
konsuli.

9 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.) [dalej cyt.: P.a.s.c. z 1986 r.].

10 Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1955 r. Nr 25, 
poz. 151) [dalej cyt.: dekret z 1955 r.].
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o którym stanowi dziś art. 83 P.a.s.c. było „zaświadczenie stwierdzające, że 
obywatel polski posiada zdolność prawną wymaganą według prawa polskiego 
dla dokonania czynności, stanowiącej podstawę do sporządzenia aktu stanu cy-
wilnego za granicą”. Konstrukcja taka pojawiła się najpierw w art. 60 dekretu 
z 1955 r., a następnie we wzorowanym na nim art. 71 ustawy P.a.s.c. z 1986 r. 
Jak wskazywała sama nazwa, analizowany dokument mógł być wydany nie tylko 
na potrzeby zawarcia małżeństwa, ale także w związku z innymi czynnościami 
dokonywanymi za granicą11. Zmiana charakteru zaświadczenia nastąpiła wraz 
z nowelizacją art. 71 P.a.s.c. dokonaną w 1998 r.12 Od tej pory dokument mógł 
być wydany wyłącznie na potrzeby związku małżeńskiego zawieranego za grani-
cą, w celu potwierdzenia możności zawarcia małżeństwa według prawa polskiego. 
W tym też kształcie zaświadczenie jest obecne w art. 83 P.a.s.c.

Dalsze uwagi historyczne zostaną przedstawione odrębnie dla wskazanych 
wyżej dwóch etapów funkcjonowania zaświadczenia. Jak już powiedziano, cezurę 
czasową stanowi data wejścia w życie noweli z 1998 r., czyli dzień 15 listopada 
1998 r.

2. Zaświadczenie o zdolności prawnej w świetle dekretu z 1955 r. 
oraz ustawy z 1986 r. przed nowelą z 1998 r.

Artykuł 60 dekretu z 1955 r. przewidywał wydawanie zaświadczeń na po-
trzeby relacji zagranicznych w dość szerokiej grupie przypadków. O wydanie 
zaświadczenia można się było ubiegać, jeżeli istniała potrzeba urzędowego po-
twierdzenia, że dana osoba posiada zdolność prawną wymaganą według prawa 
polskiego dla dokonania czynności, stanowiącej podstawę do sporządzenia za 
granicą aktu stanu cywilnego. W literaturze podkreślano13, że chodzi o każdą 
czynność prawną, w związku z którą prawo obce przewiduje sporządzenie aktu 
stanu cywilnego, czy choćby wpisanie tzw. wzmianki marginesowej14. Oprócz 
zawarcia małżeństwa w grę wchodziło także np. uznanie dziecka, przysposo-
bienie dokonywane w drodze umowy lub czynność prawna wpływająca na 
kształt imienia albo nazwiska15. Taki model zaświadczenia utrzymano w pier-
wotnym tekście P.a.s.c. z 1986 r. Artykuł 71 powołanej ustawy wprowadzał 

11 Zob. przykłady powołane w dalszej części wywodów – pkt I.2 poniżej.
12 Zob. ustawę z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ko-

deks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do 
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 117, poz. 757), dalej cytowana jako „nowela z 1998 r.”.

13 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 511.
14 Według dzisiejszej nomenklatury chodzi o tak zwaną wzmiankę dodatkową, o której stano-

wi art. 24 P.a.s.c.
15 Por. przykłady cytowane przez J. Litwina, Prawo o aktach..., s. 511.
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tylko drobne zmiany redakcyjne w stosunku do regulacji dekretu16. Różnice 
ograniczały się przede wszystkim do zmiany podmiotu uprawnionego do spo-
rządzenia zaświadczenia. Pod rządami dekretu z 1955 r. był nim organ nadzoru 
nad właściwym urzędem stanu cywilnego17, natomiast począwszy od wejścia 
w życie ustawy z 1986 r. wydawanie zaświadczeń nieprzerwanie należy już do 
kompetencji kierownika USC18. Za granicą zaświadczenia wydawał natomiast 
– zgodnie z dekretem z 1955 r. – polski urząd konsularny, a zgodnie z art. 71 
P.a.s.c. z 1986 r. – konsul19.

Warto podkreślić, że o dokument, o którym stanowił art. 60 dekretu mógł 
się ubiegać jedynie obywatel polski. Analogiczne stanowisko zajmowała ustawa 
z 1986 r. przed nowelizacją. Gdy chodzi o przedmiot zaświadczenia, to w ko-
mentarzach dominował pogląd, że potwierdzenie „zdolności prawnej”, o której 
stanowiły przepisy, miało w istocie dotyczyć zdolności do czynności prawnych 
określonej osoby20. Zdolność ta jest w prawie polskim uzależniona od wieku 
oraz ubezwłasnowolnienia. Przedmiot zaświadczenia był jednak rozumiany ina-
czej, jeżeli miało być ono wydane na potrzeby zawarcia małżeństwa za granicą21. 
Na gruncie dekretu z 1955 r. oraz w świetle towarzyszącej mu Instrukcji Ministra 
Spraw Wewnętrznych dla urzędów stanu cywilnego i organów nadzoru z 1955 r.22 
J. Litwin wskazywał, że „zdolność prawna” obejmowała w tym przypadku osią-
gnięcie odpowiedniego wieku, a także niepozostawanie w związku małżeńskim 
oraz pełnię zdrowia psychicznego, a zatem przeszkody przewidziane w artykułach 

16 Zob. M. Albiniak, A. Czajkowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z objaśnieniami, Warszawa 
1989, s. 88 (pkt 1) oraz K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komenta-
rzem, Warszawa 1991, s. 299.

17 Zgodnie z art. 8 dekretu z 1955 r. organami nadzoru nad urzędami stanu cywilnego były: 
1) prezydium powiatowej rady narodowej – nad urzędami stanu cywilnego przy prezydiach gro-
madzkich i miejskich rad narodowych miast niestanowiących powiatów oraz rad narodowych 
osiedli; 2) prezydium miejskiej rady narodowej miasta podzielonego na dzielnice – nad urzędami 
stanu cywilnego przy prezydiach dzielnicowych rad narodowych; 3) prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej – nad urzędami stanu cywilnego przy prezydiach rad narodowych miast stano-
wiących powiaty.

18 Zob. art. 60 ust. 2 dekretu z 1955 r. oraz art. 71 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 r.
19 Zob. art. 60 ust. 3 dekretu z 1955 r. oraz art. 71 ust. 3 i 4 P.a.s.c. z 1986 r.
20 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 511; K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach..., s. 299.
21 Przypadek ten był objęty odrębną jednostką redakcyjną, ale tylko w kontekście organu 

uprawnionego do sporządzenia zaświadczenia za granicą (zob. art. 60 ust. 3 dekretu z 1955 r. oraz 
art. 71 ust. 4 P.a.s.c. z 1986 r.).

22 Dokument ten, cytowany dalej jako „Instrukcja z 1955 r.”, nie posiadał mocy powszechnie 
obowiązującej. Instrukcja została jednak formalnie zatwierdzona do użytku służbowego przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i wraz z zawartymi w niej wzorami była powszechnie stosowana 
pod rządami dekretu z 1955 r.
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7, 9 i 10 obowiązującego wówczas Kodeksu rodzinnego z 1950 r.23, z wyłącze-
niem przeszkód związanych z osobą przyszłego małżonka. Wniosek taki można 
było wyprowadzić z analizy wzoru zaświadczenia, stanowiącego załącznik do 
Instrukcji z 1955 r.24, w którym nie przewidziano rubryki wskazującej, z kim 
ma być zawarte małżeństwo. Informacja na temat drugiego z nupturientów była 
zaś niezbędna do oceny takich przeszkód jak pokrewieństwo, powinowactwo 
oraz pozostawanie w stosunku przysposobienia, objętych regulacją art. 8 K.r. 
z 1950 r.25 Wzór zaświadczenia mógł przy tym wprowadzać w błąd zagraniczny 
organ, któremu przedstawiano dokument, bo w swej treści zawierał wzmiankę 
o wszystkich przeszkodach przewidzianych w art. 7–10 K.r. z 1950 r. Mogło to 
sugerować, że okoliczności dotyczące relacji z drugim z nupturientów (kwestia 
pokrewieństwa, powinowactwa i przysposobienia) również zostały sprawdzone26. 
Tymczasem nawet jeśli przy wydaniu zaświadczenia zbadano możność zawarcia 
małżeństwa z konkretną osobą fi zyczną, to w samym dokumencie nie wymienia-
no przyszłego współmałżonka. Następowało zatem potwierdzenie abstrakcyjnej 
niejako zdolności do zawarcia małżeństwa, co teoretycznie pozwalało na wyko-
rzystanie zaświadczenia przy wstąpieniu w związek z kimś zupełnie innym (nawet 
wbrew przeszkodom z art. 8 K.r. z 1950 r.). Sytuacja taka słusznie była przed-
miotem krytyki. W literaturze podkreślano, że możność zawarcia małżeństwa jest 
zawsze możnością relatywną i musi być oceniania w odniesieniu do konkretnej 
osoby, z którą ma być zawarty związek27. Praktyka pod rządami dekretu z 1955 r. 
ujawniała w tym zakresie znamienny brak konsekwencji. O ile bowiem od cudzo-
ziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo w Polsce, przy ocenie jego zdolności 
do zawarcia związku według prawa ojczystego, zasadniczo wymagano dowodu 
wskazującego osobę współmałżonka28, o tyle w zaświadczeniu wydawanym oby-
watelowi polskiemu na podstawie art. 60 informacji takiej nie umieszczano.

23 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308 ze 
zm.), dalej „K.r. z 1950 r.”.

24 W Instrukcji z 1955 r. zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia 
małżeństwa za granicą stanowiło wzór nr 32.

25 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 512 oraz s. 514.
26 Postulat badania tych okoliczności był podnoszony w literaturze. Przyjmowano przy tym, 

że istnienie którejkolwiek z przeszkód, o których stanowił art. 8 k.r. stanowiło podstawę odmowy 
wydania zaświadczenia, zob. J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 514.

27 Zob. K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynaro-
dowym prywatnym, Warszawa 1985, s. 34 i s. 74.

28 Tak, na gruncie art. 46 dekretu z 1955 r., K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa..., s. 74. 
Por. jednak J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 436, gdzie autor dopuszcza sytuację, w której tzw. „świa-
dectwo zdolności prawnej cudzoziemca do zawarcia małżeństwa” nie wymienia osoby drugiego 
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Wejście w życie P.a.s.c. z 1986 r. nie doprowadziło do istotnej zmiany sy-
tuacji. Pod rządami nowej ustawy (w jej pierwotnym brzmieniu) w ogóle brak 
było urzędowego wzoru zaświadczenia, o którym stanowił art. 71. Poszczególne 
urzędy posługiwały się własnymi formularzami, wypracowanymi w toku bieżącej 
praktyki, które nawiązywały zwykle do wzoru z Instrukcji z 1955 r. W odniesieniu 
do brzmienia art. 71 ust. 4 P.a.s.c. z 1986 r., w którym wciąż funkcjonowało po-
jęcie „zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa”, w komentarzach podkreślano, 
że określenie to nie zostało skorelowane z art. 14 Prawa prywatnego międzyna-
rodowego z 1965 r.29 Ten ostatni przepis regulował kwestię prawa właściwego 
dla „możności zawarcia małżeństwa”. Mimo różnicy terminologicznej słusznie 
jednak przyjmowano, że obu zwrotom należy przypisać tożsamą treść30. Zgodnie 
uznawano przy tym, że możność zawarcia małżeństwa wymaga oceny występo-
wania wszystkich przeszkód przewidzianych w art. 10–15 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego z 1964 r.31, w tym także tych, które są związane z osobą drugiego 
współmałżonka. K. Pietrzykowski akcentował, że w art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. nie 
chodziło o abstrakcyjną, lecz o relatywną możność zawarcia małżeństwa z kon-
kretną osobą. Dlatego też w zaświadczeniu powinny się obligatoryjnie znaleźć 
podstawowe dane osobowe drugiego z nupturientów32. Sporządzany dokument 
powinien stanowić wyraz wszechstronnej oceny możności zawarcia małżeństwa, 
uwzględniającej również przeszkody pokrewieństwa, powinowactwa oraz przy-
sposobienia, które należy zawsze zweryfi kować w odniesieniu do konkretnej 
osoby. Dla zagranicznego organu, przed którym są dopełniane formalności przed-
małżeńskie, zaświadczenie z art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. miało prezentować defi nityw-
ne stanowisko prawa polskiego odnośnie do możności zawarcia przez obywatela 
polskiego związku małżeńskiego z indywidualnie wskazaną osobą fi zyczną.

Gdy chodzi o kwestie proceduralne, to zarówno pod rządami dekretu 
z 1955 r., jak i ustawy P.a.s.c. z 1986 r. przyjmowano, że sporządzenie zaświadcze-
nia powinno zostać poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym. W przypadku, 
gdy dokument o „zdolności prawnej” miał być wydany na potrzeby planowane-
go za granicą związku małżeńskiego, istotnym elementem owego postępowania 
było odebranie od zainteresowanego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu 

nupturienta. W takim jednak przypadku zalecano kierownikom USC dokonanie dodatkowej oce-
ny dotyczącej przeszkód, które mogą się wiązać z osobą przyszłego małżonka.

29 Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r., Dz. U. z 1965 r. Nr 46, poz. 290 ze zm. [dalej cyt.: P.p.m. 
z 1965 r.].

30 Zob. K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach..., s. 299; M. Albiniak, A. Czajkowska, 
Prawo o aktach..., s. 88 oraz K. Pietrzykowski, Nowe prawo o aktach stanu cywilnego a prawo mię-
dzynarodowe prywatne, „Nowe Prawo” 1987, nr 5, s. 21.

31 M. Albiniak, A. Czajkowska, Prawo o aktach..., s. 88–89.
32 K. Pietrzykowski, Nowe prawo..., s. 21.
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okoliczności, które według prawa polskiego wyłączają zawarcie małżeństwa. 
Osoba, która pozostawała wcześniej w związku małżeńskim zobowiązana była 
dołączyć także dowód jego ustania lub unieważnienia33. W praktyce przyjmo-
wano, że w stosunku do osoby ubiegającej się o zaświadczenie należało general-
nie przeprowadzić takie same czynności i wymagać tych samych dokumentów, 
co w przypadku osób zamierzających zawrzeć małżeństwo w Polsce34.

Zgodnie z Instrukcją z 1955 r. zaświadczenie było ważne przez okres jedne-
go roku35. Pod rządami ustawy P.a.s.c. z 1986 r. przyjmowano natomiast krótszy, 
6-miesięczny okres ważności zaświadczenia36. Uzasadniając skrócenie terminu 
słusznie podkreślano, że okoliczności, od których zależy potwierdzana w doku-
mencie „zdolność prawna” mogą ulegać zmianie37. Im dłuższy okres ważności 
zaświadczenia, tym większe ryzyko, że takie zmiany nastąpią.

Odmowa wydania zaświadczenia, zarówno na gruncie dekretu z 1955 r., jak 
i ustawy P.a.s.c. z 1986 r. (przed nowelizacją) dokonywała się w formie decyzji 
administracyjnej, która podlegała zaskarżeniu w drodze odwołania do organu 
wyższego szczebla38. Odnośnie natomiast do właściwości miejscowej organu wy-
dającego zaświadczenie, to dekret z 1955 r. przewidywał, że dokument wydaje 
organ nadzoru właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce 
osoby zainteresowanej, a w braku takiego miejsca – polski urząd konsularny39. 
Ustawa z 1986 r. przyjęła podobne rozwiązanie, z tym zastrzeżeniem, że w Pol-
sce zaświadczenie wydawał właściwy miejscowo kierownik USC, a za granicą 
konsul40. Oba akty prawne zawierały przy tym regułę szczególną, dotyczącą wy-
łącznie zaświadczenia wydawanego na potrzeby zawarcia małżeństwa, zgodnie 

33 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 513.
34 Zob. K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach..., s. 300; por. K. Pietrzykowski, Nowe pra-

wo..., s. 21. Z kolei J. Litwin, wypowiadający się w latach 60., w warunkach znacznego ograniczenia 
podróży zagranicznych obywateli polskich dodaje, że wydanie zaświadczenia może być uzależ-
nione od przedstawienia paszportu (umożliwiającego wyjazd w celu zawarcia małżeństwa) lub 
zezwolenia sądu polskiego na zawarcie małżeństwa za granicą przez pełnomocnika, zob. J. Litwin, 
Prawo o aktach..., s. 513.

35 Wniosek taki wynikał z treści formularza zapewnienia; zob. wzór nr 32, zawarty w Instruk-
cji z 1955 r.

36 M. Albiniak, A. Czajkowska, Prawo o aktach..., s. 89.
37 Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 1987 r., Nr D-1090/A/20/87, 

cytowane za: K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach..., s. 300–301. Charakterystyczne jest 
przy tym, że okres ważności zaświadczenia także w tym przypadku nie wynikał z przepisów po-
wszechnie obowiązujących.

38 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 514 oraz K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach..., 
s. 300.

39 Art. 60 ust. 2 dekretu z 1955 r.
40 Art. 71 ust. 2–4 P.a.s.c. z 1986 r.
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z którą urząd konsularny (konsul) był właściwy do wydania dokumentu również 
wtedy, gdy zainteresowany wprawdzie zamieszkiwał uprzednio w Polsce, ale opu-
ścił kraj przed ukończeniem 16. roku życia i stale przebywał za granicą41. Reguła 
ta była jedynym normatywnym wyrazem szczególnego znaczenia „zaświadcze-
nia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą” względem innych 
dokumentów o zdolności prawnej, jakie mogły być sporządzone na podstawie 
art. 60 dekretu z 1955 r. oraz art. 71 ustawy P.a.s.c. z 1986 r. Należy mieć jednak 
świadomość, że w praktyce wydawano niemal wyłącznie takie zaświadczenia42. 
Sytuacja ta dała ostatecznie asumpt do zmiany regulacji, co dokonało się w ra-
mach nowelizacji z 1998 r.

3. Zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa 
– stan prawny pod rządami znowelizowanej ustawy P.a.s.c. z 1986 r.

Do nowego ujęcia zagadnień związanych z wydawaniem zaświadczeń na 
podstawie art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. doszło przy okazji uchwalenia ustawy z dnia 
24 lipca 1998 r.43 implementującej do polskiego prawa wewnętrznego postano-
wienia konkordatu z 1993 r.44, które przewidywały zawieranie w Polsce małżeństw 
cywilnych przed duchownym. Ustawa weszła w życie dnia 15 listopada 1998 r., 
wprowadzając przy okazji liczne modyfi kacje zasad rejestracji stanu cywilnego, 
zwłaszcza w odniesieniu do małżeństwa. Gdy chodzi o nowe brzmienie art. 71 
P.a.s.c. z 1986 r., to dokonane w nim zmiany można opisać w kilku punktach.

Po pierwsze, pod wpływem obserwacji dotychczasowej praktyki urzędów 
stanu cywilnego ustawodawca ograniczył przypadki wydawania zaświadczenia 
tylko do sytuacji, w których miało być ono wykorzystane do zawarcia małżeństwa 
za granicą. Odtąd brak już było podstawy prawnej do domagania się zaświad-
czenia na potrzeby jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, podlegającego 
rejestracji w zagranicznych księgach stanu cywilnego45.

Po wtóre, nowe brzmienie art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. zsynchronizowano 
z regulacją Prawa prywatnego międzynarodowego z 1965 r.46 Wskazuje na to 

41 Art. 60 ust. 3 dekretu z 1955 r. oraz art. 71 ust. 4 P.a.s.c. z 1986 r.
42 Zob. J. Litwin, Prawo o aktach..., s. 511–512; M. Albiniak, A. Czajkowska, Prawo o aktach..., 

s. 88.
43 Nowela z 1998 r. cytowana jest w przypisie 12.
44 Zob. konkordat podpisany dnia 28 lipca 1993 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stolicą 

Apostolską, Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
45 A. Mączyński, Konkordatowa i kodeksowa regulacja przeszkód małżeńskich, [w:] Prawość 

i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fun-
dowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 172.

46 A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 227 (uwagi do art. 71 P.a.s.c. z 1986 r., pkt 5).
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posłużenie się w nowej wersji przepisu zwrotem „możność zawarcia małżeń-
stwa”, którym operował art. 14 P.p.m. z 1965 r. Możność ta obejmuje – jak 
przyjmowano – całokształt materialnych przesłanek ważności małżeństwa 
(tzw. przeszkody zrywające), wymagania dotyczące prawidłowego powzięcia 
i oświadczenia woli oraz tzw. przeszkody tamujące (nienależące do wymogów 
ważności małżeństwa)47. Skoro zaś prawem właściwym dla wspomnianej moż-
ności było – zgodnie z powołanym przepisem – prawo ojczyste, to obywatel 
polski mógł ubiegać się w Polsce o jej urzędowe poświadczenie. Dodatkowo, 
w korelacji z dyspozycją art. 3 P.p.m. z 1965 r., który w przypadku bezpań-
stwowców zamiast łącznika obywatelstwa przewidywał zastępczy łącznik miej-
sca zamieszkania, krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania zaświadczenia 
rozszerzono na „cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa”. 
Prawo polskie było bowiem właściwe także dla oceny ich możności zawarcia 
małżeństwa48.

Po trzecie, dodane w art. 71 ust. 1 P.a.s.c. z 1986 r. odwołanie do art. 41 
§2 K.r.o., przesądziło o dalszym skróceniu okresu ważności zaświadczenia po-
twierdzającego możność zawarcia małżeństwa. Ustawodawca zdecydował, że 
dokument ten miał tracić moc na tych samych zasadach co zaświadczenie sporzą-
dzane przez kierownika USC na potrzeby związku zawieranego w Polsce przed 
duchownym, czyli z upływem trzech miesięcy od dnia jego wydania.

Po czwarte wreszcie, doszło do zmiany formy odmowy wydania zaświadcze-
nia, a także trybu jej kontroli. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 2 P.a.s.c. 
z 1986 r., wśród przypadków, w których kierownik USC załatwiając odmownie 
sprawę z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie wydaje decyzji administracyjnej, 
ale powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy otwiera-
jąc możliwość kontroli ze strony sądu powszechnego, znalazła się odmowa wydania 

47 Zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2000, s. 195–196.
48 W literaturze zwrócono jednak uwagę, że regulacja P.a.s.c. z 1986 r. nie uwzględniała szcze-

gólnej normy kolizyjnej zawartej w art. 12 ust. 1 konwencji genewskiej z 1951 r. dotyczącej sta-
tusu uchodźców (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515), zgodnie z którą status osobowy uchodźcy 
(a w tym możność zawarcia małżeństwa) jest poddany prawu państwa jego zamieszkania, a jeżeli 
nie ma on miejsca zamieszkania – prawu państwa pobytu, zob. M. Domański, Zawieranie mał-
żeństw przez uchodźców, „Państwo i Prawo” 2009, nr 3, s. 76–78. Na marginesie należy jednak 
zauważyć, o czym będzie mowa w dalszej części wywodów, że skorelowanie kręgu podmiotów 
uprawnionych do uzyskania zaświadczenia z polskim prawem prywatnym międzynarodowym 
opiera się na założeniu, iż w państwie, w którym ma być zawarte małżeństwo i które oczekuje 
urzędowego potwierdzenia „zdolności” nupturientów, obowiązują takie same reguły kolizyjne jak 
w Polsce. Założenie to nie zawsze okazuje się słuszne. Odnośnie do łączników stosowanych przy 
wskazaniu prawa właściwego dla materialnych przesłanek zawarcia małżeństwa, zob. W. Popiołek, 
[w:] System..., t. 20C, Prawo prywatne..., s. 43 i n.
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zaświadczenia przewidzianego w art. 71 P.a.s.c. z 1986 r.49 Na podstawie nowej 
regulacji, osoba zainteresowana mogła, w terminie 14 dni od doręczenia jej pisma 
z odmową, wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy oko-
liczności przedstawione przez kierownika USC rzeczywiście uzasadniają odmowę 
dokonania czynności. Wprowadzając nową formę kontroli działań urzędów stanu 
cywilnego ustawodawca słusznie uznał, że w niektórych kategoriach spraw50, ści-
śle związanych z regulacjami prawa cywilnego (rodzinnego), gdzie często pojawia 
się także element międzynarodowy, sąd powszechny jest lepiej przygotowany do 
oceny danej kwestii niż wojewoda działający w trybie administracyjnym51.

Co do samej procedury wydania zaświadczenia, nowela z 1998 r. nie wpro-
wadziła istotnych zmian. W komentarzach nadal podkreślano, że przed sporządze-
niem dokumentu niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, 
w ramach którego trzeba ustalić, czy dana osoba spełnia warunki przewidziane 
w art. 10–15 K.r.o. W celu umożliwienia kierownikowi USC dokonania stosow-
nej oceny zainteresowany musiał dopełnić tych samych formalności, które były 
przewidziane przy zawieraniu małżeństwa w Polsce. Należało zatem przedstawić 
dokument tożsamości, odpis aktu urodzenia oraz – ewentualnie – dowód ustania 
lub unieważnienia poprzedniego związku małżeńskiego, a także złożyć pisemne 
zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (por. art. 
54 P.a.s.c. z 1986 r.)52. W celu wydania zaświadczenia kierownik USC powinien 
także ustalić osobę przyszłego współmałżonka, gdyż tylko w ten sposób można 
zbadać odmienność płci nupturientów oraz wykluczyć przeszkodę pokrewień-
stwa, powinowactwa i przysposobienia. Konieczność podania tożsamości osoby, 
z którą miał być zawarty związek małżeński znalazła swe odbicie w ofi cjalnym 
wzorze zaświadczenia, jaki został określony w przepisach wykonawczych. Zgodnie 
z dyspozycją §19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

49 Zob. art. 7 ust. 2 pkt 5 P.a.s.c. z 1986 r. w brzmieniu nadanym nowelą z 1998 r.
50 Katalog tych spraw określał pierwotnie art. 7 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 r., obejmujący pięć enu-

meratywnie wymienionych kwestii związanych z zawarciem małżeństwa. Następnie, przy okazji 
zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanych w 2008 r., w art. 7 dodano nowy ustęp 
3a, który odnosił się do odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa. Nato-
miast w nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r. katalog przypadków, w których 
kontrolę nad rozstrzygnięciem kierownika USC sprawuje sąd powszechny rozszerzono dodatko-
wo o sytuację, w której następuje odmowa dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu 
państwa obcego. Aktualnie przypadki te można znaleźć, odpowiednio, w art. 64 ust. 1, art. 89 
ust. 1 i ust. 4 oraz w art. 108 ust. 4 P.a.s.c. Por. uwagi na temat kontroli sądowej przedstawione 
w punkcie VI poniżej.

51 Por. M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 95–96.
52 A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach..., s. 227, pkt 7–8.
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z dnia 26 października 1998 r.53, zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski 
lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego pań-
stwa może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo, sporządza się według 
urzędowego wzoru, który stanowił załącznik nr 11 do rozporządzenia. W załącz-
niku tym przewidziano specjalne rubryki na wpisanie nazwiska i imienia (imion) 
oraz obywatelstwa osoby, z którą miało być zawarte małżeństwo.

Dla porządku należy dodać, że gdy chodzi o właściwość organów, po no-
welizacji z 1998 r. utrzymano zasadę, że zaświadczenie wydawał kierownik USC 
ostatniego miejsca zamieszkania danej osoby. W przypadku zaś, gdy zaintereso-
wany nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można było ustalić jego 
miejsca zamieszkania lub gdy wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 lat i stale 
przebywał za granicą, organem właściwym do sporządzenia zaświadczenia był 
konsul (art. 71 ust. 2 i 3 P.a.s.c. z 1986 r.).

W związku z faktem, że zaświadczenie miało potwierdzać możność zawar-
cia małżeństwa według prawa polskiego, w sposób oczywisty nie było możliwe 
uzyskanie zaświadczenia na potrzeby związków nieznanych w Polsce, w tym 
zwłaszcza związków jednopłciowych (partnerskich lub małżeńskich). Kwestii tej, 
ze względu na duże znaczenie praktyczne i szereg związanych z tym kontrowersji, 
należy poświęcić odrębny punkt rozważań.

4. Zaświadczenie z art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. a związki nieznane prawu polskiemu

Pojawienie się na przełomie XX i XXI w. w kolejnych państwach euro-
pejskich możliwości nawiązania sformalizowanych (instytucjonalnych) wię-
zi rodzinnoprawnych o charakterze innym niż tradycyjne (heteroseksualne) 
małżeństwo, spowodowało zainteresowanie takimi związkami także ze strony 
obywateli polskich54. Małżeństwa jednopłciowe oraz związki partnerskie (he-
tero- i homoseksualne) – bo w praktyce o te właśnie konstrukcje chodzi – zo-
stały z czasem dopuszczone, w takiej czy innej postaci, w systemach prawnych 
większości członków Unii Europejskiej. Polska i kilka innych krajów unijnych, 
w których monopol heteroseksualnego małżeństwa ma zwykle podstawy konsty-
tucyjne, pozostaje aktualnie w mniejszości55. Co przy tym istotne, w państwach, 

53 Rozporządzenie 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. z 1998 r. Nr 136, poz. 884.

54 Zob. P. Kasprzyk, Z problematyki rejestracji instytucjonalnych związków osób tej samej 
płci (wybrane zagadnienia), [w:] Z zagadnień prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego, red. 
H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 316–318.

55 Zob. informacje prezentowane przez Komisję Europejską na stronie htt p://europa.
eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_en.htm (dostęp z dnia 
30.09.2015 r.). Gdy chodzi o proporcje w całej Europie, uwzględniając państwa nienależące do 
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które przyjęły nowe typy związków, zasadniczo dopuszcza się ich zawieranie 
przez cudzoziemców. Podobnie jak w przypadku klasycznego małżeństwa za-
wieranego za granicą, także tu pojawia się jednak zwykle potrzeba wykazania 
możności zawarcia związku zgodnie z odpowiednim prawem (którym jest naj-
częściej prawo państwa pochodzenia). Stąd też, na gruncie Prawa o aktach stanu 
cywilnego z 1986 r. znane były przypadki, gdy osoby zamierzające zawrzeć poza 
granicami Polski małżeństwo jednopłciowe albo związek partnerski występowały 
o wydanie im w tym celu stosownego zaświadczenia. Kierowane do urzędów 
stanu cywilnego wnioski słusznie jednak spotykały się z odmową. Należy podkre-
ślić, że jedynym dokumentem, jakie prawo polskie przewidywało w razie zamiaru 
zmiany stanu cywilnego za granicą było zaświadczenie, o którym stanowił art. 71 
P.a.s.c. z 1986 r. Powołany przepis pozwalał zaś potwierdzić możność zawarcia 
małżeństwa wyłącznie według prawa polskiego. Chodziło zatem o małżeństwo, 
o którym stanowi art. 1 K.r.o., rozumiane jako monogamiczny związek osób 
różnej płci. Jak wiadomo, prawo polskie nie zna innych typów zinstytucjonali-
zowanych relacji rodzinnoprawnych.

Komentując sytuację pod rządami art. 71 P.a.s.c. z 1986 r., warto w tym 
miejscu przypomnieć, że nowela z 1998 r. została uchwalona wkrótce po wejściu 
w życie nowej Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.56 Artykuł 18 ustawy zasad-
niczej pozwala zaś stwierdzić, że w sferze relacji rodzinnych polski porządek 
konstytucyjny wspiera się na tradycyjnych fundamentach i chroni małżeństwo 
jako związek mężczyzny i kobiety57. Znamienne jest przy tym, że Konstytucja 
z 1997 r. została przyjęta dokładnie w tym czasie, kiedy pierwsze państwa euro-
pejskie dopuściły związki jednopłciowe (początkowo jako związki partnerskie58). 
Pamiętając o tym wszystkim, znaczenie art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. w brzmieniu 
nadanym nowelą z 1998 r. nie może budzić wątpliwości. Był to przepis, który 
mógł być wykorzystany tylko w przypadku zamiaru zawarcia za granicą klasycz-
nego związku małżeńskiego z osobą odmiennej płci.

UE, to rozkładają się ono mniej więcej równo, zob. htt ps://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_
of_same-sex_unions_in_Europe (dostęp z dnia 30.09.2015 r.).

56 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
57 Brzmienie art. 18 Konstytucji ciągle wzbudza jednak pewne wątpliwości interpretacyjne, 

zob. m.in. E. Łętowska, Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r., „Pań-
stwo i Prawo” 2013, nr 6, s. 15 i n.; Z. Strus, Znaczenie artykułu 18 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, „Palestra” 2014, nr 9, s. 233 i n. oraz B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety 
i mężczyzny”. O niektórych implikacjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
2013, z. 3, s. 591 i n.

58 Zob. P. Kasprzyk, Z problematyki rejestracji..., s. 316–317; por. także zestawienie opu-
blikowane na stronie htt ps://en.wikipedia.org/wiki/Civil_union#Europe_2 (dostęp z dnia 
30.09.2015 r.).
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Próbując obejść istniejące ograniczenia, osoby zainteresowane zawarciem za 
granicą związku homoseksualnego, przy ubieganiu się o zaświadczenie z art. 71 
P.a.s.c. z 1986 r. odmawiały niekiedy podawania danych podmiotu, z którym miał 
być zawarty związek. Oczywiste było jednak, że kierownik USC, który nie otrzy-
mał informacji na temat przyszłego małżonka, albo który dostrzegał, że chodzi 
o osobę tej samej płci, musiał odmówić wydania zaświadczenia. Potwierdzenie 
możności zawarcia małżeństwa w takich okolicznościach stanowiłoby narusze-
nie prawa polskiego. Oznaczałoby bowiem, że albo nie sprawdzono wszystkich 
przeszkód małżeńskich (skoro nie znamy osoby współmałżonka) albo też – z na-
ruszeniem polskiej Konstytucji oraz art. 1 K.r.o. – potwierdzono zdolność do 
zawarcia związku homoseksualnego. Tam gdzie w następstwie odmowy wydania 
zaświadczenia sprawa trafi ała do sądu powszechnego, stanowisko kierownika 
USC było zwykle uznawane za prawidłowe. Sądy podkreślały, że urzędy stanu 
cywilnego muszą działać w zgodzie z przepisami prawa59. Decydujące znaczenie 
miała okoliczność, że art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. odnosił się do możności zawarcia 
małżeństwa w rozumieniu prawa polskiego, jako związku zawieranego z kon-
kretną osobą płci przeciwnej. Wydania innego zaświadczenia powołany przepis 
nie autoryzował. Warto dodać, że w tym samym duchu zgodnie wypowiadali się 
przedstawiciele doktryny60.

Choć dla osoby posiadającej odpowiednią wiedzę z zakresu prawa rodzin-
nego oraz prawa prywatnego międzynarodowego analizowana kwestia powinna 
wydawać się oczywista, to w popularnym odbiorze społecznym sprawa budziła 

59 Zob. niepublikowane orzeczenia: Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r. 
(sygn. akt VI Ca 860/11) oraz Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie z dnia 8 marca 
2013 r. (sygn. akt IV Ca 1366/12), omawiane przez A. Czajkowską, Przesłanki odmowy kierownika 
urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą w świetle 
polskiego prawa i orzecznictwa sądowego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji 
stanu cywilnego” 2012, nr 1, s. 225–232 oraz Jeszcze o istocie przepisu art. 71 Prawa o aktach stanu 
cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, nr 1, 
s. 207–215. W drugiej z powołanych spraw, złożona przez wnioskodawcę skarga kasacyjna została 
wprawdzie przyjęta do rozpoznania, ale ostatecznie Sąd Najwyższy odrzucił ją uznając, że chodzi 
o sprawę z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, gdzie skarga kasacyjna nie przysłu-
guje, zob. postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt I CSK 484/13, LEX nr 1523243.

60 Zob. A. Mączyński, Konkordatowa i kodeksowa regulacja..., s. 172; por. P. Mostowik, O po-
stulatach zaświadczania przez kierownika urzędu stanu cywilnego o możności zawarcia za granicą 
małżeństwa bez względu na płeć drugiego nupturienta, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności 
intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi 
Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll, Warszawa 2012, s. 475 i nast., 
oraz M.A. Zachariasiewicz, Zawarcie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym – aktu-
alne problemy, opinia przygotowana dla Rzecznika Praw Obywatelskich, sierpień 2014, niepubl., 
s. 26 i n.
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zawsze wiele emocji. Środowiska liberalne od dawna domagały się wydawania za-
świadczeń o możności zawarcia małżeństwa bez wskazywania osoby, z którą ma 
być zawarty związek. Argumentowano, że urzędnik stanu cywilnego nie ma pod-
staw do ingerowania w plany życiowe obywatela, dopytując wnioskodawcę, z kim 
chce się związać w życiu prywatnym61. O ile jednak przeciętny obywatel może 
nie wiedzieć, że według prawa polskiego zdolność do zawarcia małżeństwa musi 
być oceniana w kontekście związku z konkretną osobą, o tyle zaskakujące jest, 
iż powołana argumentacja znalazła uznanie Rzecznika Praw Obywatelskich62, 
Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania63, a jednostkowo także sądu 
administracyjnego64. W efekcie doszło nawet do zainicjowania prac nad zmianą 
wzoru zaświadczenia wydawanego na podstawie art. 71 P.a.s.c. z 1986 r., tak aby 
wyeliminować z niego informację o osobie, z którą ma być zawarty związek mał-
żeński. Koncepcja ta została jednak słusznie porzucona, a obowiązujący obecnie 
art. 83 P.a.s.c. stanowi bezpośrednią kontynuację konstrukcji uregulowanej w art. 
71 P.a.s.c. z 1986 r. Nie może ulegać najmniejszej wątpliwości, że także pod rzą-
dami ustawy z 2014 r. potwierdzenie możności zawarcia małżeństwa – poprzez 
zaświadczenie sporządzane na podstawie art. 83 P.a.s.c. – dotyczy wyłącznie 
związku małżeńskiego heteroseksualnego i dokonuje się w świetle przesłanek 
przewidzianych w polskim prawie rodzinnym.

61 W 2008 r. w imieniu „Kampanii Przeciwko Homofobii” w Parlamencie Europejskim została 
złożona petycja nr 0632/2008 w sprawie niechęci polskich władz do wydawania świadectw stanu 
cywilnego na potrzeby zawierania związków jednopłciowych za granicą. Na temat losów petycji 
zob. www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-420.019&for
mat=PDF&language=PL&secondRef=04(dostęp z dnia 30.09.2015 r.). Zob. także B. Grabow-
ska, Sprawa wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym na potrzeby zawarcia związku partnerskiego, 
„Program Spraw Precedensowych” (Biuletyn Informacyjny Helsińskiej Fundacji Praw Człowie-
ka) 2008, z. 9–10, s. 1–2.

62 Zob. pismo Rzecznika Prawa Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 15 marca 2011 r. (RPO-660930/10/MO), www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/
pdf/2010/11/660930/1553675.pdf (dostęp z dnia 30.09.2015 r.).

63 Zob. informację Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, dotyczącą pisma Pełno-
mocnika z 3 lutego 2011 r. skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.
rownetraktowanie.gov.pl/interwencje/usc-odmawiaja-wydawania-zaswiadczen (dostęp z dnia 
30.09.2015 r.).

64 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2008 r., 
sygn. akt III SA/Gd 229/08, LEX nr 518474. Mimo że sprawa dotyczyła odmowy wydania ogólne-
go zaświadczenia o stanie cywilnym, WSA wskazał w uzasadnieniu, że należało rozważyć możliwość 
wydania wnioskodawcy zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa na podstawie art. 71 P.a.s.c. 
z 1986 r. Zdaniem sądu, kierownik USC nie jest w takiej sprawie uprawniony do badania, z kim ma 
być zawarty planowany za granicą związek (w sprawie chodziło o relację homoseksualną).
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Należy jednak odnotować, że argumenty środowisk liberalnych zostały do 
pewnego stopnia uwzględnione w nowym stanie prawnym, czego dowodem jest 
możliwość uzyskania innego dokumentu, jakim jest zaświadczenie o stanie cy-
wilnym (zob. art. 44 oraz art. 49 P.a.s.c.)65. Niniejszy autor szeroko komentował 
tę nową konstrukcję w swych wcześniejszych publikacjach66. W tym miejscu 
wystarczy zaznaczyć, że dokument, o którym mowa w sposób neutralny po-
twierdza stan osobisty i rodzinny jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem 
statusu małżeńskiego. Nie stanowi on potwierdzenia możności zawarcia jakiego-
kolwiek związku (a w szczególności związku nieznanego prawu polskiemu), ale 
jako dowód stanu bezżennego może pomóc przy załatwianiu za granicą formal-
ności zmierzających np. do zawarcia małżeństwa homoseksualnego lub związku 
partnerskiego. W praktyce dokument ten będzie z pewnością stanowić swoisty 
surogat zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa, wykorzystywany na po-
trzeby zawierania za granicą związków, których prawo polskie nie przewiduje67. 
Okoliczność ta nie powinna być jednak przeceniana. Uregulowanie analizowanej 
konstrukcji w ustawie z 2014 r. z pewnością nie oznacza poparcia dla związków 
partnerskich czy małżeństw jednopłciowych, ani – tym bardziej – nie może 
prowadzić do wniosku o ich dopuszczalności w Polsce. Zaświadczenie o stanie 
cywilnym może zresztą służyć także innym celom, aktualnym w kontekście nasi-
lających się migracji społecznych68. Dokument ten należy zatem postrzegać jako 

65 Zob. odpowiedź przedstawiciela MSW z dnia 16 sierpnia 2013 r., która dotyczyła inter-
pelacji poselskiej nr 19820 w sprawie wzoru zaświadczenia, o którym mowa w art. 71 ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r., htt p://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.
xsp?key=588D531A (dostęp z dnia 30.09.2015 r.). W interpelacji podnoszono, że wzór zaświad-
czenia utrudnia zawieranie związków małżeńskich przez obywateli Polski za granicą.

66 Zob. M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym – nowa konstrukcja w Prawie o aktach 
stanu cywilnego z 2014 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, z. 1, s. 31 i n. oraz Zaświadczenie 
o stanie cywilnym a małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie zawierane za granicą, „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego” 2015, z. 3, s. 693 i n.

67 O tym, że także w zamiarze ustawodawcy właśnie taki był cel wprowadzenia nowego roz-
wiązania pośrednio przekonuje okoliczność, że nawet opłata skarbowa za wydanie każdego z ana-
lizowanych zaświadczeń jest taka sama i wynosi 38 zł, zob. załącznik do ustawy z dnia 16 paździer-
nika 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.), część II, ust. 1 
pkt 1 (zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo) 
oraz pkt 2 (zaświadczenie o stanie cywilnym).

68 W uzasadnieniu projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wskazano, że ce-
lem zaświadczenia o stanie cywilnym jest „miarodajne i aktualne udokumentowanie stanu 
cywilnego osoby, zarówno przed organami krajowymi, jak i zagranicznymi, na użytek wielu 
spraw, m.in. podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych. [...] Zaświadczenie o stanie cywil-
nym ma uniwersalny charakter i jako jeden dokument zastąpi przedkładanie wielu odpisów 
aktów stanu cywilnego dotyczących jednej osoby, co uprości postępowanie oraz zmniejszy 
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odpowiedź na słuszne skądinąd twierdzenia, że – bez względu na szczegółowe 
zamiary – obywatel ma prawo do uzyskania zaświadczenia, które jasno określa 
jego stan cywilny, tak jak został on odnotowany w publicznym rejestrze69.

II. Regulacja zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa w nowej ustawie 
Prawo o aktach stanu cywilnego

1. Wstęp

Przewidziane w art. 83 P.a.s.c. z 2014 r. unormowanie poświęcone zaświad-
czeniu o możności zawarcia małżeństwa stanowi – jak powiedziano – konty-
nuację konstrukcji obecnej w art. 71 P.a.s.c. z 1986 r. w kształcie nadanym jej 
nowelą z 1998 r. Przy okazji uchwalania nowego Prawa o aktach stanu cywil-
nego regulacja ustawowa została jednak istotnie rozbudowana, doprecyzowana, 
a w części także zmieniona. Z góry należy zaznaczyć, że nie wszystkie wprowa-
dzone korekty zasługują na pozytywną ocenę. Już samo sformułowanie art. 83 
ust. 1 P.a.s.c. – jako zdanie wielokrotnie złożone – pozostawia wiele do życzenia 
z punktu widzenia zasad składni obowiązujących w języku polskim70. Do tego 
dochodzą nieścisłości co do znaczenia niektórych zwrotów użytych w analizowa-
nym przepisie (zwłaszcza gdy chodzi o pojęcie i formułę „zapewnienia”, o którym 
mowa w art. 83 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c.). Niepotrzebnie też chyba rozbudowano kata-
log danych wpisywanych do zaświadczenia, zwłaszcza gdy chodzi o szczegółowe 
informacje na temat przyszłego małżonka. Kwestie te będą jeszcze poruszane 
w toku dalszych wywodów. W tym miejscu należy skrótowo przedstawić najważ-
niejsze zmiany wprowadzone nową ustawą, które można ująć w pięciu punktach:

koszty po stronie obywatela”, zob. druk sejmowy 2620, s. 24, htt p://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.
nsf/0/A3F2218065524B31C1257D1C003DB428/%24File/2620-uzas.docx (dostęp z dnia 
30.09.2015 r.).

69 W rzeczywistości dziwić może okoliczność, że pod rządami wcześniej obowiązujących 
w Polsce przepisów brak było możliwości uzyskania dokumentu, który by jednoznacznie wskazy-
wał, że dana osoba jest stanu wolnego.

70 Odwołanie do ustawy Prawo prywatne międzynarodowe wprowadzono w art. 83 ust. 1 P.a.s.c. 
w bardzo niefortunny sposób, zaburzając prawidłowy szyk zdania. Błędu tego można było łatwo 
uniknąć nadając analizowanemu przepisowi np. następujące brzmienie: „Jeżeli małżeństwo ma 
być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzo-
ziemca, którego możność zawarcia małżeństwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą 
oni otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć 
małżeństwo”.
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Po pierwsze, skorygowany został krąg cudzoziemców uprawnionych do otrzy-
mania zaświadczenia, co wynikało z potrzeby zsynchronizowania nowej regulacji 
z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r.71

Po drugie, istotnie zliberalizowano reguły dotyczące właściwości miejsco-
wej organu wydającego zaświadczenie. Obecnie – zgodnie polskim prawem we-
wnętrznym – dokument można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego 
w Polsce72 lub u polskiego konsula za granicą73.

Po trzecie, doprecyzowano procedurę uzyskiwania zaświadczenia. Art. 83 
ust. 2 P.a.s.c. wyraźnie stanowi, że podmiot zainteresowany uzyskaniem zaświad-
czenia, oprócz przedstawienia dokumentu tożsamości, składa takie samo zapew-
nienie jak osoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński w Polsce. Musi także 
dostarczyć dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. Do-
datkowo, w przypadku, gdy zaświadczenie ma wydać konsul, który nie posiada 
dostępu do elektronicznego rejestru stanu cywilnego, niezbędne jest przedsta-
wienie dokumentów potwierdzających stan cywilny samego zainteresowanego 
(art. 83 ust. 3 P.a.s.c.). Z kolei art. 83 ust. 4 P.a.s.c. precyzuje, jakie dodatkowe 
dokumenty (zagraniczne) są niezbędne do uzyskania zaświadczenia w przypad-
ku osób nieobjętych polskim systemem rejestracji stanu cywilnego.

Po czwarte, w ustawie precyzyjnie wskazano niezbędne elementy składowe 
zaświadczenia (art. 83 ust. 5 P.a.s.c.). Na tej podstawie i w oparciu o delegację 
z art. 33 pkt 3 lit. d P.a.s.c. Minister Spraw Wewnętrznych określił wzór zaświad-
czenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeń-
stwo. Wzór ten stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia wykonawczego z dnia 
29 stycznia 2015 r.74

Po piąte wreszcie, art. 83 ust. 6 P.a.s.c. jednoznacznie wskazuje na termin 
ważności zaświadczenia. Został on wydłużony do 6 miesięcy i jest liczony od daty 
sporządzenia dokumentu.

W praktyce, największe różnice w stosunku do poprzedniego stanu prawnego 
dotyczą wybranych kwestii proceduralnych i „technicznych”. Zostaną one omówio-
ne w IV części artykułu, która jest poświęcona zasadom wydawania zaświadczenia. 
W tym miejscu natomiast wypada przedstawić krótki komentarz na temat orga-
nów właściwych do wydania zaświadczenia oraz kręgu podmiotów uprawnionych 
do jego otrzymania, gdzie również pojawiły się pewne modyfi kacje.

71 Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 ze zm. [dalej cyt.: P.p.m.].
72 Artykuł 83 ust. 2 P.a.s.c. pozwala stwierdzić, że o wydanie zaświadczenia można się ubiegać 

u kierownika USC (dowolnie) wybranego przez osobę zainteresowaną.
73 Zob. art. 83 ust. 3 P.a.s.c.
74 Zob. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wy-

dawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).
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2. Organy upoważnione do wydawania zaświadczeń z art. 83 P.a.s.c.

W nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego obserwujemy generalne 
odejście od ścisłego oznaczania właściwości miejscowej kierownika USC75. Do-
tyczy to także procedury wydawania zaświadczeń o możności zawarcia małżeń-
stwa. Liberalizacja przepisów w tym zakresie była możliwa dzięki wprowadzeniu 
ogólnokrajowego rejestru stanu cywilnego, do którego dostęp uzyskali wszyscy 
kierownicy USC w Polsce. W efekcie, osoba która ubiega się o zaświadczenie 
z art. 83 P.a.s.c. może załatwić swoją sprawę w dowolnym urzędzie stanu cywil-
nego76. Składane przez zainteresowanego zapewnienie o braku przeszkód mał-
żeńskich (omawiane szczegółowo w punkcie IV.3 poniżej) jest weryfi kowane 
w świetle przedstawionych dokumentów oraz danych ujawnionych w rejestrze. 
Te ostatnie są sprawdzane z urzędu77. W ramach przyjętego modelu, niewąt-
pliwie wygodnego dla obywatela, pewne ryzyko wiąże się jednak z faktem, że 
ewentualna odmowa wydania zaświadczenia nie podlega odnotowaniu w ogól-
nokrajowym systemie elektronicznym. W sytuacjach wątpliwych lub spornych 
może to prowokować osobę zainteresowaną do próby uzyskania zaświadczenia 
w kolejnym urzędzie stanu cywilnego w nadziei na odmienną ocenę lub niewy-
krycie określonych okoliczności przez innego kierownika USC78.

Gdy chodzi o właściwość organów, dodatkowego wyjaśnienia wymaga 
kwestia wydawania zaświadczeń przez konsuli. Jest to jedna z czynności, która 
– zgodnie z brzmieniem art. 34 pkt 13 nowego Prawa konsularnego z 2015 r.79 
– jest wykonywana przez konsula na podstawie przepisów szczególnych. Właści-
wą podstawę dla tej czynności stanowi właśnie art. 83 ust. 3 P.a.s.c. Należy przy 
tym podkreślić, że bardzo ogólne sformułowanie powołanego przepisu, w którym 
zrezygnowano z dodatkowych przesłanek ubiegania się o zaświadczenie u kon-
sula i który nie precyzuje, do jakiego konsula należy wystąpić w celu uzyskania 
dokumentu, w tym przypadku wcale nie oznacza dowolności. Przeciwnie, należy 
mieć świadomość, że funkcje konsulów są ściśle związane z przydzielonym im 

75 Ustawodawca pozwala załatwić wiele spraw dotyczących rejestracji stanu cywilnego przed 
dowolnie wybranym kierownikiem USC, zob. np. art. 15, art. 18 oraz art. 44 ust. 5 P.a.s.c.

76 Zob. art. 83 ust. 2 P.a.s.c., który stanowi o dopełnieniu formalności związanych z wydaniem 
zaświadczenia przed wybranym kierownikiem USC.

77 Jeśli danych dotyczących określonej osoby jeszcze w rejestrze nie ma, co w początkowym 
okresie po wprowadzeniu nowej ustawy należy uznać za sytuację typową, właśnie przy okazji wy-
dawania zaświadczenia powinno dojść do migracji stosownych aktów stanu cywilnego zgodnie 
z art. 125 P.a.s.c. (por. także uwagi w punkcie IV.5 poniżej).

78 Więcej na temat odmowy wydania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. w punkcie VI poniżej.
79 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274) weszła w życie 

1 listopada 2015 r., zastępując wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 13 lutego 1984 r. o funkcjach 
konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 389 ze zm.).
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okręgiem konsularnym80. Wykonywanie czynności konsularnych poza wyzna-
czonym okręgiem jest możliwe wyłącznie za zgodą państwa przyjmującego i na 
podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia polskiego ministra właściwego 
do spraw zagranicznych81. W efekcie należy przyjąć, że dokumenty sporządza-
ne przez polskiego konsula są, co do zasady, przeznaczone na potrzeby przed-
łożenia ich władzom miejscowym w okręgu konsularnym, w którym urzęduje 
konsul. Przenosząc to rozumowanie na grunt art. 83 P.a.s.c. należy powiedzieć, 
że zaświadczenie stwierdzające, iż zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 
małżeństwo może i powinno być wydane tylko przez tego konsula, w którego 
okręgu konsularnym ma być zawarte małżeństwo82.

Drugi problem wiąże się z faktem, że nawet zaświadczenie sporządzone 
przez konsula w pełnej zgodności z prawem polskim i wskazanymi wyżej zasa-
dami może nie być honorowane w państwie zawarcia małżeństwa. Ciekawym 
przykładem są tu Niemcy. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi 
u naszego zachodniego sąsiada, osoba zawierająca małżeństwo, która podlega 
prawu obcemu powinna przedstawić zaświadczenie o możności zawarcia mał-
żeństwa wydane przez odpowiedni krajowy organ administracji państwa pocho-
dzenia. Za organ taki nie jest jednak uważany konsul innego państwa83. Brak 
jest także jakichkolwiek dwustronnych uzgodnień między Polską a Niemcami, 
które mogłyby autoryzować działanie polskiego konsula w tym zakresie. Należy 
też przypomnieć, że Polska nie jest stroną Konwencji MKSC nr 20, która po-
zwala sygnatariuszom na jednostronne wskazanie organów uprawnionych do 
wydawania zaświadczeń, co umożliwia przyznanie odpowiednich kompetencji 
konsulom84. W tej sytuacji, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, polegają-
cych na nierespektowaniu przez władze niemieckie zaświadczeń sporządzanych 
na podstawie art. 83 ust. 3 P.a.s.c. przez polskich konsuli, zaleca się, aby składane 
w Niemczech wnioski o wydanie zaświadczenia były przekazywane w celu zała-
twienia do urzędu stanu cywilnego w Polsce85.

80 Por. art. 12 ust. 2 Prawa konsularnego.
81 Art. 14 Prawa konsularnego.
82 Jak przekonuje treść wyjaśnień udzielonych w piśmie z dnia 23 lipca 2015 r. ( sygn. SO-

-III.620.60.2015) przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wo-
jewódzkiego w Łodzi, takie stanowisko zajmuje także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

83 Zob. pismo z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. SO-III.620.60.2015) cytowane w przypisie 82.
84 Niemcy stosują konwencję MKSC nr 20 od 1997 r. i w stosunku do innych państw człon-

kowskich, które na podstawie art. 8 konwencji wskazały konsula jako organ uprawniony do spo-
rządzania zaświadczeń, zobowiązane są honorować wydane przez ten organ dokumenty.

85 Zob. pismo z dnia 23 lipca 2015 r. (sygn. SO-III.620.60.2015) cytowane w przypisie 82.
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3. Zakres podmiotów uprawnionych do uzyskania zaświadczenia

Jeżeli chodzi o krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania zaświadczenia 
o możności zawarcia małżeństwa, to lektura art. 83 ust. 1 P.a.s.c. wskazuje, że 
o dokument taki może się ubiegać obywatel polski lub cudzoziemiec, które-
go możność zawarcia małżeństwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, jest oceniana na podstawie prawa 
polskiego. Takie sformułowanie przepisu wskazuje na zamiar możliwie pełnego 
zsynchronizowania nowej regulacji z obowiązującymi w Polsce regułami koli-
zyjnymi86. Uprawnienie obywatela polskiego do domagania się zaświadczenia 
należy uznać za naturalną konsekwencję regulacji zawartej w art. 48 P.p.m., który 
możność zawarcia małżeństwa nakazuje oceniać w świetle prawa ojczystego. Na-
tomiast dokładny krąg cudzoziemców, którzy mogą wystąpić o wydanie analizo-
wanego dokumentu należy ustalać na podstawie art. 48 w zw. z art. 3 P.p.m. Ten 
ostatni przepis stanowi, że jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, 
a obywatelstwa danej osoby ustalić nie można, osoba ta nie ma obywatelstwa 
żadnego państwa albo nie można ustalić treści prawa ojczystego, stosuje się prawo 
państwa, w którym znajduje się jej miejsce zamieszkania; w razie braku miejsca 
zamieszkania stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się miejsce jej zwy-
kłego pobytu. Ta sama metoda poszukiwania tzw. statutu zastępczego dotyczy 
osób, które uzyskały ochronę w innym państwie niż państwo ojczyste w związku 
z faktem, że ich więzy z państwem ojczystym uległy trwałemu zerwaniu z powodu 
naruszania w tym państwie podstawowych praw człowieka (art. 3 ust. 2 P.p.m.). 
Z powołanych regulacji płynie wniosek, że zaświadczenie, o którym stanowi art. 
83 P.a.s.c. mogą uzyskać – oprócz obywateli polskich – także bezpaństwowcy 
oraz posiadający obce obywatelstwo dysydenci (uchodźcy), jeżeli mają w Polsce 
miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu87.

Wykazanie polskiego obywatelstwa nie powinno zwykle powodować trud-
ności. Wystarczającym dowodem jest dokument tożsamości (dowód osobisty, 

86 Należy naturalnie pamiętać, że Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. nie jest jedy-
nym aktem prawnym zawierającym normy kolizyjne, a pierwszeństwo przed ustawą krajową mają 
w Polsce przepisy unijne oraz konwencje międzynarodowe (bilateralne i multilateralne). Aktual-
nie trudno byłoby jednak wskazać przepisy spoza ustawy P.p.m., które inaczej określałyby krąg 
osób podlegających prawu polskiemu i zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o możności 
zawarcia małżeństwa.

87 W przypadku uchodźców w rozumieniu konwencji genewskiej z 1951 r., cytowanej w przy-
pisie 48, analogiczny wniosek wynika z art. 12 ust. 1 konwencji, który poddaje status osobisty 
uchodźcy (a w tym, jak się przyjmuje, możność zawarcia małżeństwa) prawu miejsca zamiesz-
kania lub, w ostateczności, prawu miejsca pobytu zainteresowanego. Odnośnie do rozumienia 
łączników miejsca zamieszkania i zwykłego pobytu, zob. M. Świerczyński, [w:] System Prawa Pry-
watnego, tom 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2014, s. 226–236.
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paszport), który należy przedstawić kierownikowi USC zgodnie z art. 83 ust. 2 
P.a.s.c. W przypadkach budzących wątpliwości konieczne może być jednak sko-
rzystanie z dodatkowych środków dowodowych88, a wyjątkowo w celu weryfi ka-
cji polskiego obywatelstwa może być potrzebne zaangażowanie odpowiednich 
organów krajowych lub zagranicznych89. Należy przy tym pamiętać o regulacji 
zawartej w art. 2 ust. 1 P.p.m., zgodnie z którą jeżeli ustawa przewiduje właści-
wość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby 
prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa. Oznacza to, że 
zaświadczenie mogą otrzymać także obywatele polscy posiadający podwójne 
(wielorakie) obywatelstwo. W przypadku bezpaństwowców konieczne wydaje 
się wyjaśnienie przez zainteresowanego przyczyn nieposiadania jakiegokolwiek 
obywatelstwa w sposób możliwy do zweryfi kowania przez kierownika USC90. 
Osoby takie będą też musiały udowodnić, że w Polsce posiadają miejsce za-
mieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Także uchodźcy powinni odpowiednio 
wykazać swój status, co może się dokonać np. przez przedstawienie dokumentu 
tożsamości lub dokumentu podróży przewidzianego w konwencji genewskiej 
z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców91. Dokument ten, jeżeli jest wystawiony 
przez władze polskie, wystarczy zwykle dla wykazania, że zainteresowany ma 
w Polsce co najmniej miejsce zwykłego pobytu.

Odnosząc się do przyjętego w art. 83 ust. 1 P.a.s.c. rozwiązania, wyznacza-
jącego krąg osób uprawnionych do otrzymania zaświadczenia, z jednej strony 
należy wyrazić zadowolenie z faktu, że krajowy ustawodawca uwzględnia reguły 
prawa prywatnego międzynarodowego w sytuacji, w której kierownik USC ma 

88 Uzasadnione może być skorzystanie z jednego ze sposobów, jakie na potrzeby wykazania 
obywatelstwa przed sądem powszechnym przewidziano w §35–36 rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakre-
su międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1657). Kwestię ustalania obywatelstwa na użytek zastosowania 
normy kolizyjnej szczegółowo omawia M. Pilich, Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym mię-
dzynarodowym, Warszawa 2015, s. 430 i n.

89 W grę wchodzi np. zwrócenie się do wojewody właściwego ze względu na ostatnie miejsce 
zamieszkania danej osoby w RP albo do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu kon-
sularnego RP, por. §36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego w przypisie 88. 
Sprawdzenie obywatelstwa może się dokonać także na podstawie informacji z centralnego reje-
stru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego, utworzonego i prowadzonego przez mi-
nistra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 59 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 ze zm.).

90 Na przykład przez przedłożenie dokumentu wskazującego na pozbawienie lub zrzeczenie 
się obywatelstwa zgodnie z odpowiednimi przepisami państwa pochodzenia (legis patriae).

91 Konwencja podpisana w Genewie w dniu 28 lipca 1951 r., ratyfi kowana również przez Pol-
skę (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517).
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załatwić sprawę z elementem obcym. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, 
że odwołanie w analizowanym przypadku do polskich przepisów kolizyjnych92 
nie zawsze przyniesie odpowiedni efekt. Może się bowiem okazać, że w przy-
padku związku zawieranego za granicą potwierdzenie możności zawarcia mał-
żeństwa zgodnie z prawem polskim jest oczekiwane od osoby, która nie jest 
objęta hipotezą art. 83 P.a.s.c. Trzeba pamiętać, że o tym, jakie dokumenty mają 
przedstawić nupturienci decyduje ustawodawca w państwie, w którym małżeń-
stwo jest zawierane. Jeżeli określony prawodawca wymaga formalnego poświad-
czenia możności zawarcia małżeństwa, prawo właściwe dla tej kwestii prawnej 
wyznaczają lokalne normy kolizyjne93. Właściwość prawa ojczystego – choć 
spotykana w licznych regulacjach – nie jest zasadą bezwzględną. W niektórych 
systemach łącznikiem w sprawach małżeńskich jest łącznik miejsca zamieszkania 
lub zwykłego pobytu94. Związany z tym problem może się ujawnić w przypadku 
obcokrajowców posiadających swój domicyl w Polsce i planujących zawarcie 
małżeństwa w państwie, które wymaga zaświadczenia wskazującego na ich status 
w świetle legis domicilii. Nie będąc bezpaństwowcami lub uchodźcami nie mogą 
oni liczyć na otrzymanie zaświadczenia wystawionego według prawa polskiego. 
Trzeba jednak przyznać, że skala problemu z pewnością nie jest duża. Poza tym 
osoby takie, jeżeli tylko są objęte polskim systemem rejestracji stanu cywilnego 
mają możliwość ubiegania się o zaświadczenie o stanie cywilnym (art. 49 P.a.s.c.), 
które może potwierdzić przynajmniej ich stan bezżenny95. Gdyby zaś – zgod-
nie z przepisami legis loci celebrationis matrimonii – nie było to wystarczające, 
to należy pamiętać, że w poszczególnych systemach prawnych istnieją zwykle 

92 Przy okazji warto pamiętać, że wymieniona w art. 83 ust. 1 P.a.s.c. ustawa Prawo prywatne 
międzynarodowe z 2011 r. nie jest jedynym aktem prawa kolizyjnego, który ma znaczenie przy 
ustalaniu prawa właściwego dla możności zawarcia małżeństwa. W grę wchodzą bowiem także 
liczne konwencje bilateralne, których Polska jest stroną. Jak już jednak wcześniej powiedziano, 
trudno byłoby wskazać przepisy spoza ustawy P.p.m., które inaczej określałyby krąg osób podle-
gających prawu polskiemu zainteresowanych jednocześnie uzyskaniem zaświadczenia o możno-
ści zawarcia małżeństwa.

93 W kontekście zawierania za granicą związków nieznanych prawu polskiemu, zob. P. Mosto-
wik, O postulatach..., s. 482–483.

94 W. Popiołek, [w:] System..., t. 20C, Prawo prywatne..., s. 43–47.
95 Możliwość wydania zaświadczenia o stanie cywilnym cudzoziemcowi nie powinna budzić 

wątpliwości. Inaczej niż w przypadku art. 83 P.a.s.c. w odniesieniu do wspomnianego zaświadcze-
nia ustawodawca nie ogranicza kręgu osób uprawnionych do jego otrzymania. Jedynym oczywi-
stym wymogiem pozostaje okoliczność, by zainteresowany był objęty polskim systemem rejestra-
cji stanu cywilnego, zob. M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym (cz. I) – nowa konstrukcja 
w Prawie o aktach stanu cywilnego z 2014 r., Technika i USC 2015, nr 2–3, s. 7. Inaczej – nietrafnie 
– I. Basior, [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, red. A. Czajkowska, Warszawa 
2015, s. 102–103.
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procedury pozwalające na zwolnienie cudzoziemca z obowiązku przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego możność zawarcia małżeństwa96.

4. Związki, w przypadku których można ubiegać się o zaświadczenie

Z art. 83 ust. 1 P.a.s.c. wynika, że zaświadczenie może być wydane, jeżeli 
małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Z góry 
należy jednak zaznaczyć, że przepis z pewnością nie dotyczy związków zawie-
ranych za granicą przed polskim konsulem. W tym ostatnim bowiem przypad-
ku do zawarcia małżeństwa bezpośrednie zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy Prawa o aktach stanu cywilnego97. Co do zasady, w grę wchodzą wtedy 
te same regulacje, które określają procedurę postępowania przed kierownikiem 
USC (zob. art. 76 i n. P.a.s.c.) z drobnymi tylko modyfi kacjami wynikającymi 
z faktu, że konsul nie posiada dostępu do elektronicznego rejestru stanu cywil-
nego (zob. np. art. 76 ust. 2 P.a.s.c.).

Można sobie jednak wyobrazić, że małżeństwo ma być zawarte za granicą 
przez obywatela polskiego przed konsulem państwa trzeciego (jeżeli tylko do-
puszcza to prawo państwa przyjmującego oraz państwa wysyłającego konsula). 
W takim przypadku zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa z pewnością 
może się okazać potrzebne.

Warto przy tym odnotować, że w Prawie o aktach stanu cywilnego brak jest 
wymogu udokumentowania zamiaru zawarcia związku za granicą. W tym zakresie 
kierownik USC (lub polski konsul) nie prowadzą postępowania wyjaśniającego. 

96 W prawie polskim możliwość taką przewiduje art. 79 ust. 2 P.a.s.c., który stanowi, że jeżeli 
otrzymanie zaświadczenia przez cudzoziemca zamierzającego zawrzeć w Polsce małżeństwo na-
potyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek 
zainteresowanego może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. W postępowaniu o zwolnienie 
cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta 
może zawrzeć małżeństwo. Odnośnie do stanowiska państw obcych, zob. P. Mostowik, O postu-
latach..., s. 482–483.

97 Należy jednak pamiętać, że o możliwości zawarcia małżeństwa konsularnego decydują – ku-
mulatywnie – regulacje państwa przyjmującego i państwa wysyłającego. Dotyczy to także kręgu 
osób, które mogą z takiej formy zawarcia małżeństwa skorzystać, zob. A. Mączyński, Stosunki ro-
dzinne w projekcie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] Z zagadnień prawa rodzin-
nego i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 97–98. W tym świetle 
należy się zgodzić, że jeżeli pozwala na to lex loci celebrationis matrimonii oraz prawo państwa, 
w którego placówce konsularnej zawarty ma być dany związek, to może dojść do skutecznego za-
warcia małżeństwa przez obywatela polskiego za granicą przed obcym konsulem, por. K. Pietrzy-
kowski, Zawarcie małżeństwa..., s. 100, W. Popiołek, [w:] System..., tom 20C, Prawo prywatne..., 
s. 68. Gdy chodzi o stanowisko polskiego orzecznictwa, zob. postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 22 stycznia 1980 r., sygn. akt II CZ 1/80, OSNCP 1980, nr 10, poz. 188.
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Wystarczającym dowodem jest sam fakt wystąpienia osoby zainteresowanej 
o sporządzenie stosownego zaświadczenia. Jeżeli zostaną wypełnione wszystkie 
przesłanki formalne, a ocena możności zawarcia małżeństwa przez daną osobę 
przynosi w świetle prawa polskiego efekt pozytywny, to dokument powinien 
zostać wydany.

Mówiąc o związkach zawieranych za granicą, na potrzeby których jest 
sporządzane zaświadczenie z art. 83 P.a.s.c. raz jeszcze należy powtórzyć, że 
chodzi tu wyłącznie o związki małżeńskie w rozumieniu prawa polskiego, gdzie 
nupturienci są osobami różnej płci. Wzór zaświadczenia nie pozostawia w tym 
zakresie najmniejszych wątpliwości. W swym punkcie 1 zawiera on wyraźnie 
wskazanie, że dotyczy możności zawarcia małżeństwa (a nie innego związku). 
Natomiast zabezpieczeniem przed wykorzystaniem zaświadczenia na potrzeby 
związku homoseksualnego jest obowiązek ujawnienia w punkcie 4 dokumentu 
szczegółowych danych drugiego z małżonków, w tym jego płci. Nie wymaga 
dodatkowego komentarza stwierdzenie, że płeć przyszłego współmałżonka musi 
być różna od płci osoby, która wystąpiła o zaświadczenie.

III. Merytoryczne przesłanki wydania zaświadczenia 
o możności zawarcia małżeństwa

1. Pojęcie możności zawarcia małżeństwa

Wydane zainteresowanemu zaświadczenie z art. 83 P.a.s.c. ma potwierdzać 
jego możność zawarcia małżeństwa ustaloną na podstawie prawa polskiego. Jej 
występowanie jest podstawową przesłanką sporządzenia dokumentu. Zastana-
wiając się nad znaczeniem wskazanego pojęcia, należy zwrócić uwagę na nie-
przypadkową korelację przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego z regulacjami 
prawa kolizyjnego. Określenie „możność zawarcia małżeństwa” pojawia się także 
w art. 48 P.p.m. w kontekście prawa właściwego dla tejże możności. Należy przy-
jąć, że wspomniane pojęcie ma w obu regulacjach to samo znaczenie. Składa się 
na nie kilka elementów. Mówiąc najogólniej, chodzi o wszelkie wymagania do-
tyczące osób nupturientów, które warunkują zawarcie ważnego i prawidłowego 
związku małżeńskiego. Wyłączone są jedynie wymogi formalne związane z samą 
ceremonią małżeńską98. Te ostatnie są oceniane odrębnie, najczęściej w świetle 
przepisów legis loci celebrationis matrimonii99.

W praktyce możność zawarcia małżeństwa obejmuje następujące elementy:

98 W. Popiołek, [w:] System..., t. 20C, Prawo prywatne..., s. 42, M. Domański, Względne 
zakazy..., s. 47.

99 Zob. W. Popiołek, [w:] System..., t. 20C, Prawo prywatne..., s. 59 i n.
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a) zdolność danej osoby do zawarcia związku (którą to zdolność moż-
na uznać za szczególny rodzaj zdolności prawnej i zdolności do czynności 
prawnych),

b) konstytutywne przesłanki powstania (istnienia) małżeństwa,
c) wymagania dotyczące prawidłowego powzięcia i wyrażenia woli,
d) niewystępowanie innych zakazów (przeszkód) małżeńskich100.
Zgodnie z art. 48 P.p.m. ocena możności zawarcia małżeństwa dokonuje się 

niezależnie dla każdego z nupturientów. Należy przy tym pamiętać, że dla jedne-
go z małżonków właściwe może być inne prawo niż dla drugiego. O prawidłowo 
zawartym związku powiemy dopiero wtedy, gdy oboje nupturienci – w świetle 
prawa dla nich właściwego – posiadali możność zawarcia małżeństwa nawzajem 
ze sobą. Należy pamiętać, że możność ta – jak była już o tym mowa – ma cha-
rakter relatywny (a nie abstrakcyjny). Oceny dokonujemy zawsze w konkretnym 
układzie podmiotowym101.

Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, że kierownik USC lub konsul, 
który ma wydać zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa, musi najpierw 
szczegółowo zbadać sytuację zainteresowanego w świetle właściwych przepisów 
polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ocena ta powinna obejmować:

– ustalenie, że małżeństwo chcą zawrzeć osoby różnej płci (art. 1 K.r.o.);
– sprawdzenie, czy zainteresowany osiągnął przepisany prawem wiek 

(art. 10 K.r.o.);
– upewnienie się, że nie doszło do ubezwłasnowolnienia całkowitego 

(art. 11 K.r.o.);
– wykluczenie choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego zainte-

resowanego (art. 12 K.r.o.);
– zweryfi kowanie, czy osoba występująca o zaświadczenie nie pozostaje 

w ważnym związku małżeńskim (art. 13 K.r.o.);
– sprawdzenie, czy zainteresowany nie jest spokrewniony z drugim z nup-

turientów w linii prostej, czy nie chce poślubić brata lub siostry albo czy nie 
zamierza zawrzeć związku z powinowatym w linii prostej (art. 14 K.r.o.).

Szczegółowe omówienie wszystkich ww. przesłanek wykracza poza ramy 
niniejszego opracowania. Z góry należy przy tym zaznaczyć, że ocena możno-
ści zawarcia małżeństwa dokonywana przy okazji wydawania zaświadczenia 
z art. 83 P.a.s.c. ma zasadniczo charakter formalny. Obejmuje ona sprawdzenie 
(z urzędu) danych wynikających z rejestru stanu cywilnego, weryfi kację doku-
mentów przedstawionych kierownikowi USC (konsulowi), a także przyjęcie 

100 Zamiast wielu, zob. W. Popiołek, [w:] System..., t. 20C, Prawo prywatne..., s. 42 i s. 51 oraz 
powołana tam literatura.

101 Zob. M. Domański, Względne zakazy..., s. 47.
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od zainteresowanego zapewnienia o braku przeszkód małżeńskich składanego 
pod odpowiedzialnością karną. Związane z tym kwestie proceduralne zostaną 
przybliżone w dalszej części wypowiedzi. W tym miejscu kilka słów komentarza 
będzie natomiast dotyczyć wybranych zagadnień szczegółowych, w tym przede 
wszystkim zakazu bigamii oraz konstrukcji względnych zakazów małżeńskich.

2. Przeszkody jednostronne i dwustronne, przeszkoda bigamii

W związku z wielokrotnie wspominanym względnym charakterem moż-
ności zawarcia małżeństwa, warto się zastanowić, które z przeszkód ocenianych 
przy wydawaniu zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. mają tzw. charakter dwustron-
ny. Określenie to odnosi się zazwyczaj do tych przeszkód, które nawet jeśli są 
przewidziane w prawie tylko jednego z nupturientów, to mimo wszystko powin-
ny zostać ocenione w odniesieniu do obojga z nich102. Za typową przeszkodę 
dwustronną w doktrynie polskiej uznaje się zakaz bigamii103. Aby zobrazować 
istotę przeszkód dwustronnych warto posłużyć się przykładem. Oceniając, we-
dług prawa polskiego, zdolność zawarcia małżeństwa przez kobietę (obywatelkę 
polską) badamy nie tylko to, czy ona sama jest stanu wolnego, ale także to, czy 
jej przyszły małżonek (mężczyzna) nie pozostaje w związku małżeńskim. Kwestia 
nabiera szczególnego znaczenia w przypadku, gdy prawo właściwe dla drugiej 
strony dopuszcza poligamię. W analizowanym przykładzie, gdyby mężczyzna 
był już żonaty, to z punktu widzenia prawa polskiego kobieta nie ma możności 
zawarcia małżeństwa, nawet jeśli prawo personalne drugiego z nupturientów 
pozwala na zawarcie kolejnego związku.

O tym, że przeszkodzie istniejącego węzła małżeńskiego na gruncie ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego należy przyznać charakter dwustronny przeko-
nuje brzmienie art. 83 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c. Powołany przepis wymaga, aby osoba 
ubiegająca się o zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa przedstawiła 
dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. Wynika stąd, że 
oceniając sytuację osoby podlegającej prawu polskiemu należy też sprawdzić, czy 
do naruszenia zakazu bigamii nie dojdzie przypadkiem ze strony współmałżonka. 
Gdyby tak było, zainteresowanemu nie może być wydane zaświadczenie z art. 83 
P.a.s.c., mimo że on sam jest stanu wolnego.

Przykład rozważanego tu zaświadczenia demonstruje przy tym, że – wbrew 
pojawiającym się w literaturze głosom – koncepcja przeszkód dwustronnych nie 

102 Zob. K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa..., s. 35, por. W. Popiołek, [w:] System..., t. 20C, 
Prawo prywatne..., s. 52–53.

103 Zamiast wielu, zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 222.
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zawsze może być zastąpiona odwołaniem do klauzuli porządku publicznego104. 
Klauzula ordre public, obecnie wysłowiona w art. 7 P.p.m., wchodzi bowiem w grę 
wyłącznie w przypadku, gdy dla danej kwestii właściwe jest prawo obce. Tym-
czasem zaświadczenie, o którym stanowi art. 83 P.a.s.c. wydawane jest w oparciu 
o ocenę w świetle prawa polskiego, przez co brak jest podstaw do skorzystania 
z klauzuli. Uznając jednak bigamię za przeszkodę dwustronną możemy już na 
tym etapie wyłączyć (utrudnić) zawarcie małżeństwa bigamicznego. Gdyby stan 
cywilny drugiego ze współmałżonków nie był brany pod uwagę, to w państwie, 
które dopuszcza poligamię zainteresowany – legitymujący się wydanym w Polsce 
zaświadczeniem – mógłby bez przeszkód zawrzeć związek małżeński. Co wię-
cej, samo zaświadczenie pośrednio wskazywałoby wówczas na przyzwolenie ze 
strony prawa polskiego na zawarcie takiego związku.

Rozważania na temat przeszkody bigamii należy zakończyć wzmianką na 
temat jeszcze jednego ważnego problemu. Pojawia się pytanie, jak ma się zacho-
wać kierownik USC lub konsul, jeżeli stwierdzi, że osoba ubiegająca się o za-
świadczenie z art. 83 P.a.s.c. (lub drugi z nupturientów) pozostaje w związku, 
ale innym niż heteroseksualne małżeństwo. Może to być np. nieznane prawu 
polskiemu małżeństwo homoseksualne lub związek partnerski105. Jeżeli właści-
we dla tej relacji prawo obce wiąże z nią zakaz zawierania kolejnego związku, 
to – zdaniem obecnego autora – zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa 
według prawa polskiego nie może być wydane. Wniosek ten wynika z zasto-
sowanego na zasadzie analogii art. 13 §1 K.r.o.106 Trudno się bowiem zgodzić 
z poglądem, że osoba która zawarła za granicą związek o skutkach analogicz-
nych do heteroseksualnego małżeństwa, o jakim stanowi art. 1 K.r.o., w Polsce 
ma być traktowana jak osoba stanu wolnego. Okoliczność, że prawo polskie nie 
przewiduje danej konstrukcji rodzinnoprawnej nie może prowadzić do wniosku, 
że zainteresowany – bez rozwiązania poprzedniego związku – posiada możność 
zawarcia tradycyjnego małżeństwa107. Wprawdzie art. 13 §1 K.r.o. posługuje się 

104 Zob. K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa..., s. 35–36, A. Mączyński, Rozwód w prawie 
prywatnym międzynarodowym, Warszawa 1983, s. 125–126.

105 Okoliczność taka może wyjść na jaw przy składaniu przez zainteresowanego zapewnienia 
o braku przeszkód małżeńskich. Może też istnieć ślad w polskim rejestrze w postaci odpowiednie-
go przypisku o zagranicznym związku przy akcie urodzenia. Odnośnie do szczegółowych argu-
mentów przemawiających za umieszczaniem takich przypisków w rejestrze stanu cywilnego, zob. 
M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym (cz. II) – aspekty międzynarodowe i problematyka 
zagranicznych związków nieznanych prawu polskiemu, „Technika i USC” 2015, nr 2–3, s. 24–27.

106 Więcej na ten temat M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym (cz. II)..., s. 25.
107 Pozostawanie w związku nieznanym prawu polskiemu za przeszkodę małżeńską uznają 

m.in. K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 71 oraz P. Kasprzyk, Z problematyki reje-
stracji..., s. 318.
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zwrotem „małżeństwo” w znaczeniu wynikającym z art. 1 K.r.o., ale należy pamię-
tać, że zakaz bigamii został sformułowany w 1964 r. przy uchwaleniu pierwotnej 
wersji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nikt nie przewidywał wówczas, że 
50 lat później w wielu państwach Europy pojawią się zupełnie nowe konstrukcje 
rodzinnoprawne. W dzisiejszych realiach, gdy różnego rodzaju instytucjonal-
ne związki, niebędące małżeństwem w rozumieniu art. 1 K.r.o., ale posiadające 
analogiczną charakterystykę – funkcjonują legalnie w większości państw euro-
pejskich, można mówić o luce w prawie polskim, która uzasadnia stosowanie 
art. 13 §1 K.r.o. w drodze rozumowania per analogiam. Odmienne stanowisko 
oznaczałoby w praktyce przyzwolenie na międzynarodową bigamię. Gdyby bo-
wiem w rozważanych okolicznościach osoba podlegająca prawu polskiemu uzy-
skała zaświadczenie z art. 83 P.a.s.c., to w państwie trzecim mogłaby potencjalnie 
zawrzeć małżeństwo, którego charakter, przynajmniej z punktu widzenia prawa 
rządzącego wcześniej zawartym związkiem, byłby bigamiczny.

Ze względu na sygnalizowany wcześniej dwustronny charakter przeszkody 
bigamii, powyższe uwagi odnoszą się także do drugiego z nupturientów. Gdyby 
okazało się, że to druga strona pozostaje w jakimkolwiek instytucjonalnym związ-
ku prawnorodzinnym, z którego funkcjonowaniem wiąże się zakaz zawierania 
nowego małżeństwa, zaświadczenie z art. 83 P.a.s.c. nie powinno zostać wydane.

3. Względne przeszkody małżeńskie, małżeństwo per procura

Inny problem, który wypada choćby zasygnalizować to problematyka tzw. 
względnych przeszkód małżeńskich, podlegających uchyleniu przez orzeczenie 
sądu powszechnego, popularnie określane jako tzw. „dyspensa”108. Do przeszkód 
tych w prawie polskim zalicza się wiek, powinowactwo i chorobę psychiczną/
niedorozwój umysłowy. Zgodnie z brzmieniem art. 10 §1 zd. 2 K.r.o., art. 12 §1 
zd. 2 K.r.o. oraz art. 14 §1 zd. 2 K.r.o., przy spełnieniu pewnych dodatkowych 
przesłanek109 sąd może zezwolić zainteresowanemu na zawarcie małżeństwa 
mimo nieosiągnięcia przepisanego wieku, występowania choroby psychicznej/
niedorozwoju umysłowego lub pozostawania z drugim z nupturientów w relacji 
powinowactwa w linii prostej. Dopóki jednak nie zapadnie w tym przedmiocie 

108 Zob. K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa..., s. 32. W języku prawnym, art. 76 ust. 1 pkt 2 
P.a.s.c. stanowi o „zezwoleniu na zawarcie małżeństwa”.

109 Poszczególne względne przeszkody (zakazy) małżeńskie występujące w prawie polskim, 
wraz z  przesłankami, od których zależy zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa szczegółowo 
analizuje M. Domański, Względne zakazy..., s. 127 i n. (przeszkoda wieku), s. 210 i n. (przeszkoda 
choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego) oraz s. 329 i n. (przeszkoda powinowactwa).



44 Michał Wojewoda

stosowne orzeczenie110, dana osoba nie posiada możności zawarcia małżeństwa 
i nie może uzyskać zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. Dopiero gdy zainteresowany 
przedstawi prawomocne postanowienie sądu, to – w braku innych przesłanek 
negatywnych – kierownik USC lub konsul może przyjąć od niego wymagane 
prawem zapewnienie i wydać zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa.

Orzeczenie stanowiące „dyspensę” powinno, co do zasady, zapaść w polskim 
sądzie. W rozważanych tu sprawach małżeńskich art. 11062 §1 K.p.c. przewiduje 
jurysdykcję krajową, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest oby-
watelem polskim lub będąc cudzoziemcem ma w Polsce miejsce zamieszkania 
lub pobytu. Jurysdykcja ta występuje niezależnie od obywatelstwa drugiego 
z nupturientów. Bez znaczenia jest także okoliczność, że małżeństwo ma być 
zawarte za granicą. Porównanie powołanej regulacji procesowej z brzmieniem 
art. 83 P.a.s.c. przekonuje, że w przypadku względnych przeszkód małżeńskich 
możliwość ubiegania się o dyspensę przed polskim sądem pozostaje otwarta dla 
wszystkich podmiotów, które mogą wystąpić o zaświadczenie o możności zawar-
cia małżeństwa. Jurysdykcja krajowa ustalona na podstawie art. 11062 §1 k.p.c. 
nie ma jednak charakteru wyłącznego. Oznacza to, że o zwolnieniu potencjalnie 
mógłby orzec sąd innego państwa111. Warto pamiętać, że rozstrzygnięcia zagra-
niczne wydane w sprawach cywilnych podlegają obecnie uznaniu z mocy samego 
prawa, bez potrzeby przeprowadzania tzw. postępowania delibacyjnego (zob. art. 
1145 i n. k.p.c.)112. Istnieją tylko nieliczne przesłanki negatywne uznania, które 
są uwzględniane przy ocenie, czy zagraniczne rozstrzygnięcie może wywoływać 
skutki prawne w Polsce (art. 1146 k.p.c.). W przypadku dyspensy dotyczącej 
względnych przeszkód małżeńskich, jaką miałby wydać obcy organ, pojawia się 
jednak ważne ograniczenie, wynikające z art. 83 P.a.s.c. Zaświadczenie, o którym 
stanowi przepis jest wydawane, gdy zainteresowany ma zdolność zawarcia mał-
żeństwa według prawa polskiego. Aby zatem uznać skuteczność zagranicznego 
orzeczenia należałoby stwierdzić, że o dyspensie orzeczono na podstawie prawa 
polskiego (w praktyce na podstawie jednego z powołanych wyżej przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Odrębnie od względnych przeszkód małżeńskich należy potraktować kwe-
stię zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Także w tym przypadku zgodę 

110 Sąd wydaje stosowne postanowienie w postępowaniu nieprocesowym na wniosek upraw-
nionej osoby, zob. art. 561 K.p.c.

111 Inaczej K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa..., s. 33–34.
112 Zgodnie z art. 11491 K.p.c. te same zasady uznawania dotyczą rozstrzygnięć innych or-

ganów państw obcych w sprawach cywilnych. Teoretycznie można więc rozważać skuteczność 
w Polsce zezwolenia na zawarcie małżeństwa wydanego przez obcy organ pozasądowy, działający 
w ramach kompetencji przyznanych mu przez obcego ustawodawcę.
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na małżeństwo per procura – zgodnie z prawem polskim – wyraża sąd (art. 6 
K.r.o.). Kwestia ta nie ma jednak istotnego znaczenia dla zaświadczenia o moż-
ności zawarcia małżeństwa. Jego sporządzenie jest możliwe bez względu na to, 
czy nupturienci zamierzają występować osobiście, czy przez pełnomocnika. Po-
siadanie zgody na działanie per procura nie ma znaczenia dla oceny możności 
zawarcia małżeństwa w rozumieniu art. 83 P.a.s.c. Jak się powszechnie przyjmu-
je113, problematyka matrimonium per procura należy do zakresu statutu formy 
zawarcia małżeństwa. Warunki działania przez pełnomocnika wyznacza zatem 
prawo właściwe dla formy, którym jest co do zasady lex loci celebrationis matri-
monii (zob. art. 49 P.p.m.).

IV. Zasady wydawania zaświadczeń o możności zawarcia małżeństwa

1. Wprowadzenie

Po przedstawieniu pojęcia możności zawarcia małżeństwa oraz wyjaśnie-
niu, kto i w jakich przypadkach może się ubiegać o zaświadczenie przewidziane 
w art. 83 P.a.s.c., pora przejść do prezentacji wybranych zagadnień „technicznych” 
i proceduralnych.

Już na wstępie należy zauważyć, że w Prawie o aktach stanu cywilnego 
ustawodawca nie przewidział konieczności składania specjalnego wniosku o wy-
danie zaświadczenia114. Na podstawie ogólnego odesłania z art. 12 ust. 1 P.a.s.c. 
zastosowanie znajdzie tu zatem, jak się zdaje, art. 63 K.p.a. Daje on podstawy do 
stwierdzenia, że żądanie zainteresowanego może być wyrażone w różny sposób 
– pisemnie, telegrafi cznie, telefaksem, drogą elektroniczną, ale także ustnie do 
protokołu. W praktyce wiele urzędów stanu cywilnego posługuje się prostym 
wzorem pisemnego wniosku, o którego wypełnienie jest proszona osoba ubie-
gająca się o zaświadczenie. Niezależnie przy tym od sposobu zgłoszenia żądania, 
należy pamiętać, że zainteresowany musi osobiście stawić się w urzędzie, a to ze 
względu na konieczność złożenia (po wykazaniu swej tożsamości) pisemnego 
zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 83 

113 Zob. K. Pietrzykowski, Zawarcie małżeństwa..., s. 103–105 oraz M. Pazdan, Prawo prywatne 
międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 226, nb 391. Por. także W. Popiołek, [w:] System..., t. 20C, 
Prawo prywatne..., s. 65–66,.

114 Sformalizowany wniosek został na przykład przewidziany przy ubieganiu się o zaświadcze-
nie o stanie cywilnym – zob. art. 49 ust. 1 P.a.s.c. Ofi cjalne wzory takiego wniosku – składanego 
w formie tradycyjnej lub elektronicznej – zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. cytowanym w przypisie 74, zob. załączniki nr 31 oraz 32 
do rozporządzenia.
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ust. 2 P.a.s.c.). Zapewnienie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, 
dlatego też nie można tu działać przez przedstawiciela115.

Zasygnalizowane wyżej wymagania, jakie ma wypełnić osoba ubiegają-
ca się o zaświadczenie z art. 83 P.a.s.c. wyznaczają dalszy porządek rozważań. 
Rozpocząć wypada od omówienia niezbędnych dokumentów, które mają być 
przedstawione kierownikowi USC (lub konsulowi). Następnie będzie przedsta-
wiona problematyka zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa, którego złożenia wymaga art. 83 ust. 2 pkt 1 P.a.s.c. Na koniec kilka 
uwag zostanie poświęconych obowiązkowi fi skalnemu, który wiąże się z wyda-
niem zaświadczenia (opłata skarbowa). Z góry należy zastrzec, że w tej części 
wypowiedzi nie będzie szczegółowo rozważana rola kierownika USC (konsula) 
badającego formalne i materialne przesłanki wydania dokumentu. Kwestia ta 
zostanie rozwinięta w końcowym fragmencie artykułu, przy okazji omawiania 
problematyki odmowy wydania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c.116

2. Dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia

2.1. UWAGI OGÓLNE

W przypadku osób objętych polskim rejestrem stanu cywilnego, liczba do-
kumentów które należy obligatoryjnie przedstawić w celu uzyskania zaświad-
czenia o możności zawarcia małżeństwa jest ograniczona. Jak wynika z art. 83 
ust. 2 P.a.s.c. in principio, zainteresowany musi przede wszystkim przedstawić 
dokument tożsamości, którym jest dowód osobisty lub paszport117. Dokument 
ten pozwoli ustalić imię i nazwisko danej osoby, a także jej obywatelstwo.

Inaczej niż w dawnym stanie prawnym, co do zasady nie jest dziś wymagane 
składanie przez zainteresowanego odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących 
jego osoby. Wprawdzie rola informacji zawartych w aktach stanu cywilnego po-
zostaje nadal kluczowa, bo to na ich podstawie można ustalić np. wiek oraz stan 
cywilny, a także sprawdzić pokrewieństwo lub powinowactwo, ale zaintereso-
wanego nie obciąża się obowiązkiem składania odpisów tych aktów. Każdy kie-
rownik USC posiada bowiem dostęp do prowadzonego w formie elektronicznej 
ogólnopolskiego rejestru, w którym z urzędu sprawdzi niezbędne dane dotyczące 

115 Więcej o zapewnieniu w punkcie IV.3 poniżej.
116 Zob. pkt VI poniżej.
117 W przypadku cudzoziemców mogą to być inne jeszcze rodzaje dokumentów, w tym rów-

nież dokumenty wydawane w Polsce zgodnie z przepisami ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzo-
ziemcach (Dz. U. poz. 1650 ze zm.).
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osoby ubiegającej się o zaświadczenie118. Trzeba mieć przy tym świadomość, że 
w okresie przejściowym, w związku z koniecznością przeniesienia do nowego 
rejestru sporządzonych wcześniej papierowych aktów stanu cywilnego dotyczą-
cych zainteresowanego119 – procedura uzyskania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. 
może się wydłużać.

Dostępu do rejestru stanu cywilnego nie posiada konsul. Dlatego też, 
w przypadku ubiegania się o zaświadczenie za granicą, zainteresowany winien 
przedłożyć odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku mał-
żeńskim – także odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu 
albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem 
potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwier-
dzenie nieistnienia małżeństwa (art. 83 ust. 3 P.a.s.c.).

Jeżeli osoba występująca o zaświadczenie (w kraju lub za granicą) nie posia-
da aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej (wszyst-
kich lub niektórych), konieczne jest posłużenie się dokumentami zagranicznymi. 
W takim przypadku zainteresowany składa zagraniczny dokument stanu cywil-
nego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona 
rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała 
uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumen-
tem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo doku-
mentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (art. 83 ust. 4 
P.a.s.c.). Jak widać, nowa ustawa z 2014 r. wymienia kilka rodzajów dokumentów, 
jakie wchodzą w grę. Usuwa to niektóre wątpliwości występujące pod rządami 
Prawa o aktach stanu cywilnego z 1986 r., w którym brak było jakiejkolwiek 
regulacji dotyczącej dokumentów zagranicznych120. Popierając szerokie ujęcie, 
jakie pojawia się w art. 83 P.a.s.c. należy zaznaczyć, że chodzi zawsze o dokument 
urzędowy, wydany lub autoryzowany przez odpowiednią władzę. Trzeba także 
pamiętać, że jeśli składany dokument obejmuje rozstrzygnięcie zagranicznego 

118 Na gruncie Prawa o aktach stanu cywilnego z 1986 r. od osoby ubiegającej się o zaświadcze-
nie o możności zawarcia małżeństwa wymagano takich samych dokumentów, jak od nupturien-
tów zamierzających zawrzeć małżeństwo w Polsce. Zgodnie zatem z art. 54 i 55 P.a.s.c. z 1986 r. 
zainteresowany musiał złożyć odpowiednie odpisy aktów stanu cywilnego, zob. K. Gondorek, 
A.  Ustowska, Prawo o aktach..., s. 299, por. A. Czajkowska, E.  Pachniewska, Prawo o aktach..., 
s. 227, pkt 8.

119 Obowiązek takiej „migracji” wynika z art. 125 P.a.s.c. Zob. szczegółowe uwagi w punkcie 
IV.5 poniżej.

120 Zob. M. Domański, Względne zakazy..., s. 80–82.
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organu w sprawie cywilnej (np. wyrok rozwodowy) w grę wchodzą przepisy 
dotyczące uznawania takich rozstrzygnięć121.

2.2. DOWÓD STANU CYWILNEGO PR ZYSZŁEGO MAŁŻONKA

Osobne uwagi należy poświęcić problematyce dowodu stanu cywilnego 
drugiego z nupturientów. Jego przedstawienia wymaga art. 83 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c. 
Jest to nowy wymóg, którego nie przewidywała ustawa z 1986 r. Potrzeba do-
starczenia dodatkowego dokumentu, o wskazanym charakterze, może niekiedy 
utrudniać (przedłużać) procedurę uzyskania zaświadczenia o możności zawarcia 
małżeństwa. Konieczne staje się bowiem ubieganie o odpowiedni dowód stanu 
cywilnego, najczęściej w państwie pochodzenia przyszłego małżonka.

Obowiązek wykazania stanu cywilnego drugiej strony sprowadza się 
w praktyce do potwierdzenia jej stanu bezżennego. Wskazuje to – jak już wcze-
śniej powiedziano – na traktowanie bigamii w prawie polskim jako przeszkody 
dwustronnej. Dla stwierdzenia możności zawarcia małżeństwa nie wystarczy, że 
sam zainteresowany jest stanu wolnego. Polski ustawodawca wymaga, aby taki 
sam status posiadała osoba, z którą małżeństwo ma być zawarte. Stan bezżenny 
drugiej strony należy przy tym rozumieć równie rygorystycznie jak w przypadku 
obywatela polskiego lub cudzoziemca, ubiegającego się o potwierdzenie moż-
ności zawarcia małżeństwa. Jak zostało powiedziane we wcześniejszej części roz-
ważań, zaświadczenie z art. 83 P.a.s.c. nie powinno być wydane nie tylko wtedy, 
gdy drugi z nupturientów pozostaje w tradycyjnym (heteroseksualnym) związku 
małżeńskim, ale także wówczas, gdy zawarł inny związek, z którym – zgodnie 
z prawem dla niego właściwym – wiąże się zakaz bigamii122.

Rozważając problematykę dowodu stanu cywilnego przyszłego małżonka, 
należy zastrzec, że mogą się pojawić wyjątkowe sytuacje, w których zaświad-
czenie zostanie wydane zainteresowanemu bez przedstawienia takiego dowodu. 
Wykładnia funkcjonalna art. 83 P.a.s.c. nakazuje przyjąć, że będzie tak wtedy, 
gdy drugi z nupturientów ubiega się, w tym samym urzędzie stanu cywilnego, 
o własne zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa. Jeżeli oboje nuptu-
rienci, zamierzający zawrzeć związek za granicą, przedstawili wszystkie pozostałe 
dokumenty i złożyli zapewnienia o braku przeszkód małżeńskich, a kierownik 
USC miał możliwość oceny ich sytuacji osobistej w oparciu o rejestr stanu cy-
wilnego, to wymóg wzajemnego składania dowodów stanu cywilnego przyszłego 

121 W zależności od rodzaju rozstrzygnięcia mogą to być regulacje unijne, konwencje między-
narodowe lub przepisy art. 1145 i n. K.p.c. W większości przypadków zasadą jest uznanie zagra-
nicznego rozstrzygnięcia z mocy samego prawa, przy wąsko zakreślonych przesłankach negatyw-
nych pozwalających na odmowę uznania.

122 Zob. uwagi w punkcie III.2 powyżej dotyczące przeszkody bigamii.
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małżonka należy uznać za zbędny123. W opisanym przypadku stan ten jest znany 
kierownikowi USC z urzędu.

Zasadą pozostaje jednak, że bez dowodu, o którym stanowi art. 83 ust. 2 
pkt 2 P.a.s.c., zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa nie może być wy-
dane. Gdy chodzi o rodzaj dokumentów, które mogą wskazywać na stan cywilny 
drugiego z nupturientów, to ich katalog jest otwarty124. Uwzględniając okolicz-
ność, że w większości przypadków małżeństwo jest zawierane z cudzoziemcem, 
co do zasady będą to dokumenty zagraniczne. Jak się zauważa, ustawodawca 
świadomie wprowadził w art. 83 ust. 2 pkt 2 P.a.s.c. określenie bardzo ogólne, 
które umożliwia objęcie szerokiego spektrum dokumentów, jakie są lub w przy-
szłości mogą być wydawane w różnych państwach w celu potwierdzenia stanu 
cywilnego. To kierownik USC powinien w każdej indywidualnej sprawie zbadać, 
czy przedłożony dokument można uznać za wystarczający125. Z góry trzeba za-
znaczyć, że ocena nie powinna być zbyt rygorystyczna zwłaszcza w tych przy-
padkach, w których małżeństwo ma być zawarte w państwie, w którym – tak 
jak w Polsce – nie dopuszcza się poligamii. Należy mieć świadomość, że kwestia 
aktualnego stanu cywilnego obojga nupturientów będzie podlegała niezależne-
mu sprawdzeniu także przez odpowiednie organy państwa, w którym związek 
jest zawierany.

Do najbardziej oczywistych dowodów stanu bezżennego należą dokumenty 
dobrze znane z krajowej regulacji Prawa o aktach stanu cywilnego. Mogą to być 
zatem – jeśli ich wydanie przewiduje określone prawo obce – zaświadczenie 
o stanie cywilnym, zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa, odpis aktu 
małżeństwa ze wzmianką o jego rozwiązaniu, czy odpis aktu urodzenia, któremu 
towarzyszy zaświadczenie o braku przypisku o zawarciu małżeństwa126. Mogą to 
być także dokumenty wskazujące bezpośrednio na zakończenie związku, w któ-
rym wcześniej pozostawał drugi z nupturientów (np. orzeczenie o rozwiązaniu, 
unieważnieniu lub stwierdzeniu nieistnienia małżeństwa127). Można sobie wresz-
cie wyobrazić, że będą to inne jeszcze zaświadczenia, w tym także takie, które 

123 Por. A. Czajkowska, [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, red. A. Czajkow-
ska, Warszawa 2015, s. 180.

124 Tak również A. Czajkowska, Prawo o aktach..., s. 180.
125 Zob. pkt 11 pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z 27.01.2015 r. (sygn. SO-III. 

6234.7.2015), zawierającego wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Departamentu Spraw Oby-
watelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w związku z wątpliwościami dotyczącymi niektó-
rych przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r.

126 W prawie polskim podstawę do wydawania takich dokumentów dają – odpowiednio 
– art. 44 ust. 1, art. 48, art. 49, art. 50 P.a.s.c., a także art. 83 P.a.s.c.

127 W przypadku zagranicznych rozstrzygnięć, ich skuteczność w Polsce zależy od możliwości 
ich uznania zgodnie z odpowiednimi przepisami, por. uwagi w przypisie 121.
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są wydawane ad hoc przez odpowiedni organ w celu potwierdzenia, że przyszły 
małżonek jest stanu wolnego. W każdym przypadku musi to być jednak – jak się 
wydaje – dokument urzędowy, a do tego na tyle aktualny, by zminimalizować ry-
zyko, że już po jego sporządzeniu stan cywilny danej osoby uległ zmianie. Biorąc 
pod uwagę krajowe przepisy dotyczące ważności zaświadczeń sporządzanych na 
podstawie ustawy z 2014 r., można przyjąć, że nie powinien to być dokument wy-
dany dawniej niż 6 miesięcy przed datą przedstawienia go kierownikowi USC128 
(chyba że z samej jego treści wynika, iż wcześniej już utracił on ważność).

Uwzględniając okoliczność, że dokument potwierdzający stan cywilny 
przyszłego małżonka jest najczęściej sporządzony w języku obcym, należy go 
przedłożyć wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez 
jeden z uprawnionych podmiotów, zgodnie z dyspozycją art. 31 P.a.s.c.129

2.3. INNE WYMAGANE DOKUMENT Y

Choć nie wynika to wprost z art. 83 P.a.s.c., trzeba mieć świadomość, że 
w niektórych przypadkach w celu otrzymania zaświadczenia o możności zawar-
cia małżeństwa niezbędne jest przedstawienie dalszych jeszcze dokumentów. Ko-
nieczność taka pojawia się przede wszystkim w odniesieniu do osób, których 
dotyczą tzw. względne zakazy małżeńskie przewidziane w art. 10, art. 12 i art. 
14 K.r.o. (niedostateczny wiek, choroba psychiczna/niedorozwój umysłowy lub 
powinowactwo w linii prostej). Osoby takie mogą uzyskać zaświadczenie z art. 83 
P.a.s.c. jeżeli na podstawione odpowiedniego dokumentu wykażą, że określony 
zakaz został prawomocnie usunięty przez sąd130.

128 Por. art. 44 ust. 4 oraz art. 83 ust. 6 P.a.s.c.
129 Co do zasady tłumaczenia powinien dokonać tłumacz przysięgły wpisany na listę prowa-

dzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania tłuma-
czeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go lub konsul (art. 30 ust. 1 P.a.s.c.). Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się 
również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie 
przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko 
występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język pol-
ski (art. 31. ust. 2 P.a.s.c.). Ponadto, w drodze wyjątku, w przypadku braku tłumacza przysięgłego 
języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający 
stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pra-
cownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (art. 31 ust. 3 P.a.s.c.).

130 Por. uwagi w punkcie III.3 powyżej.
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3. Zapewnienie dotyczące braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Złożenie zapewnienia o braku przeszkód małżeńskich jest kolejnym warun-
kiem uzyskania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. W Prawie o aktach stanu cywilne-
go z 2014 r. pojęcie zapewnienia pojawia się jednak przede wszystkim w ramach 
regulacji dotyczącej zawarcia małżeństwa w Polsce. Konstrukcja ta ma swoje 
umocowanie w samym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Artykuł 4 K.r.o. 
stanowi o składanym przez nupturientów pisemnym zapewnieniu, że nie wiedzą 
o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Szczegóły w tym za-
kresie określa art. 76 P.a.s.c. posługujący się tym samym opisowym określeniem. 
Artykuł 76 ust. 1 pkt 1 in fi ne P.a.s.c. precyzuje przy tym, że w dalszej części 
ustawy – w tym w art. 83 P.a.s.c. – przedmiotowa konstrukcja będzie w skrócie 
nazywana „zapewnieniem”.

Złożenie zapewnienia jest jednym z obowiązków, jakie stawia się każdej 
osobie zamierzającej zawrzeć małżeństwo. Nie może zatem dziwić, że art. 83 
ust. 2 pkt 2 P.a.s.c. wymaga jego złożenia także przez podmiot zainteresowany 
zawarciem związku za granicą. W stosunku do stanu prawnego obowiązującego 
pod rządami ustawy z 1986 r.131, prawodawca istotnie rozbudował dziś regulację 
dotyczącą zapewnienia132. Wiele szczegółów dotyczących jego złożenia znalazło 
się w samym art. 76 P.a.s.c. Niezależnie od tego, w przepisach wykonawczych 
został określony urzędowy wzór zapewnienia wskazujący na wszystkie jego nie-
zbędne elementy133.

Centralnym punktem zapewnienia jest oświadczenie osób planujących 
wstąpienie w związek małżeński o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa 
wynikających z art. 10–15 K.r.o.134 Formularz zapewnienia zawiera przy tym 

131 Obowiązek złożenia zapewnienia w ramach procedury prowadzącej do zawarcia małżeń-
stwa w Polsce wynikał wprost z art. 54 ust. 1 pkt 2 P.a.s.c. z 1986 r. Pogląd o potrzebie złoże-
nia zapewnienia także przy ubieganiu się o zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa był 
zaś powszechnie przyjmowany w literaturze, zob. K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach..., 
s. 299, por. A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach..., 227, pkt 8.

132 Można się zgodzić, że regulacja ta została w niektórych punktach nadmiernie rozbudowa-
na, tak A. Czajkowska, Prawo o aktach..., s. 152–153.

133 Wzór zapewnienia stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia wykonawczego cytowanego 
w przypisie 74. Jego wprowadzenie rozwiewa wątpliwości dotyczące formy zapewnienia, jakie 
występowały pod rządami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r., zob. M. Domański, 
Względne zakazy..., s. 87–89.

134 W odpowiednich częściach formularza określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
znajduje się następujący tekst zapewnienia, składanego odrębnie przez kobietę i mężczyznę, za-
mierzających zawrzeć związek małżeński: „Zapewniam, że nie zachodzą określone w art. 10–15 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy przeszkody do zawarcia mał-
żeństwa”. W dotychczasowej literaturze, w kontekście analizowanego zapewnienia część autorów 
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dokładne przytoczenie niektórych spośród tych przeszkód. We wzorze expres-
sis verbis zostały powołane przeszkoda istniejącego związku małżeńskiego, po-
krewieństwa i powinowactwa. Brak tam już jednak opisowego przedstawienia 
przeszkody wieku, ubezwłasnowolnienia całkowitego, choroby psychicznej lub 
niedorozwoju umysłowego, a także przeszkody przysposobienia. W tym zakresie 
formularz zawiera tylko ogólnikowe stwierdzenie o braku wiedzy zainteresowa-
nego na temat „innych przeszkód” małżeńskich, o których stanowią przepisy art. 
10–15 K.r.o. Wydaje się zatem, że to obowiązkiem kierownika USC (konsula) 
jest poinformowanie zainteresowanego o znaczeniu zapewnienia oraz o brzmie-
niu wszystkich przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do których się 
ono odnosi135 (tym bardziej, że oświadczenie jest składane pod odpowiedzial-
nością karną).

Do zaskakującej sytuacji może dojść, jeżeli zainteresowanego dotyczyła 
przeszkoda powinowactwa w linii prostej, która została usunięta na podstawie 
zezwolenia sądowego zgodnie z art. 14 §1 zd. 2 K.r.o. Formularz zapewnienia 
zawiera bowiem wyraźną wzmiankę, pod która ma się podpisać autor oświad-
czenia, że osoba z którą zawiera małżeństwo nie jest jego powinowatym w linii 
prostej (np. teściem, pasierbem, ojczymem lub teściową, pasierbicą, macochą). 
Wydaje się oczywiste, że jeżeli składający zapewnienie pozostaje we wskazanej 
relacji z drugim z nupturientów, ale korzysta z dyspensy sądowej, nie powinien 
podpisywać formularza zawierającego oświadczenie niezgodne z prawdą. Aby 
zaradzić sytuacji, odpowiedni fragment tekstu w formularzu należy skreślić. Pro-
blem nie pojawia się w przypadku pozostałych względnych przeszkód małżeń-
skich, gdyż wzór zapewnienia nie zawiera wyraźnego oświadczenia w sprawie 
posiadanego wieku lub stanu psychicznego. W kontekście wszystkich przeszkód, 
których dotyczy dyspensa, należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że bez narażania 
się na odpowiedzialność karną zainteresowany może złożyć zapewnienie dopie-
ro wtedy, gdy odpowiednie postępowanie sądowe zakończy się prawomocnym 
rozstrzygnięciem.

Kwestia wspomnianej przed chwilą odpowiedzialności karnej stanowi 
kolejne novum w ustawie z 2014 r. Ustawodawca zrealizował w tym zakresie 
postulat de lege ferenda pojawiający się w literaturze136. Oświadczenie zaintere-

wskazywała, że obejmuje ono także art. 16 K.r.o., dotyczący przesłanek zawarcia małżeństwa 
przez pełnomocnika, zob. M. Domański, Względne zakazy..., s. 86, H. Haak, Zawarcie małżeństwa. 
Komentarz, Toruń 1999, s. 45. Pogląd ten nie znajduje jednak uzasadnienia – zapewnienie jest 
składane bez związku z planowanym sposobem złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek mał-
żeński (osobiście lub przez pełnomocnika).

135 Por. M. Domański, Względne zakazy..., s. 87.
136 Zob. M. Domański, Względne zakazy..., s. 94–95
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sowanego jest składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywe-
go oświadczenia (art. 76 ust. 5 P.a.s.c.). Osoba zainteresowana zostaje o tym 
pouczona poprzez informację znajdującą się na podpisywanym druku zapew-
nienia (art. 76 ust. 4 pkt 7 P.a.s.c.)137. Dopiero w przyszłości przyjdzie ocenić, 
czy zagrożenie sankcją karną podniesie rangę zapewnienia i czy rzeczywiście 
będzie stanowić element dyscyplinujący, sprzyjający zawieraniu niewadliwych 
związków małżeńskich138.

Przyglądając się treści zawartego w urzędowym formularzu oświadczenia 
o braku przeszkód małżeńskich, na marginesie warto odnotować, że bezpośred-
nio odwołano się w nim jedynie do art. 10–15 K.r.o. Jednak pośrednio zakresem 
zapewnienia została także objęta różnica płci nupturientów, będąca według prawa 
polskiego jednym z warunków istnienia małżeństwa (zob. art. 1 w zw. z art. 2 
K.r.o.). Z formularza zapewnienia wynika, że kobieta podpisuje dokument na 
stronie 3, gdzie znajduje się jej oświadczenie dotyczące związku zawieranego 
z mężczyzną. Mężczyzna składa natomiast podpis na stronie 7, gdzie zapewnia 
o braku przeszkód dotyczących małżeństwa z kobietą.

Sama koncepcja zapewnienia, jako elementu uwzględnianego przy oce-
nie możności zawarcia małżeństwa wydaje się słuszna. Przekonuje argument, 
że zainteresowany sam najlepiej zna swą sytuację osobistą i dlatego powinien 
ofi cjalnie oświadczyć, że nie występują okoliczności prowadzące do naruszenia 
któregokolwiek z zakazów przewidzianych w art. 10–15 K.r.o. Przedmiotowe 
oświadczenie nie stanowi jednak jedynego elementu zapewnienia. W prakty-
ce – jak przekonuje lektura art. 76 P.a.s.c. – podpisywany przez nupturientów 
dokument obejmuje znacznie więcej składników. Zgodnie z art. 76 ust. 4 P.a.s.c. 
– oprócz oświadczenia w sprawie przeszkód małżeńskich i sygnalizowanego już 
pouczenia o odpowiedzialności karnej – zapewnienie zawiera:

– nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska 
rodowe (jeżeli można je ustalić), stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca uro-
dzenia, numery PESEL (jeżeli zostały nadane), oraz oznaczenia przedstawionych 
dokumentów tożsamości;

– jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio 
w związku małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa 
– wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa;

137 Pouczenie znajduje się przed samym podpisem osoby składającej zapewnienie (pkt 6), 
przy czym jest ono umieszczone na druku zapewnienia dwukrotnie – przed podpisami kobiety 
(s. 3) oraz mężczyzny (s. 7).

138 Tak M. Domański, Względne zakazy..., s. 94–95.
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– informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeń-
stwo oraz oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym 
zostały sporządzone (jeżeli są znane);

– nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamie-
rzających zawrzeć małżeństwo;

– jeżeli małżeństwo ma zostać zawarte w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 
K.r.o. – oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły osoby zamie-
rzające zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o nazwisku 
dzieci zrodzonych z tego małżeństwa;

– adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
– podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika urzę-

du stanu cywilnego albo konsula przyjmującego zapewnienie.
Do tego dochodzą jeszcze dalsze elementy przewidziane w art. 76 ust. 6 

i 7 P.a.s.c., do których należą: adnotacja o wyznaczonej dacie zawarcia związku 
małżeńskiego oraz o zweryfi kowaniu danych przedstawionych w zapewnieniu 
przez osobę zamierzającą zawrzeć małżeństwo, ze wskazaniem dokumentów, na 
podstawie których dokonano weryfi kacji lub oznaczenia aktów stanu cywilnego, 
a także dane statystyczne obejmujące informację o wykształceniu nupturientów 
i miejscu ich zamieszkania, w tym o okresie przebywania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na obszarze danej gminy.

Bliższa analiza formularza zapewnienia wskazuje, że składa się on z kilku 
względnie niezależnych części. Pierwsze trzy strony to oświadczenie wypełnia-
ne i podpisywane przez kobietę, zaś kolejna (czwarta) strona obejmuje wery-
fi kację danych kobiety dokonaną przez kierownika USC. Następne trzy strony 
to oświadczenie wypełniane i podpisywane przez mężczyznę, również weryfi -
kowane na osobnej (ósmej) stronie przez kierownika USC. Wreszcie ostatnia 
(dziewiąta) strona dokumentu to powołane wyżej dane statystyczne, których 
podanie nie jest obowiązkowe.

Przypomnijmy w tym miejscu, że przedstawiona regulacja dotycząca za-
pewnienia ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku małżeństwa zawie-
ranego w Polsce, kiedy to oboje nupturienci najczęściej razem zgłaszają się do 
urzędu i wypełniają odpowiednie części formularza. Natomiast w przypadku, 
gdy zapewnienie jest składane na potrzeby uzyskania zaświadczenia o możności 
zawarcia małżeństwa za granicą, pojawiają się pewne oczywiste odmienności. 
Po pierwsze, co do zasady wypełniana będzie tylko jedna część dokumentu, 
obejmująca – w zależności do sytuacji – oświadczenie kobiety albo mężczyzny 
ubiegającego się o zaświadczenie z art. 83 P.a.s.c. Po drugie, biorąc pod uwagę, że 
małżeństwo ma być zawarte za granicą, nie będą wypełniane rubryki dotyczące 
tzw. „małżeństwa konkordatowego” (por. art. 76 ust. 4 pkt 5 P.a.s.c.). Po trzecie, 
nie wydaje się potrzebne wprowadzenie adnotacji o wyznaczonej dacie zawarcia 
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związku małżeńskiego. Po czwarte, niewielkie znacznie praktyczne ma termin 
ważności zapewnienia określony przez ustawodawcę na 6 miesięcy od daty jego 
złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo139. W tym bowiem 
przypadku – jak już powiedziano – oświadczenie składa najczęściej tylko jeden 
z nupturientów, samo zaś zapewnienie służy jedynie wydaniu zaświadczenia 
o możności zawarcia małżeństwa. W praktyce decydujący jest termin ważności 
zaświadczenia, wynoszący również 6 miesięcy, ale liczony od daty sporządze-
nia tego drugiego dokumentu (art. 83 ust. 6 P.a.s.c.). Owszem, data ważności 
zapewnienia może mieć znaczenie, gdyby dalsze postępowanie już po jego zło-
żeniu miało trwać dłużej niż pół roku (co jest jednak mało prawdopodobne140). 
Wtedy konieczne byłoby ponowne złożenie zapewnienia, tak aby w okresie jego 
ważności nastąpiło wydanie zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa.

Zapewnienie, wraz z dokumentami przedstawionymi przez zainteresowane-
go, jest przechowywane w urzędzie stanu cywilnego, w którym zostało złożone. 
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo otrzymuje natomiast zaświadczenie 
potwierdzające możność zawarcia małżeństwa, którym może się posługiwać za 
granicą.

W podsumowaniu uwag na temat zapewnienia należy powiedzieć, że central-
nym punktem całej konstrukcji jest z pewnością oświadczenie zainteresowanego 
o braku przeszkód małżeńskich. Właśnie to oświadczenie należy postrzegać jako 
zapewnienie sensu stricto. W tym znaczeniu zwrot „zapewnienie” pojawia się w art. 
4 K.r.o., w art. 76 ust 1 pkt 1 P.a.s.c. oraz w art. 83 ust. 2 pkt 1 P.a.s.c. Niestety, 
w dalszej części art. 76 P.a.s.c. ustawodawca – dość niefortunnie – posługuje się 
pojęciem „zapewnienia” w innym, szerokim znaczeniu, odnosząc się do doku-
mentu sporządzanego na ofi cjalnym formularzu. Dokument ten – poza oświad-
czeniem w przedmiocie przeszkód małżeńskich – zawiera dużą liczbę elementów 
dodatkowych, obejmujących m.in. urzędowe adnotacje, których nie przypiszemy 

139 Zob. art. 76 ust. 9 P.a.s.c. Wzór zapewnienia zawiera specjalne miejsce na wskazanie termi-
nu ważności zapewnienia kobiety i mężczyzny – jest to odrębna rubryka w tej części dokumentu, 
w której kierownik USC weryfi kuje dane przedstawione przez nupturientów (odpowiednio s. 4 
i s. 8 druku zapewnienia).

140 W innym miejscu (punkt IV.5 poniżej) mowa o jest o tym, że wydanie zaświadczenia po-
winno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (art. 217 §3 K.p.a. 
w zw. z art. 12 ust. 1 P.a.s.c.). Kierownik USC dokonuje przede wszystkim oceny formalnej i nie 
prowadzi skomplikowanego postępowania wyjaśniającego (zob. punkt VI.1 poniżej). Potencjal-
nie możliwe jest jednak, że dojdzie np. do zawieszenia postępowania na podstawie właściwych 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. np. art. 97 §1 pkt 4 oraz art. 98 K.p.a.). 
Termin ważności zapewnienia może mieć znaczenie także w przypadku, gdy sprawa wraca do kie-
rownika USC po skontrolowaniu odmowy wydania zaświadczenia przez sąd powszechny (patrz 
uwagi w punkcie VI.2 poniżej).
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autorowi zapewnienia. Jak dowodzi przykład obecnego w formularzu pouczenia 
o odpowiedzialności karnej, niektóre z elementów nie tylko nie pochodzą od 
osoby składającej zapewnienie, ale – przeciwnie – są do niej skierowane. W tym 
rozumieniu „zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeń-
stwa” to cały dokument, sporządzany według wzoru stanowiącego załącznik nr 35 
do rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych141.

Powtórzmy na koniec, że zapewnienie w ścisłym znaczeniu tego słowa sta-
nowi ważny instrument, za pomocą którego kierownik USC weryfi kuje moż-
ność zawarcia małżeństwa. Jego rola wydaje się największa w odniesieniu do 
zakazów, których sprawdzenie nie jest możliwe na podstawie danych z rejestru 
stanu cywilnego oraz przedłożonych dokumentów. Zapewnienie nie stanowi 
naturalnie gwarancji niewystępowania przeszkód małżeńskich. Choć składane 
pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie zainteresowanego może się oka-
zać nieprawdziwe. W przypadku określonych wątpliwości wskazane mogłoby 
się okazać przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego. O tym, 
czy należy takie postępowanie prowadzić i o zakresie aktywności kierownika 
USC przy badaniu przesłanek wydania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. będzie 
mowa w końcowej części artykułu, w punkcie poświęconym odmowie wydania 
zaświadczenia.

4. Opłata skarbowa

Ostatnią przesłanką warunkującą wydanie zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. 
jest wypełnienie obowiązku o charakterze fi skalnym. Zgodnie z załącznikiem142 
do ustawy o opłacie skarbowej143, wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wy-
sokości 38 zł. O obowiązku tym przypomina także ofi cjalny formularz zaświad-
czenia, opracowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym na adnotację 
o opłacie skarbowej przewidziano specjalne miejsce na końcu dokumentu144. 
W świetle art. 6 ust. 1 pkt 2 u.o.s. należy stwierdzić, że obowiązek wniesienia 
opłaty powstaje przed sporządzeniem zaświadczenia145. Osoba zainteresowa-

141 Taka właśnie nazwa analizowanego tu dokumentu pojawia się w §1 pkt 35 rozporządzenia 
wykonawczego z dnia 29 stycznia 2015 r., cytowanego w przypisie 74.

142 Zob. załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, część II, ust. 1 pkt 1.
143 Ustawa z dnia 16 października 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 

1628 ze zm., dalej: u.o.s.).
144 Zob. pkt 6 wzoru zaświadczenia, który stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia wyko-

nawczego powołanego w przypisie 74.
145 Opłatę skarbową należy zatem uiścić „z góry”; zob. Z. Ofi arski, Ustawy: o opłacie skarbo-

wej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Lex/el. 2009, komentarz do art. 6 
u.o.s., pkt 2.
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na powinna okazać dowód wniesienia opłaty na rachunek gminy właściwej ze 
względu na położenie urzędu stanu cywilnego146. Wyjątek dotyczy podmiotów 
ustawowo zwolnionych od opłaty skarbowej, do których należą m.in. osoby ko-
rzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa147.

5. Termin i sposób wydania zaświadczenia

W ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawodawca nie przewidział 
szczególnego terminu na wydanie zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. Na podstawie 
dyspozycji art. 12 ust. 1 P.a.s.c. zastosowanie znajdzie zatem, jak się wydaje, 
art. 217 §3 K.p.a., jako jeden z przepisów ogólnych poświęconych wydawaniu 
zaświadczeń przez organy administracji. Z powołanego przepisu wynika, że za-
świadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 
w terminie 7 dni. W konsekwencji, jeżeli osoba zainteresowana od razu dopełni 
wszelkich niezbędnych formalności tzn. przedstawi odpowiednie dokumenty, 
złoży zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa oraz wniesie opłatę 
skarbową – to należy dążyć do tego, aby zaświadczenie zostało wydane w ramach 
jednej wizyty w urzędzie stanu cywilnego.

Istotnym problemem, przynajmniej w początkowym okresie obowiązy-
wania nowego Prawa o aktach stanu cywilnego, mogą być jednak przeszkody 
techniczne związane ze stopniowym przenoszeniem aktów stanu cywilnego 
z dotychczasowych (papierowych) ksiąg stanu cywilnego do nowego elektro-
nicznego rejestru. Była już mowa o tym, że osoba ubiegająca się o zaświadczenie 
nie jest zobowiązana do przedstawiania odpisów polskich aktów stanu cywilne-
go. Kierownik USC ma bowiem możliwość (a jednocześnie obowiązek) ocenić 
możność zawarcia małżeństwa w świetle danych zgromadzonych w krajowym 
rejestrze. Jeżeli jednak akty dotyczące danej osoby nie znajdują się jeszcze w no-
wym systemie, z urzędu powinno nastąpić ich wprowadzenie do rejestru w try-
bie przewidzianym w art. 125 P.a.s.c. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że jednym 
z przypadków obligatoryjnej migracji stosownych aktów jest potrzeba wydania 
któregokolwiek z zaświadczeń, o których mowa w ustawie (w tym zaświadczenia 
z art. 83 P.a.s.c.). Szczegóły procedury przeniesienia różnią się w zależności od 
tego, przed jakim kierownikiem USC zainteresowany ubiega się o zaświadczenie. 
Jeżeli sprawa jest załatwiana w urzędzie, który przechowuje księgę stanu cywil-
nego obejmującą papierowe akty stanu cywilnego dotyczące zainteresowanego, 
wtedy kierownik USC dokonuje przeniesienia tych aktów do rejestru w takim 

146 W praktyce opłata jest zwykle wnoszona na miejscu, w kasie właściwego urzędu stanu cy-
wilnego, przy okazji osobistego załatwiania formalności związanych z uzyskaniem zaświadczenia.

147 Odnośnie do zwolnień podmiotowych zob. art. 7 u.o.s.
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sposób, aby było możliwe wydanie zaświadczenia w ciągu siedmiu dni roboczych 
od dnia złożenia wniosku (art. 125 ust. 3 P.a.s.c.). Jeżeli natomiast wymagane akty 
znajdują się w innym urzędzie stanu cywilnego, termin na załatwienie sprawy 
jest dłuższy. W takiej sytuacji migracja aktów powinna nastąpić w czasie umoż-
liwiającym wydanie zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych (art. 125 ust.  4 
P.a.s.c.). W rozważanym przypadku kierownik USC, który ma wydać zaświad-
czenie, informuje o złożonym wniosku kierownika przechowującego księgę148, 
a ten przenosi niezbędne akty do rejestru.

Powołane przepisy przejściowe stanowią modyfi kację ogólnego terminu na 
wydanie zaświadczenia, o którym stanowi art. 217 §3 K.p.a. W analizowanych 
przypadkach, które w pierwszym okresie funkcjonowania nowego rejestru będą 
z pewnością stanowiły regułę, uzyskanie zaświadczenia w ramach jednej wizyty 
w urzędzie nie będzie zwykle możliwe. Nakazuje to zadać kolejne pytanie o do-
puszczalne sposoby odbioru zaświadczenia. Pamiętając, że chodzi o działania 
podejmowane w celu zawarcia małżeństwa za granicą, można założyć, że osoba 
ubiegająca się o zaświadczenie niekoniecznie przebywa na co dzień w Polsce. 
Często będzie to osoba, która przyjechała do kraju z krótką wizytą w celu dopeł-
nienia niezbędnych formalności przedmałżeńskich. Potrzeba ponownego stawie-
nia się w urzędzie w celu odbioru zaświadczenia może stanowić dla niej istotny 
problem. Dlatego nie budzi wątpliwości stosowana praktyka, zgodnie z którą 
w przypadkach, gdy wydanie zaświadczenia wymaga dodatkowych czynności 
(w tym zwłaszcza przeniesienia papierowych aktów stanu cywilnego do nowego 
rejestru) możliwy jest odbiór zaświadczenia przez osobę upoważnioną149.

V. Treść i okres ważności zaświadczenia

1. Treść zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa

Elementy zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim 
można zawrzeć małżeństwo wymienia art. 83 ust. 5 P.a.s.c. Wynika z niego, że 
zaświadczenie zawiera:

1) nazwisko i imię (imiona) osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko rodowe, płeć, stan cywilny, miej-
sce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwiska i imiona, nazwiska rodowe jej 
rodziców;

148 Zob. §34 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 
2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji 
stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).

149 Pisemne upoważnienie do odbioru zaświadczenia zostaje najczęściej udzielone przy okazji 
składania przez zainteresowanego zapewnienia przed kierownikiem USC.
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2) nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia i obywatelstwo 
drugiego z przyszłych małżonków oraz nazwisko rodowe, jeżeli można je ustalić;

3) adnotację o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim.
W oparciu o wskazówki zawarte w powołanym przepisie, na podstawie 

delegacji ustawowej z art. 33 pkt 3 lit. d P.a.s.c., Minister Spraw Wewnętrznych 
określił wzór zaświadczenia, który stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia 
wykonawczego z dnia 29 stycznia 2015 r.150 Formularz zaświadczenia składa się 
z dwóch stron i zawiera stosowne rubryki pozwalające wpisać wszystkie prze-
widziane ustawą elementy. Do tego dochodzą informacje o dacie i miejscu wy-
dania zaświadczenia, podstawie prawnej jego sporządzenia, adnotacja o opłacie 
skarbowej, a wreszcie pieczęć i podpis kierownika USC (lub konsula).

Można się zastanawiać, czy zaświadczenie powinno być aż tak szczegóło-
we. Obejmuje ono bardzo liczne informacje nie tylko na temat osoby, która 
ubiega się o poświadczenie możności zawarcia małżeństwa, ale także dotyczące 
drugiego z nupturientów. Do pewnego stopnia jest to uzasadnione faktem, że 
możność zawarcia małżeństwa musi być zawsze oceniana w konkretnym ukła-
dzie podmiotowym. Dla uniknięcia potencjalnych nadużyć, związanych z próbą 
wykorzystania zaświadczenia przy zawieraniu małżeństwa z zupełnie inną osobą 
niż zadeklarowana przed kierownikiem USC, wystarczyłoby jednak, jak się zda-
je, wskazanie imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz płci przyszłego małżonka. 
W obecnym stanie prawnym konieczne jest zaś podawanie wielu innych danych 
osobowych, w tym nazwiska rodowego i obywatelstwa, które nie zawsze jest 
łatwo ustalić. W przypadku, gdy elementy te nie wynikają z dostępnych doku-
mentów, w rubrykach, które ich dotyczą należy – jak się zdaje – wstawić myślnik, 
pozostawiając te rubryki niewypełnione151.

Na marginesie warto odnotować, że pomimo dużej szczegółowości zaświad-
czenia oraz pomimo faktu, że polski organ sprawdza stan cywilny drugiego z nup-
turientów, informacji o tym nie umieszcza się w dokumencie. Wykazanie stanu 
bezżennego drugiej strony jest zatem warunkiem uzyskania zaświadczenia, który 
nie znajduje bezpośredniego odbicia w jego treści.

Na koniec należy zwrócić uwagę, że zaświadczenie jest wydawane wyłącz-
nie w polskiej wersji językowej, zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporzą-
dzenia wykonawczego. Oczywista staje się zatem potrzeba przetłumaczenia 
zaświadczenia, które ma być przedstawione organom innego państwa. Kwestia 
ta i związane z nią koszty obciążają nupturientów. Warto odnotować, że problem 

150 Rozporządzenie jest cytowane w przypisie 74.
151 Por. §39 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 

2015 r., cytowanego w przypisie 148, gdzie taka technika została wyraźnie przewidziana przy wy-
dawaniu odpisów aktów stanu cywilnego.
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tłumaczeń nie występuje właściwie w przypadku państw stosujących konwencję 
MKSC nr  20 dotyczącą wydawania zaświadczeń o zdolności prawnej do za-
warcia małżeństwa152. Przewidziany przez konwencję formularz zaświadczenia 
jest sporządzany z objaśnieniami przynajmniej w dwóch językach153, a w jego 
poszczególnych rubrykach wpisywane są symbole, których znaczenie wynika 
wprost z konwencji154. Szczegółowość formularza jest przy tym zbliżona do 
wzoru funkcjonującego obecnie w prawie polskim. Wydaje się zatem, że warto 
ponownie rozważyć pomysł przystąpienia Polski do powołanej konwencji.

2. Termin ważności zaświadczenia

Zgodnie z art. 83 ust. 6 P.a.s.c. zaświadczenie o możności zawarcia małżeń-
stwa jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Termin waż-
ności powinien zostać uwidoczniony na drugiej stronie zaświadczenia (punkt 
5). Należy zadbać, by odpowiednio korespondował on z datą sporządzenia do-
kumentu, która jest wpisywana na stronie pierwszej (w nagłówku).

Okres ważności zaświadczenia został wydłużony w stosunku do ustawy 
z 1986 r., pod której rządami wynosił 3 miesiące155. Aktualnie jest to taki sam 
termin, jaki przewiduje m.in. konwencja MKSC nr 20156. Półroczna ważność 
zaświadczenia wydaje się wystarczająca. Konieczny był tu pewien kompromis. 
Z jednej strony jest zrozumiałe, że w przypadku związku zawieranego za gra-
nicą, formalności, których należy dopełnić zajmują niekiedy więcej czasu niż 
w relacjach czysto krajowych. Racjonalne jest zatem nadanie dokumentowi ta-
kiego okresu ważności, aby w razie przedłużających się procedur nie trzeba było 
powtórnie występować o jego sporządzenie. Z drugiej strony, należy mieć świa-
domość, że ani złożenie zapewnienia, ani uzyskanie zaświadczenia o możności 
zawarcia małżeństwa z określoną osobą nie stanowią zobowiązania do zawarcia 
planowanego związku i nie wpływają na stan cywilny zainteresowanego. Długi 
okres ważności dokumentu rodzi zatem pewne ryzyko, że zainteresowany po-
służy się nim, mimo że w międzyczasie zawarł związek z inną osobą.

152 Konwencja cytowana w przypisie 5.
153 Zob. art. 6 konwencji MKSC nr 20.
154 Zob. art. 4 konwencji MKSC nr 20.
155 Przy okazji uchwalenia nowego Prawa o aktach stanu cywilnego do 6 miesięcy wydłużono 

także termin ważności zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa, wydawanego na potrzeby związku zawieranego przed duchownym (zob. art. 41 
§2 K.r.o.). Analogiczny 6-miesięczny okres ważności przewidziano w ustawie dla zaświadczenia 
o stanie cywilnym oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 
cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby (zob. art. 44 ust. 4 P.a.s.c.).

156 Zob. art. 7 konwencji MKSC nr 20.
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Rozważając kwestię ważności zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. należy też pa-
miętać, że jest ono wydawane na potrzeby związku zawieranego w innym pań-
stwie. Podlegać będzie zatem ocenie obcego organu, zgodnie z obowiązującym 
lokalnie prawem. Może się okazać, że prawo to zawiera bardziej surowe wy-
magania odnośnie do czasu obowiązywania zaświadczenia niż te przewidziane 
w art. 83 ust. 6 P.a.s.c.

VI. Odmowa wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa

1. Badanie przesłanek wydania dokumentu

W ramach dotychczasowych rozważań zostały przedstawione liczne prze-
słanki, od których spełnienia zależy możliwość uzyskania zaświadczenia z art. 83 
P.a.s.c. Niespełnienie którejkolwiek z nich spowoduje odmowę wydania doku-
mentu. Powody odmowy można podzielić na formalne i materialne. Do pierwszej 
grupy należą: brak legitymacji do ubiegania się o zaświadczenie, nieprzedsta-
wienie wymaganych prawem dokumentów, odmowa złożenia zapewnienia, czy 
niewniesienie opłaty skarbowej. Ocena wystąpienia wskazanych okoliczności nie 
jest zwykle skomplikowana. W niektórych przypadkach możliwe będzie zresztą 
uzupełnienie określonego braku w toku trwającego postępowania np. poprzez 
uiszczenie należnej opłaty lub dostarczenie odpowiedniego dokumentu na we-
zwanie kierownika USC (konsula). Co przy tym istotne, w związku z konieczno-
ścią osobistego złożenia zapewnienia z art. 76 P.a.s.c., stanowiącego obligatoryjny 
element całej procedury, zainteresowany, który pojawia się w urzędzie zostaje 
zazwyczaj niezwłocznie poinformowany o ewentualnych brakach, uzyskując tym 
samym możliwość szybkiego ich usunięcia.

Bardziej skomplikowana może być ocena przesłanek materialnych. Polega 
ona na ustaleniu, czy w świetle odpowiednich przepisów Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego zainteresowany posiada możność zawarcia małżeństwa z konkret-
ną osobą. Jak już wcześniej powiedziano, badanie przeprowadza się na podstawie 
dokumentów, do których przedstawienia jest zobowiązana osoba ubiegająca się 
o zaświadczenie oraz przy uwzględnieniu informacji wynikających z rejestru 
stanu cywilnego. Ważną rolę odgrywa także zapewnienie składane przez zainte-
resowanego. Przy jego odbieraniu kierownik USC (konsul) ma okazję „dopytać” 
o określone okoliczności, w razie gdyby cokolwiek budziło jego wątpliwości.

Jeżeli weryfi kacja przesłanek formalnych i materialnych wypadnie pozy-
tywnie, zainteresowany powinien uzyskać zaświadczenie o możności zawar-
cia małżeństwa. W przypadku zaś negatywnego wyniku oceny musi nastąpić 
odmowa wydania dokumentu. Nasuwa się ważne pytanie, co w sytuacji, gdy 
kierownik USC (konsul) nie był w stanie rozstrzygnąć wszystkich wątpliwości, 
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jakie nasunęły się w toku prowadzonego badania. W ustawie Prawo o aktach 
stanu cywilnego nie znajdujemy odpowiednika art. 5 K.r.o., z którego wynika, 
że w przypadku wątpliwości powstałych przed przyjęciem oświadczeń o wstą-
pieniu w związek małżeński lub przed wydaniem zaświadczenia, o którym mowa 
w art. 41 K.r.o. (niezbędnego do zawarcia małżeństwa przed duchownym), kie-
rownik USC zwróci się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być 
zawarte. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce w postępowaniu dotyczącym wydania 
zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c., kierownik USC powinien jak się zdaje – odmówić 
sporządzenia dokumentu. Jego wystawienie jest możliwe wyłącznie w przypadku 
pełnego przekonania o możności zawarcia małżeństwa przez zainteresowanego.

Z zasygnalizowanym tu zagadnieniem łączy się bezpośrednio pytanie o za-
kres aktywności kierownika USC (konsula) w procesie weryfi kacji materialnych 
przesłanek zawarcia małżeństwa. W szczególności wypada się zastanowić, czy 
należy wychodzić poza ocenę dostępnych dokumentów, danych z rejestru stanu 
cywilnego oraz zapewnienia złożonego przez zainteresowanego. Ogólna norma 
odsyłająca zawarta w art. 12 ust. 1 P.a.s.c., zgodnie z którą w sprawach nieuregulo-
wanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
teoretycznie otwiera drogę do przeprowadzania dodatkowych dowodów. W grę 
wchodziłoby np. przesłuchiwanie świadków lub zasięganie opinii biegłych w celu 
usunięcia wątpliwości związanych z sytuacją zainteresowanego, w zakresie, w ja-
kim wpływa ona na możność zawarcia małżeństwa157. Należy się jednak zgodzić 
z M. Domańskim, który – wypowiadając się na temat postępowania poprzedzają-
cego zawarcie małżeństwa w stosunkach krajowych – podkreśla jego swoisty cha-
rakter, przemawiający przeciwko prowadzeniu dodatkowych dowodów według 
przepisów K.p.a.158 Tak samo przedstawia się sytuacja przy wydawaniu zaświad-
czenia z art. 83 P.a.s.c. Postępowanie to ma ten sam przedmiot, którym jest bada-
nie możności zawarcia małżeństwa. W literaturze trafnie podkreśla się, że skoro 
ocena dotyczy tu prywatnoprawnych zagadnień merytorycznych, uregulowa-
nych przepisami prawa rodzinnego, to nie powinno się stosować przepisów po-
stępowania administracyjnego159. Pośrednim potwierdzeniem takiego wniosku 
jest obowiązujący od 1998 r. tryb kontroli dotyczący odmowy dokonania przez 
kierownika USC określonej czynności w związku z brakiem możności zawarcia 
małżeństwa. Zarówno w przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński (art. 5 K.r.o.), jak w razie odmowy wydania zaświadczenia 

157 Zob. przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące postępowania dowo-
dowego (art. 75 i n. K.p.a.).

158 M. Domański, Względne zakazy..., s. 63–64.
159 A. Mączyński, Projektowana nowelizacja przepisów o zawarciu małżeństwa, „Kwartalnik 

Prawa Prywatnego” 1998, z. 3, s. 533, Domański, Względne zakazy..., s. 63.
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na potrzeby związku zawieranego za granicą (art. 71 P.a.s.c. z 1986 r., a obecnie 
art. 83 P.a.s.c.), rozstrzygnięcie kierownika USC nie przyjmuje formy decyzji 
administracyjnej, ale jest komunikowane na piśmie osobie zainteresowanej, która 
może zwrócić się o zbadanie sprawy do sądu powszechnego160. Prywatnoprawny 
tryb „odwoławczy” nakazuje przyjąć, że także pierwotne postępowanie przed 
kierownikiem USC nie ma typowego charakteru administracyjnego161.

Stanowisko, zgodnie z którym regulacja Prawa o aktach stanu cywilnego 
jest wyczerpująca w zakresie sposobu oceny możności zawarcia małżeństwa 
dokonywanej przez kierownika USC, który nie przeprowadza dodatkowych 
dowodów na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 
znajduje pośrednie potwierdzenie w art. 22 P.a.s.c. Powołany przepis przewiduje 
wprawdzie możliwość prowadzenia dalej idącego postępowania wyjaśniającego, 
jeżeli przedstawione kierownikowi USC dowody są niewystarczające, ale czy-
ni to tylko w związku z „rejestracją stanu cywilnego”. Można stąd a contrario 
wyciągnąć wniosek, że jeżeli czynność nie ma charakteru ściśle rejestracyjne-
go, a w dodatku podlega kontroli sądu powszechnego, to brak jest podstaw, 
by prowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe. Jeżeli pozostają określone 
wątpliwości, to stanowią one podstawę do odmowy pozytywnego załatwienia 
sprawy. W rozważanym przypadku ubiegania się o zaświadczenie o możności 
zawarcia małżeństwa odmowa ta – jak sygnalizowano – przybiera szczególną 
postać. Dochodzi do przełamania zasady z art. 3 ust. 6 P.a.s.c., przewidującego 
działanie kierownika USC w formie decyzji administracyjnej162. Kwestii tej jest 
poświęcony kolejny punkt rozważań.

160 Zob. art. 7 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 r. oraz art. 89 P.a.s.c.
161 Por. M. Domański, Względne zakazy..., s. 64. W odniesieniu do czynności poprzedzających 

zawarcie małżeństwa w Polsce, powołany autor uznaje, że mamy tu do czynienia z postępowa-
niem sui generis, uregulowanym całościowo w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględ-
niając okoliczność, że postępowanie nie prowadzi do wydania decyzji administracyjnej, zdaniem 
M. Domańskiego Kodeks postępowania administracyjnego w ogóle nie znajduje tu zastosowania.

162 Mimo że art. 3 ust 6 P.a.s.c. ma kategoryczne brzmienie i nie sygnalizuje wyjątków od 
zasady, że odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej, lektura 
ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przekonuje, że istnieje większa grupa przepisów szcze-
gólnych, które wspomnianą zasadę przełamują (zob. art. art. 64 ust. 1, art. 89 ust. 1 i ust. 4 oraz 
art. 108 ust. 4 P.a.s.c.). Cechą wspólną jest okoliczność, że kierownik USC – zamiast wydawać 
decyzję – zawiadamia zainteresowanych na piśmie o powodach odmowy dokonania czynności. 
Dalszy tryb postępowania różni się już jednak. W przypadkach określonych w art. 89 P.a.s.c., 
zainteresowany składa odpowiedni wniosek w sądzie domagając się kontroli rozstrzygnięcia. 
Podobnie przedstawia się sytuacja, jeżeli kierownik USC w oparciu o art. 1146 K.p.c. odmawia 
dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego. Zainteresowany uzysku-
je wówczas możliwość wystąpienia do sądu powszechnego, w trybie art. 1148 K.p.c., o rozstrzy-
gnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu (art. 108 ust. 4 
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2. Tryb odmowy wydania zaświadczenia i kontrola sądu powszechnego

Odmowa wydania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. należy do tych szczegól-
nych przypadków, w których ewentualne postępowanie kontrolne przeprowadza 
sąd powszechny. Konstrukcja taka, uzasadniona prywatnoprawnym charakterem 
kwestii podlegających rozstrzygnięciu, od początku znajdowała akceptację w li-
teraturze163. Nie budzi wątpliwości lepsze przygotowanie i szersze możliwości 
sądów, gdy chodzi o ustalenia faktyczne i ocenę prawną takich zagadnień. Wy-
jątki od administracyjnoprawnego trybu odwoławczego – wprowadzone po raz 
pierwszy nowelą z 1998 r. – były w ustawie z 1986 r. stopniowo rozszerzane164. 
Wśród tych wyjątków od początku był przewidziany przypadek odmowy wyda-
nia zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć 
małżeństwo. Pierwotnie stanowił o tym art. 7 ust. 2 pkt 5 P.a.s.c. z 1986 r., a obec-
nie analogiczną regulację zawiera art. 89 ust. 1 pkt 5 P.a.s.c. Zgodnie z ostatnio 
powołanym przepisem, odmawiając wydania zaświadczenia kierownik USC 
zawiadamia pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. 
W tym przypadku chodzi niewątpliwie o osobę, która ubiegała się o wydanie 
zaświadczenia. Uzyskuje ona prawo, by w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o rozstrzygnięcie, czy 
przyczyny wskazane przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania 
czynności. O właściwości miejscowej sądu decyduje siedziba urzędu stanu cywil-
nego, w którym doszło do odmownego załatwienia sprawy (art. 89 ust. 2 P.a.s.c.). 
Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym (zob. art. 564 K.p.c.), a sam 
wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 40 zł165. Powinien on czynić zadość 

P.a.s.c.). W powołanych przypadkach, jeżeli sąd nie podzieli stanowiska kierownika USC, spra-
wa wraca do urzędu stanu cywilnego w celu jej załatwienia. Natomiast w razie odmowy przyjęcia 
oświadczeń o uznaniu ojcostwa (art. 64 P.a.s.c.), możliwe jest zwrócenie się do sądu opiekuńcze-
go bezpośrednio z zamiarem uznania. Wtedy sąd raz jeszcze oceni, czy uznanie może nastąpić 
i jeżeli ocena przebiegnie pozytywnie, stosowne oświadczenia składane są przed sądem (zob. 
art. 581 K.p.c.).

163 A. Mączyński, Projektowana nowelizacja..., s. 533; M. Domański, Względne zakazy..., s. 95–96.
164 Najpierw pojawiły się przypadki, które nowela z 1998 r. wprowadziła do art. 7 ust. 2 P.a.s.c. 

z 1986 r. Powołany przepis odpowiadał brzmieniu obecnego art. 89 ust. 1 P.a.s.c. Następnie, na 
podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431) w art. 7 P.a.s.c. z 1986 r. do-
dano ustęp 3a dotyczący możliwości sądowej kontroli odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu 
ojcostwa (obecnie art. 64 P.a.s.c.). W nowej ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego doszedł do 
tego jeszcze jeden przypadek, dotyczący kontroli przez sąd powszechny, czy określone orzeczenie 
organu państwa obcego podlega w Polsce uznaniu (art. 108 ust. 4 P.a.s.c.).

165 Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.).
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przepisom o pozwie z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainte-
resowanych w sprawie (art. 511 §1 K.p.c.). Status zainteresowanego w rozumie-
niu art. 510 §1 K.p.c. posiada – jak się wydaje – osoba, z którą małżeństwo ma 
być zawarte. Nie zawiadamia się jej o odmowie wydania zaświadczenia i nie ma 
ona legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o kontrolę stanowiska kierownika 
USC, ale będzie mogła wystąpić jako uczestnik postępowania przed sądem, gdyż 
rozstrzygnięcie dotyczy jej prawa do zawarcia małżeństwa z wnioskodawcą166. 
Bezpośrednią przyczyną odmowy wydania zaświadczenia mogły być zresztą oko-
liczności dotyczące właśnie drugiego z nupturientów (w szczególności jego stan 
cywilny). Podmiot ten należy zatem wskazać we wniosku jako zainteresowanego.

Przymiotu osoby zainteresowanej nie należy natomiast przyznawać kierow-
nikowi USC, który odmówił wydania zaświadczenia167. Nie ma on materialno-
prawnego interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia określonej treści, co wyklucza 
przyznanie mu – na podstawie art. 510 §1 K.p.c. – statusu uczestnika postępo-
wania168. Brak też przepisu szczególnego, który odpowiednio wyraźnie przy-
znawałby mu taki status169. Rozważany przypadek należy odróżnić od sytuacji 
uregulowanej w art. 5 K.r.o., gdzie sam kierownik USC w sposób wyraźny uzyskał 
uprawnienie do zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może 
być zawarte. W razie wątpliwości w tym zakresie, działając w celu ich rozwiania, 
kierownik USC może samodzielnie zainicjować postępowanie sądowe. Wtedy 
występuje on w charakterze wnioskodawcy170. Tam natomiast, gdzie na podsta-
wie art. 89 P.a.s.c. wniosek składa osoba bezpośrednio zainteresowana weryfi -
kacją stanowiska kierownika USC, jego udział w sprawie nie jest przewidziany. 
Nie wydaje się on zresztą potrzebny. Powody odmowy dokonania określonej 
czynności powinny być odpowiednio klarownie przedstawione w doręczonym 

166 Inaczej, jednak bez uzasadnienia, H. Haak, Zawarcie małżeństwa..., s. 361.
167 Inaczej, choć bez szerszej argumentacji merytorycznej, H. Haak, Zawarcie małżeństwa..., 

s. 361 oraz P. Pruś, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, LexisNe-
xis/el. 2013, uwagi do art. 564 K.p.c., pkt 3.

168 Na temat interesu uczestnika postępowania w postępowaniu nieprocesowym, zob. np. 
J. Gudowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, tom III, Warszawa 
2012, komentarz do art. 510 K.p.c., pkt 2–3.

169 Przepisy takie można znaleźć w niektórych typach spraw. Przykładowo, w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym, organowi, którego działanie lub zaniechanie jest przedmiotem skar-
gi, w sposób generalny przyznaje się status strony, zob. art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze 
zm.). W postępowaniu cywilnym sytuacja taka należy natomiast do wyjątków, zob. jednak art. 
47711 K.p.c., zgodnie z którym stroną postępowania przed sądem ubezpieczeń społecznych jest 
organ rentowy.

170 Zob. J. Gudowski, [w:] Kodeks postępowania..., komentarz do art. 564 K.p.c., pkt 3.
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zainteresowanemu pisemnym uzasadnieniu, o którym stanowi art. 89 ust. 1 
in fi ne P.a.s.c. i które będzie podlegać ocenie sądu.

Rozważając zasadność odmowy wydania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. sąd 
jest zobowiązany wyznaczyć rozprawę171, a po jej przeprowadzeniu rozstrzygnąć 
wniosek na jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, sąd może podzielić stanowi-
sko kierownika USC uznając, że zgodnie z prawem polskim zaświadczenie nie 
mogło być wydane (choć niekoniecznie z tych samych powodów, które stanowiły 
podstawę rozstrzygnięcia kierownika USC). Alternatywnie, odmawiając zasad-
ności argumentom kierownika USC sąd może dojść do wniosku, że brak było 
podstaw do odmowy wydania zaświadczenia.

Mimo niefortunnego brzmienia art. 89 ust. 2 P.a.s.c., które mogłoby su-
gerować ograniczenie kontroli sądowej wyłącznie do motywów podanych 
w pisemnych uzasadnieniu kierownika USC, wykładnia celowościowa nakazuje 
przyjąć, że obowiązkiem sądu jest w każdym przypadku możliwie całościowe 
rozważanie przesłanek, od których zależy wydanie zaświadczenia172. Chodzi tu 
przede wszystkim o przesłanki merytoryczne, czyli przewidziane w prawie ro-
dzinnym okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa. Niezależnie zatem od 
treści zawiadomienia sporządzonego przez kierownika USC oraz argumentów 
powołanych przez zainteresowanego we wniosku o kontrolę rozstrzygnięcia, 
sąd powinien samodzielnie zweryfi kować, czy według prawa polskiego wystę-
puje – w danym układzie podmiotowym – możność zawarcia małżeństwa173. 
Ponadto, choć ma to z pewnością mniejsze znaczenie praktyczne, kognicją sądu 
są także objęte przesłanki formalne, od których zależy możliwość wydania ana-
lizowanego dokumentu. W szczególności dotyczy to legitymacji do ubiegania 
się o zaświadczenie.

Przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego jest zasadność stanowiska kierow-
nika USC, który odmówił wydania zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. Znajdzie to 
odpowiednie odbicie w sentencji postanowienia174. Tylko wyjątkowo wniosek 
może zostać oddalony i to bez wyznaczania rozprawy (na posiedzeniu niejaw-
nym), jeśli z jego treści wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy 
(art. 514 §2 K.p.c.). Chodzi przede wszystkim o brak legitymacji do domagania 
się kontroli, gdy – przykładowo – z wnioskiem występuje drugi z nupturientów, 
a nie osoba, która ubiegała się o zaświadczenie. Brak uprawnienia wnioskodawcy 

171 Obowiązek wyznaczenia rozprawy wynika wprost z dyspozycji art. 564 K.p.c.
172 Por. M. Domański, Względne zakazy..., s. 97, gdzie autor rozważa wspomniany problem 

w kontekście postępowań toczących się na podstawie art. 5 K.r.o.
173 Por. M. Domański, Względne zakazy...., s. 101.
174 Rozstrzygnięcie powinno wskazywać, czy sąd uznaje odmowę za zasadną czy za nieza-

sadną.
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może być także skutkiem niedochowania 14-dniowego terminu przewidzianego 
w art. 89 ust. 2 P.a.s.c. W literaturze przeważa pogląd, zgodnie z którym termin 
ten ma charakter materialnoprawny175, a przy tym prekluzyjny, co oznacza, że 
wraz z jego upływem uprawnienie do złożenia wniosku o kontrolę stanowiska 
kierownika USC wygasa. Stanowi to podstawę do oddalenia wniosku176.

Warto jednak pamiętać, że odmowa wydania zaświadczenia, o którym sta-
nowi art. 83 P.a.s.c. nie znajduje odbicia w rejestrze stanu cywilnego. Dokumenty 
zgromadzone przy okazji załatwiania sprawy, w tym odpis zawiadomienia o jej 
negatywnym rozstrzygnięciu pozostają w urzędzie stanu cywilnego, w którym 
toczyło się pierwotne postępowanie. Zamiast zwrócenia się do sądu w trybie art. 
89 P.a.s.c. (lub w związku z upływem terminu na złożenie stosownego wniosku), 
może się pojawić pokusa wystąpienia przez zainteresowanego do innego kierow-
nika USC z tym samym żądaniem wydania zaświadczenia. Aby zminimalizować 
ryzyko polegające na tym, że w innym urzędzie stanu cywilnego zainteresowa-
ny nie spotka się z odmową, za szczególnie ważne należy uznać wypracowanie 
i konsekwentne stosowanie, w skali całego kraju, jednolitych kryteriów oceny, 
czy na potrzeby związku zawieranego za granicą może być wydane zaświadczenie 
o możności zawarcia małżeństwa.

W przypadku, w którym dojdzie do sądowej kontroli stanowiska kierow-
nika USC, postanowienie sądu opiekuńczego podlega zaskarżeniu apelacją 
w zwykłym toku instancji. Podtrzymując stanowisko, że kierownik USC nie 
jest uczestnikiem postępowania sądowego, można z góry założyć, że w prakty-
ce zaskarżeniu będą podlegać wyłącznie te orzeczenia, które odmowę wydania 
zaświadczenia z art. 83 P.a.s.c. uznają za uzasadnioną177.

Mimo braku w tym zakresie wyraźnego przepisu, nie może ulegać wątpli-
wości, że prawomocne rozstrzygnięcie wydane przez sąd opiekuńczy (lub sąd 
odwoławczy) wiąże kierownika USC178. W przypadku, gdy odmowa zostanie 
ostatecznie uznana za niezasadną zainteresowany powinien otrzymać zaświad-
czenie o możności zawarcia małżeństwa, chyba że już po wydaniu orzeczenia 

175 Tak, w odniesieniu do analogicznej regulacji z art. 7 ust. 2 P.a.s.c. z 1986 r., I. Koper, Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 163, pkt 3; J. Gudowski, [w:] Kodeks po-
stępowania..., komentarz do art. 564 K.p.c., pkt 5. Por. też M. Domański, Względne zakazy..., s. 101, 
przypis 221 i powołana tam literatura. Odmiennie, nietrafnie, H. Haak, Zwaracie małżeństwa..., 
s. 362 oraz P. Pruś, [w:] Kodeks postępowania..., uwagi do art. 564 K.p.c., pkt 3.

176 W piśmiennictwie można również spotkać stanowisko, że w sytuacji, gdy dojdzie do upły-
wu terminu należy wniosek odrzucić z powodu niedopuszczalności drogi sądowej. Krytycznie 
w tej kwestii J. Gudowski, [w:] Kodeks postępowania..., komentarz do art. 564 K.p.c., pkt 5 i powo-
łana tam literatura.

177 Chyba że w postępowaniu weźmie udział prokurator i wniesie apelację.
178 Zob. A. Czajkowska, Prawo o aktach..., s. 184.
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zajdzie zmiana stanu faktycznego, która przyniesie nowy powód odmowy179. 
Okazja, by kierownik USC dostrzegł taki powód może powstać przy ponownym 
składaniu przez zainteresowanego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia 
małżeństwa. Uwzględniając bowiem czas trwania postępowania sądowego nale-
ży się spodziewać, że 6-miesięczny okres obowiązywania poprzednio złożonego 
zapewnienia (jeżeli takie było składane) już minął. Zmiana okoliczności ma zna-
czenie także w tych przypadkach, w których sąd podtrzymał stanowisko kierow-
nika USC. Jeśli bowiem następczo odpadły określone przeszkody (np. zapadło 
postanowienie zezwalające na zawarcie małżeństwa mimo choroby psychicz-
nej180), to otwiera się możliwość ponownego ubiegania o zaświadczenie181.

Na koniec rozważań dotyczących odmowy sporządzenia zaświadczenia 
przez kierownika USC, warto odnotować, że opłata skarbowa – stanowiąca 
jedną z przesłanek uzyskania dokumentu przez zainteresowanego – podlega 
zwrotowi, jeżeli zaświadczenia ostatecznie nie wydano (art. 9 ust. 1 u.o.s.). 
Zwrot opłaty następuje na wniosek. Powinien on być złożony przed upływem 
pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty (art. 9 ust. 1 u.o.s.).
Słowa kluczowe: zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa, małżeństwo według prawa 
polskiego, małżeństwo zawierane za granicą

A certifi catestatingthataccording to Polishmarriagecan by concluded
– Origin, practical meaning and rules for issuing

Summary

Although the marriage concluded abroad is not an extraordinary situation it has a defi nitr 
specifi cs. Among the premarital formalities to be completed in the state of marriage very oft en 
there is a requirement of formal confi rmation of the possibility of marriage from the country of 
origin of the nupturients. Th e possibility of obtaining the relevant certifi cate by Polish citizens 
and aliens subject to Polish law, provides art. 83 of the Polish Registry Offi  ce Records Act from 
2014.

Th e article presents the historical development of the certifi cate about capacity to get 
married, as well as its shape under Polish law. Widely analyzed is the concept of “possibility 
of marriage”. Presented are also rules for verifying the refusal to issue the certifi cate, which is 
carried out by a common court.

Key words: certifi cate of possibility of marriage, marriageaccording to Polish law, a marriage-
concludedabroad

179 Por. M. Domański, Względne zakazy..., s. 98.
180 Uchylenie względnej przeszkody małżeńskiej zawsze wymaga jednak wszczęcia odrębnego 

postępowania, którego specyfi kę podkreśla art. 561 K.p.c. W sprawie, w której kontrolowana jest 
odmowa kierownika USC nie może być wydane zezwolenie na zawarcie małżeństwa.

181 Zob. M. Domański, Względne zakazy..., s. 100 i powołana tam literatura.
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Bescheinigung, die bestätigt, dass gemäß polnischem Recht die Ehe geschlossen werden 
kann – Genese, praktische Bedeutung und Grundsätze der Ausstellung

Zusammenfassung

Obwohl die Eheschließung im Ausland keine außergewöhnliche Situation darstellt, zeigt 
es aber bestimmte Spezifi tät. Unter vorehelichen Formalitäten, die in dem Staat, wo die Ehe ge-
schlossen wird, zu erledigen sind, erscheint oft  die Anforderung für die formelle Bestätigung der 
Möglichkeit von Eheschließung seitens des Herkunft sland der Verlobten. Die Möglichkeit eine in 
dieser Hinsicht entsprechende Bescheinigung durch polnische Bürger sowie durch Ausländern 
die polnischem Recht unterliegen zu erhalten, sieht Art. 83 des polnischen Personenstandgesetzes 
vom 2014 vor.

Der vorliegende Artikel stellt die historische Entwicklung der Bescheinigung über 
Möglichkeit der Eheschließung sowie Ihre form gemäß dem geltenden Gesetz dar. Der Begriff  von 
„Möglichkeit der Eheschließung” ist auch breit analysiert. Es wurden hier auch die Grundsetze 
von Kontrolle der Ablehnung solche Bescheinigung auszustellen, die ist durch ordentliches 
Gericht ausgeübt dargestellt.

Schlüsselwörter: Bescheinigung über Möglichkeit der Eheschließung, Ehe gemäß polnischem 
Recht, im Ausland geschlossene Ehe





Anna Sapota*

Materialne i kolizyjne prawo małżeńskie Indii

Wprowadzenie

Wydaje się, że Indie nie są istotnym partnerem gospodarczym dla Polski, 
a znaczna odległość powoduje, że migracja ludności jest niewielka i w związku 
z tym równie niewiele jest sytuacji, w których potencjalnie może znaleźć za-
stosowanie prawo indyjskie. Takie rozumowanie okazuje się błędne, gdyż od 
momentu, gdy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej, zain-
teresowanie możliwością emigracji do Polski z państw pozaeuropejskich, w tym 
Indii, znacznie wzrosło. Polska stała się miejscem zamieszkania i pracy dla wielu 
obywateli Indii.

Wzrost liczby emigrantów z Indii wywołuje nie tylko skutki ekonomiczne, 
ale też konsekwencje społeczne. Wraz z możliwością pracy w danym państwie 
pojawia się chęć założenia rodziny i uregulowania związanych z tym faktem kwe-
stii prawnych. Dlatego też coraz częściej polskie organy sądowe i administracyjne 
muszą rozważyć konieczność zastosowania prawa indyjskiego w przedstawio-
nej do rozstrzygnięcia sprawie rodzinnej. Zgodnie z informacjami Ministerstwa 
Sprawiedliwości1, w 2013 r. prawo indyjskie było drugim pod względem ilości 
zapytań o udostępnienie treści prawa obcego kierowanych przez polskie sądy 
na podstawie art. 1143 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego2. Większość z tych pytań dotyczyła treści norm z zakresu 
prawa rodzinnego.

* Mgr Anna Sapota, doktorantka, Uniwersytet Jagielloński
1 Informacja przedstawiona przez p. Joannę Maciejowską z Wydziału Prawno-Traktatowego 

Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości 
podczas konferencji „Stwierdzenie treści oraz stosowanie prawa obcego w Polsce – teoria i rze-
czywistość”, Uniwersytet Łódzki, 28 marca 2014 r.

2 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.



72 Anna Sapota

Ze względu na wzrost zainteresowania prawem indyjskim przez polskich 
praktyków oraz na trudność z dostępem do materiałów źródłowych, przed-
stawiona poniżej krótka charakterystyka indyjskiego prawa małżeńskiego ma 
pomóc choć w częściowym zapełnieniu tej luki. Tytułem wstępu przedstawię 
w kilku zdaniach sam system prawa indyjskiego oraz źródła prawa, aby przed-
stawiane normy prawa mogły zostać usytuowane w konkretnym systemie praw-
nym, z uwzględnieniem hierarchii poszczególnych norm prawnych. Szczegółowo 
scharakteryzowane zostaną normy prawne regulujące instytucję małżeństwa na 
gruncie prawa merytorycznego oraz normy kolizyjne dla zakresów związanych 
z małżeństwem, tj.: zawarcia małżeństwa, stosunków małżeńskich majątkowych 
i osobistych oraz ustania małżeństwa.

Istniejąca współcześnie Republika Indii ma stosunkowo krótką historię, 
gdyż powstała w 1949 r., kiedy to naród indyjski odzyskał niepodległość po 
okresie rządów Imperium Brytyjskiego i uchwalono Konstytucję. Jednak trady-
cja prawna w Indiach ma dużo dłuższą historię i składają się na nią wpływy lo-
kalne, głównie o charakterze religijnym oraz wpływy kolonialne3, czyli Imperium 
Brytyjskiego. Przed okresem kolonialnym, ze względu na znaczne rozdrobnienie 
państw na terytorium Indii nie doszło do wykształcenia jednolitego systemu 
prawnego. Ze względu na rozległość terytorialną subkontynentu indyjskiego, 
co najmniej kilka odłamów poszczególnych religii, przede wszystkim hinduizmu 
i buddyzmu, wykształciło odrębne obyczaje i rytuały. Natomiast w okresie ko-
lonialnym ogromny wpływ na ukształtowanie współczesnego prawa indyjskiego 
miało prawo brytyjskie i system common law.

Począwszy od połowy XIX w. system sądownictwa także był tworzony 
w oparciu o wzorce brytyjskie i to sądy uzyskały moc stanowienia prawa w dro-
dze precedensu. Rozwiązania te obowiązują także w niepodległych Indiach. I tak, 
art. 141 Konstytucji wprost stanowi, że prawo ogłaszane przez Sąd Najwyższy 
wiąże wszystkie sądy na terytorium Indii4. Jednocześnie zgodnie z Konstytu-
cją, zarówno parlament krajowy, jak i parlamenty stanowe, mają kompetencje 
do stanowienia prawa w zakresie w niej określonym. W efekcie, powstaje coraz 
więcej aktów prawnych, które regulują poszczególne kwestie prawa prywatnego, 
ale w pozostałym zakresie wciąż w mocy pozostają ustalone już precedensy lub 
nowe decyzje sądów.

3 Ofi cjalnie Indie stały się częścią Imperium Brytyjskiego od 1858 r. W dniu 1 maja 1876 r. 
Królowa Wiktoria została koronowana na Cesarzową Indii.

4 “Th e law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory 
of India”.



Materialne i kolizyjne prawo małżeńskie Indii  73

Źródła prawa małżeńskiego w Indiach

Źródła prawa materialnego

Obecnie w Indiach pozostaje w mocy kilka aktów prawnych odnoszących 
się do prawa małżeńskiego. W przeciwieństwie do systemów kontynentalnych, 
nie uchwalono jednolitego aktu prawnego – kodeksu cywilnego (rodzinnego), 
który regulowałby wszystkie lub większość zagadnień związanych ze stosunkami 
rodzinnymi w Indiach. Co więcej, nawet obowiązujące normy prawne dotyczące 
jedynie wycinka prawa rodzinnego, jakim jest prawo małżeńskie, zostały roz-
członkowane pomiędzy kilka aktów prawnych.

W przypadku małżeństw zawieranych między wyznawcami hinduizmu5 
podstawowym aktem prawnym jest ustawa Th e Hindu Marriage Act z 1955 r.6 
W tym dokumencie zostały określone sposoby zawarcia małżeństwa, okoliczno-
ści umożliwiające jego unieważnienie oraz wymogi formalne dotyczące rejestra-
cji zawartego związku małżeńskiego. Specyfi czną formę małżeństwa w ramach 
wspólnoty Arja Samadź reguluje Arya Marriage Validation Act XIX z 1937 r.7 
Zawarcie małżeństwa przez chrześcijan zostało uregulowane w Th e Christian 
Marrige Act z 1872 r., przez muzułmanów – w Th e Muslim Personal Law (Shariat) 
Application Act z 1937 r. Ponadto, problematyka małżeństw międzykastowych 
i międzyreligijnych została uregulowana w Th e Special Marriage Act z 1954 r.8

Osobno także uregulowano zagadnienia związane z rozwodami dla nie-
których wyznań. I tak, Th e Indian Divorce Act z 1869 r.9 odnosi się do rozwodu 
chrześcijan, Th e Dissolution of Muslim Marriage Act z 1939 r.10 dotyczy przesłanek 
i konsekwencji rozwodów wśród muzułmanów, a Th e Parsi Marriage and Divorce 
Act z 1936 r.11 zawiera dyspozycje dotyczące małżeństw i rozwodów zaratusztrian.

5 Szeroko o małżeństwie w hinduizmie: K. Szymańska, Małżeństwo w hinduizmie, [w:] 
G. Dzierżoń (red.), Małżeństwo w Kościele katolickim oraz w czterech religiach niechrześcijańskich 
(judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), Kraków 2014, s. 155–268.

6 htt p://bokakhat.gov.in/pdf/Th e_hindu_marriage_act.pdf (dostęp z dnia 7 maja 2014 r.).
7 htt p://advocateseema.in/fi les/THE%20ARYA%20MARRIAGE%20VALIDATION%20

ACT.pdf  (dostęp z dnia 7 maja 2014 r.).
8 http://keralaregistration.gov.in/pearlpublic/downloads/The%20Special%20Mar-

riage%20Act.pdf?tok =49sddh3ss34ff 4 (dostęp z dnia 7 maja 2014 r.).
9 htt p://indianchristians.in/news/images/resources/pdf/indian_divorce_act_1869.pdf 

(dostęp z dnia 7 maja 2014 r.).
10 http://www.khyberpakhtunkhwa.gov.pk/cms/downloads/kp.gov.pk-downlaods-%20

5f96ae876a3dbb8f5 ba7a2866193b87e.pdf (dostęp z dnia 7 maja 2014 r.).
11 htt p://69.194.165.147/~aalilega/wp-content/uploads/2012/07/Parsi-Marriage-and-Di-

vorce-Act1.pdf  (dostęp z dnia 7 maja 2014 r.).
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W zakresie stosunków majątkowych małżeńskich zastosowanie znaleźć 
może Th e Hindu Adoption and Maintenance Act z 1956 r.12 Warto zauważyć, że 
te akty prawne swoim zakresem zastosowania obejmują jedynie stosunki między 
wyznawcami hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu oraz sikhizmu. Stosunki między 
osobami, będącymi wyznawcami innych religii pozostają w dużej nieuregulowa-
ne przez ustawodawstwo krajowe i w tym zakresie znajdzie zastosowanie prawo 
religijne lub zwyczajowe, ewentualnie Th e Special Marriage Act, jeśli strony zde-
cydują się nadać małżeństwu charakter świecki.

Źródła prawa prywatnego międzynarodowego

Normy kolizyjne dotyczące spraw małżeńskich nie zostały w całości sko-
dyfi kowane w prawie indyjskim. Szczątkowe regulacje dotyczące innych stosun-
ków prywatnoprawnych znalazły się w Th e Civil Procedure Code z 1908 r., Th e 
Succession Act z 1925 r., Th e Arbitration and Conciliation Act z 1996 r. Ponadto, 
pojedyncze normy kolizyjne dotyczące poszczególnych zakresów prawa prywat-
nego pojawiają się w aktach prawnych dotyczących instrumentów fi nansowych 
i praw własności intelektualnej, ale nie aktach prawnych poświęconych prawu 
rodzinnemu13.

Normy kolizyjne dotyczące małżeństwa, stosunków małżeńskich oraz 
ustania małżeństwa zostały wypracowane przez sądy w kolejnych orzeczeniach 
w drodze interpretacji prawa brytyjskiego oraz obyczajów i kultury lokalnej. 
Znaczna część tych orzeczeń zapadła jeszcze przed odzyskaniem przez Indie 
niepodległości, ale pozostają one w mocy także obecnie. Co więcej, w wielu przy-
padkach także współcześnie sądy indyjskie powołują się na orzeczenia zapadłe 
w czasach kolonialnych lub na nowe orzeczenia wydane przez sądy w systemach 
common law. Tym samym często zdarza się, że sądy indyjskie wydają decyzje 
także w oparciu o orzeczenia sądów brytyjskich.

Ponadto, należy zaznaczyć, że Indie są członkiem Haskiej Konferencji Pra-
wa Prywatnego Międzynarodowego. Jednak przystąpiły one jedynie do czterech 
konwencji14, t.j.: konwencji z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg le-
galizacji zagranicznych dokumentów urzędowych; konwencji z dnia 15 listopada 
1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach 

12 W: htt p://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/assc/india/India_Hindu_Adopt.pdf  
(dostęp z dnia 7 maja 2014 r.).

13 T.S. Rama Rao, Prawo kolizyjne Indii, tł.: H. Trammer, Studia et Documenta, Warszawa 
1959, s. 7–8.

14 htt p://www.hcch.net/index_en.php?act=states.details&sid=101 (dostęp z dnia 12 maja 
2014 r.).
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cywilnych lub handlowych; konwencji z 18 marca 1970 r. o przeprowadzaniu dowo-
du za granicą w sprawach cywilnych i handlowych; konwencji z dnia 29 maja 1993 r. 
o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego.

Prawo małżeńskie – normy merytoryczne

Konieczne jest wskazanie na rolę małżeństwa w istniejącym systemie 
społecznym i prawnym w Indiach, gdyż sposób postrzegania małżeństwa jako 
instytucji w Indiach różni się znacznie od tego, z którym mamy do czynienia 
w Europie. Następnie przedstawię normy prawne zawarte w poszczególnych ak-
tach prawnych, a dotyczące kolejno: zawarcia małżeństwa, stosunków osobistych 
i majątkowych między małżonkami oraz rozwiązania małżeństwa.

Małżeństwo jako instytucja religijna
Rozpoczynając omówienie uregulowań dotyczących małżeństwa w prawie 

indyjskim należy podkreślić, że zasadniczo ma ono charakter religijny, a nie 
cywilny. Współcześnie dopuszcza się zawarcie małżeństwa w formie cywilnej 
(na podstawie wspomnianego wyżej) Th e Special Marriage Act, jednak jest to wy-
jątek. Większość małżeństw zawierana jest w formie religijnej, co wynika z faktu, 
że najszerzej reprezentowana religia w Indiach – hinduizm uznaje małżeństwo za 
istotny element wiary i wiąże z nim szereg obrzędów, rytuałów, a także reguluje 
wiele aspektów życia rodzinnego, w tym roli oraz praw i obowiązków małżonków 
względem siebie.

Takie podejście tłumaczy też sposób uregulowania tej instytucji w aktach 
prawnych odrębnych dla każdej z religii, której przedstawiciele zamieszkują In-
die. To właśnie wymogi religijne w dużej mierze przesądzały o treści poszczegól-
nych ustaw. W tym kontekście regulujący świecką instytucję małżeństwa – Th e 
Special Marriage Act stanowi jedynie uzupełnienie pozostałych ustaw regulują-
cych instytucję małżeństwa o charakterze religijnym.

Zawarcie małżeństwa

Zgodnie z Hindu Marriage Act zawarte w nim normy znajdują zastosowanie 
do wyznawców hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu i sikhizmu oraz innych osób, 
pod warunkiem, że nie są one chrześcijanami, żydami, muzułmanami lub zara-
tusztrianami. W odniesieniu do osób wymienionych wyznań zasady związane 
z zawarciem i ustaniem małżeństwa zostały określone w innych aktach prawnych.

Akt ten przewiduje następujące przeszkody co do zawarcia małżeństwa: (a) 
posiadanie przez jednego z nupturientów żyjącego małżonka, (b) niezdolność do 
wyrażenia zgody jako konsekwencja choroby psychicznej, upośledzenia umysło-
wego lub innego zaburzenia psychicznego, (c) powracające napady szaleństwa 
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lub padaczki u jednego z nupturientów, (d) wiek poniżej 21 lat dla mężczyzny 
i 18 lat dla kobiety; (e) pokrewieństwo w określonym stopniu15, (f) powino-
wactwo. Naruszenie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkuje 
bezwzględną nieważnością małżeństwa.

Od strony formalnej dla swojej ważności małżeństwo hinduistyczne 
wymaga dopełnienia wymaganych przez religię rytuałów i obrzędów. Religia 
ta dopuszcza kilka form zawarcia małżeństwa, natomiast z legalnego punktu 
widzenia każde małżeństwo ważnie zawarte w świetle wymogów religijnych 
wywołuje skutki prawne na gruncie prawa cywilnego. Nie ma w odniesieniu do 
takich małżeństw obowiązku ich rejestracji. Natomiast strony mogą dokonać 
takiej rejestracji, aby pozyskać dokument potwierdzający zawarcie związku 
małżeńskiego.

W przypadku małżeństw zaratusztrian zawieranych na podstawie Parsi 
Marriage and Divorce Act podobnie jako przeszkodę małżeńską wskazuje się: 
(a) bigamię, (b) wiek, (c) pokrewieństwo i powinowactwo. Nie wymieniono 
przeszkód związanych ze stanem psychofi zycznym nupturientów. Od strony for-
malnej zawarcie małżeństwa następuje podczas ceremonii prowadzonej przez 
duchownego zgodnie z wymogami obrzędu religijnego oraz w obecności dwóch 
świadków, którzy też są wyznawcami zaratustryzmu. Po zawarciu małżeństwa 
kapłan dokonuje wpisu do kościelnego rejestru oraz wydaje akt małżeństwa16.

W przypadku zawierania małżeństwa cywilnego (court marriage) warunki 
jego zawarcia zostały uregulowane w Special Marriage Act. Ślub cywilny może 
zostać zawarty przez wyznawców każdej religii, obcokrajowców lub w przypadku 
małżeństw mieszanych, gdy nupturienci wyznają różne religie lub należą do róż-
nych kast. Akt ten przewiduje identyczne przeszkody co do możliwości zawarcia 
małżeństwa jak Hindu Marrige Act17. Natomiast przewidziane są inne warunki 
formalne ważności takiego małżeństwa. Przede wszystkim strony muszą poin-
formować na piśmie o woli zawarcia związku małżeńskiego urzędnika ślubnego 
(Marriage Offi  cer) w okręgu, w którym jeden z małżonków zamieszkuje przez 
okres co najmniej 30 dni poprzedzających datę zawiadomienia. Takie zawiado-
mienie jest publikowane przez urzędnika w siedzibie urzędu oraz przekazywa-
ne do wglądu każdej zainteresowanej osobie. Jeśli strony zamierzają zawrzeć 
małżeństwo w okręgu, w którym nie zamieszkują na stałe, urzędnik przesyła 
zawiadomienie o chęci zawarcia związku małżeńskiego do urzędów właściwych 
ze względu na ich miejsce zamieszkania. Każda osoba może zgłosić sprzeciw 

15 Pokrewieństwo do trzeciego stopnia po mieczu i do piątego stopnia po kądzieli.
16 Brak aktu lub jego wady nie wpływają na ważność zawartego małżeństwa.
17 Dokładna lista określająca niedozwolony stopień pokrewieństwa i powinowactwa stanowi 

załącznik do ustawy Special Marriage Act.
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co do zawarcia związku małżeńskiego przez osoby wskazane w zawiadomieniu 
z powołaniem się na przeszkody wymienione w ustawie.

Samo małżeństwo zawierane jest w obecności urzędnika i co najmniej 
3 świadków. Miejsce i przebieg samej uroczystości zawarcia małżeństwa jest usta-
lane pomiędzy nupturientami i urzędnikiem, aczkolwiek wymogiem koniecz-
nym jest, aby małżonkowie w języku zrozumiałym dla urzędnika i świadków 
wypowiedzieli zdanie „Ja (imię i nazwisko) biorę sobie Ciebie (imię i nazwisko) 
za prawowitą żonę (prawowitego męża)”. Po uroczystości formularz w brzmie-
niu określonym w ustawie zostaje podpisany przez małżonków oraz świadków. 
Na tej podstawie wydawany jest akt małżeństwa. Akt małżeństwa stanowi dowód 
jego zawarcia i dopełnienia wszystkich wymogów formalnych przewidzianych 
prawem.

Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami

Na temat skutków zawarcia małżeństwa i ewentualnych relacji między mał-
żonkami wypowiada się jedynie Special Marriage Act, ale także w bardzo ograni-
czonym zakresie. Z momentem zawarcia małżeństwa uznaje się, że małżonkowie 
stają się rodziną. Jednak w sytuacji, gdy małżonkowie są wyznawcami religii 
podlegających zakresowi zastosowania Hindu Marriage Act, to zawarcie ślubu 
cywilnego powoduje ich oddzielenie od rodziny. Ten fakt może ograniczać zdol-
ność do dziedziczenia przez małżonków po członkach swojej rodziny.

W pozostałym zakresie brak jest jakichkolwiek spisanych norm dotyczących 
stosunków majątkowych i osobistych między małżonkami. Zasady dotyczące 
roli małżonków w związku oraz ich stosunków majątkowych można odnaleźć 
w prawie zwyczajowym (zwykle religijnym) oraz orzeczeniach sądów.

Odnośnie do stosunków osobistych między małżonkami należy zwrócić 
uwagę, że Konstytucja Indii nie odnosi się w żaden sposób do instytucji mał-
żeństwa i pozycji małżonków. Zgodnie z art. 14 Konstytucji wszyscy ludzie są 
równi wobec prawa i zakazana jest dyskryminacja ze względu na płeć, jednak 
jest to jedynie zasada ogólna, który w różny sposób może być odzwierciedlana 
w praktyce. W życiu codziennym tradycyjnie rola kobiety w małżeństwie nie 
jest równorzędna roli mężczyzny. W momencie zawarcia małżeństwa kobieta 
przechodzi spod opieki ojca pod opiekę męża i staje się częścią rodziny męża.

W zakresie stosunków majątkowych, to w przypadku wyznawców hindu-
izmu kwestia ta została częściowo uregulowana w Hindu Adoption and Mainte-
nance Act. Zgodnie z art. 18 ustawy hinduska żona ma prawo do pozostawania 
na utrzymaniu męża przez całe jej życie. Oznacza to, że w czasie trwania mał-
żeństwa to mąż ma obowiązek zapewniania żonie środków utrzymania. Również 
w sytuacji, gdy małżonkowie żyją w separacji, żona ma roszczenie o zapewnienie 
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środków utrzymania, pod warunkiem, że do separacji doszło z określonych 
w ustawie powodów. Natomiast traci ona prawo do zapewnienia środków utrzy-
mania przez męża, jeśli zmieni ona wyznanie lub jest nieczysta (unchaste).

W przypadku małżeństw cywilnych lub zawieranych przez wyznawców 
innych religii zastosowanie znajdą zasady dotyczące stosunków małżeńskich 
majątkowych wypracowane na gruncie prawa angielskiego. Oznacza to, że 
– co  do  zasady – małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego18. Natomiast 
w określonych okolicznościach dopuszczalne jest zaistnienie roszczeń alimen-
tacyjnych w trakcie i po ustaniu małżeństwa po stronie jednego z małżonków19.

Unieważnienie małżeństwa

W przypadku małżeństwa zawartego na podstawie Hindu Marriage Act nale-
ży rozróżnić przesłanki materialne ważności małżeństwa, bez spełnienia których 
małżeństwo jest nieważne. Naruszenie zakazu bigamii, przeszkody pokrewień-
stwa lub powinowactwa powodują bezwzględną nieważność małżeństwa (ab 
initio). Orzeczenie sądu w tym zakresie ma charakter deklaratoryjny. Natomiast 
w sytuacji, gdy małżeństwo nie zostało skonsumowane ze względu na impoten-
cję pozwanego, doszło do naruszenia wymogów co do świadomości i zdrowia 
psychicznego małżonków podczas zawierania małżeństwa, zgoda małżonka bądź 
opiekuna małżonka nie została pozyskana lub też została uzyskana w drodze 
podstępu lub groźby, albo gdy pozwana była w ciąży z innym mężczyzną w mo-
mencie zawierania małżeństwa, to małżeństwo może zostać unieważnione. Orze-
czenie o unieważnieniu małżeństwa uzyskane na jednej z powyższych podstaw 
ma charakter konstytutywny.

Nieco inaczej kwestia unieważnienia małżeństwa została uregulowana 
w Special Marriage Act. Naruszenie którejkolwiek z czterech przesłanek mate-
rialnej ważności małżeństwa (czy też wystąpienie którejkolwiek z przeszkód) 
powoduje bezwzględną nieważność małżeństwa. Dodatkową podstawą uznania 
małżeństwa za bezwzględnie nieważne jest okoliczność, jeśli pozwany był im-
potentem w trakcie małżeństwa i momencie złożenia pozwu. W tym przypadku 
orzeczenie ma charakter deklaratoryjny. Małżeństwo może też zostać unieważ-
nione, jeśli (a) małżeństwo nie zostało skonsumowane z powodu świadomego 
sprzeciwu pozwanego, (b) pozwana była w ciąży z innym mężczyzną w momen-
cie zawierania małżeństwa, (c) zgoda małżonka została uzyskana w drodze pod-
stępu lub groźby. Orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa uzyskane na jednej 
z powyższych podstaw ma charakter konstytutywny.

18 Zob. R. Probert, Family law in England and Wales, London 2011, s. 90.
19 Sprawa Miller v. Miller oraz McFarlane v. McFarlane.
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W przypadku Th e Parsi Marrige and Divorce Act jako przesłanki unieważ-
nienia małżeństwa wskazano: bigamię, naruszenie przeszkody wieku, pokre-
wieństwa lub powinowactwa, niedopełnienie wymogów formalnych obecności 
duchownego i dwóch świadków odpowiedniego wyznania. Brak sporządzenia 
samego aktu małżeństwa nie stanowi podstawy nieważności tego małżeństwa.

Ustanie małżeństwa

Ustanie małżeństwa może nastąpić na dwa sposoby: (a) przez śmierć jed-
nego z małżonków, oraz (b) przez orzeczenie rozwodu. Śmierć małżonka jest 
okolicznością faktyczną, która wywołuje określone skutki prawne i nie wymaga 
szczegółowego omówienia. Natomiast zagadnienia związane z możliwością jego 
rozwiązania poprzez rozwód zostaną omówione poniżej z podziałem na poszcze-
gólne akty prawne.

W hinduizmie uznawano związek małżeński za nierozerwalny i w związku 
z tym nie dopuszczano możliwości rozwiązania małżeństwa za życia małżonków. 
Co więcej, zakładano, że związek małżeński jest kontynuowany po śmierci, gdyż 
stanowi połączenie dusz małżonków. Obecnie prawo indyjskie przewiduje możli-
wość rozwodu także dla wyznawców hinduizmu w określonych okolicznościach.

Na podstawie Hindu Marriage Act każdy z małżonków może żądać rozwodu 
na podstawie jednego z następujących powodów: (a) zdrady małżeńskiej, (b) 
przemocy ze strony drugiego małżonka, (c) porzucenia przez drugiego małżonka 
na okres nie krótszy niż dwa lata bezpośrednio poprzedzające wniesienie pozwu, 
(d) konwersji małżonka na inną religię, (e) choroby lub zaburzeń psychicznych 
drugiego małżonka, które uniemożliwiają wspólne życie, (f) złośliwego i nieule-
czalnego trądu, (g) choroby wenerycznej drugiego małżonka w formie zakaź-
nej, (h) ascezy drugiego małżonka ze względów religijnych, (i) nieprzerwanej 
nieobecności małżonka przez okres 7 lat ze względu na domniemanie śmierci. 
Pozew o rozwód może być także oparty na braku podjęcia wspólnego zamiesz-
kania przez okres dłuższy niż rok od orzeczenia separacji między małżonkami.

Ponadto, ustawa przewiduje także cztery sytuacje, w których jedynie żona 
może domagać się rozwodu. Takimi przesłankami do rozwodu są: (a) zawarcie 
drugiego małżeństwa przez męża za życia swojej pierwszej żony, (b) dopusz-
czanie się przez męża gwałtu, sodomii lub bestialstwa, (c) sytuacja, w której 
małżonkowie nie mieszkają ze sobą od co najmniej roku, a żonie zostały zasą-
dzone alimenty na podstawie enumeratywnie wymienionych w przepisie ustaw, 
(d) zawarcie małżeństwa przez żonę przed ukończeniem 15. roku życia, a żona 
zrezygnowała z małżeństwa przed ukończeniem 18. roku życia. Dopuszczono 
także rozwód za zgodą małżonków. W takim przypadku małżonkowie powinni 
wnieść wspólnie pozew o rozwód. Orzeczenie o rozwodzie może zapaść, jeżeli 
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małżonkowie nie zamieszkiwali ze sobą przez okres co najmniej jednego roku, 
poprzedzający moment złożenia pozwu, oraz nie wycofali pozwu w okresie po-
przedzającym wydanie orzeczenia. Okres ten trwać będzie co najmniej 6 mie-
sięcy, a wydanie orzeczenia poprzedzone jest przesłuchaniem stron. Co więcej, 
od 2010 r. możliwe jest orzeczenie rozwodu w przypadku nieodwracalnego 
rozkładu małżeństwa. W tej sytuacji małżonkowie muszą zamieszkiwać osobno 
przez okres co najmniej 3 lat poprzedzający datę złożenia pozwu. Wtedy także 
wprowadzono prawo żony do zgłoszenia sprzeciwu na pozew rozwodowy męża, 
jeśli orzeczenie rozwodu może doprowadzić do popadnięcia przez nią w szcze-
gólnie trudną sytuację fi nansową.

Podobnie kwestia rozwodu jest uregulowana w Special Marriage Act. 
Zgodnie z art. 27, każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód w przy-
padku, gdy doszło do: (a) dobrowolnego stosunku seksualnego pomiędzy 
drugim małżonkiem a osobą trzecią, (b) porzucenia przez drugiego małżon-
ka na okres nie krótszy niż dwa lata bezpośrednio poprzedzające wniesienie 
pozwu, (c) skazania pozwanego małżonka na karę pozbawienia wolności na 
okres lat siedmiu lub dłuższy za przestępstwa określone w indyjskim kodeksie 
karnym, (d) przemocy ze strony drugiego małżonka, (e) stwierdzenia choroby 
lub zaburzeń psychicznych drugiego małżonka, które uniemożliwiają wspólne 
życie (f ) zachorowania drugiego małżonka na złośliwy i nieuleczalny trąd, (g) 
choroby wenerycznej drugiego małżonka w formie zakaźnej, (i) nieprzerwanej 
nieobecność małżonka przez okres 7 lat ze względu na domniemanie śmierci. 
Ustawa także wskazuje sytuacje, w których jedynie żona może zażądać rozwodu 
i są to: (a) dopuszczanie się przez męża gwałtu, sodomii lub bestialstwa, (b) 
sytuacja, w której małżonkowie nie mieszkają ze sobą od co najmniej roku, 
a żonie zostały zasądzone alimenty na podstawie enumeratywnie wymienio-
nych w przepisie ustaw. Pozew o rozwód może być także oparty na braku 
podjęcia wspólnego zamieszkania przez okres dłuższy niż rok od orzeczenia 
separacji między małżonkami.

Analogicznie jak w przypadku Hindu Marriage Act dopuszczalny jest roz-
wód za zgodą stron. Warunki jego orzeczenia są identycznie określone w obydwu 
ustawach. Także Special Marriage Act został znowelizowany w 2010 r. i znalazły 
się w nim takie same postanowienia dotyczące orzeczenia rozwodu w sytuacji 
nieodwracalnego rozkładu małżeństwa i możliwości zgłoszenia sprzeciwu żony 
wobec pozwu rozwodowego męża20. Natomiast niedopuszczalne jest orzeczenie 
rozwodu w ciągu 3 lat od dnia zawarcia małżeństwa. Uprawomocnienie się orze-
czenia o rozwodzie powoduje, że każdy z małżonków może ponownie zawrzeć 
małżeństwo.

20 Dodano art. 28 A i 28 B Special Marriage Act.
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Natomiast w przypadku religii muzułmańskiej Dissolution of Muslim Mar-
riages Act reguluje jedynie przypadki, w których to żona może domagać się roz-
wiązania małżeństwa21. Wiąże się to z faktem, iż zasadniczo, zgodnie z zasadami 
islamu, mąż może jednostronnym oświadczeniem rozwiązać małżeństwo, nato-
miast żona nie ma takiej możliwości22. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach żona 
może wnieść do sądu o rozwiązanie małżeństwa i powyższa ustawa reguluje 
właśnie takie przypadki. Wśród przesłanek, które umożliwiają rozwiązanie mał-
żeństwa są: (a) miejsce pobytu męża nie jest znane przez okres 4 lat, (b) mąż 
zaniedbuje obowiązek dostarczania żonie środków utrzymania przez okres 2 lat, 
(c) mąż nie wykonuje obowiązków małżeńskich, bez uzasadnionej przyczyny, 
przez okres 3 lat, (d) mąż cierpi na poważną chorobę (zaburzenie) psychiczne, 
trąd lub chorobę weneryczną itp. Warto natomiast zaznaczyć, że zmiana wiary 
przez żonę nie powoduje automatyczne rozwiązania małżeństwa, a jedynie sta-
nowi przesłankę do żądania jego rozwiązania.

Należy zauważyć, że normy dopuszczające rozwód z powołaniem się na okre-
ślone przyczyny jedynie na wniosek żony mogą zostać w Polsce uznane za dyskry-
minujące męża i sąd może odmówić ich zastosowania powołując się na klauzulę 
porządku publicznego. Przepisy te zostały wprowadzone w Indiach ze względu na 
tradycyjnie słabą pozycję kobiety w rodzinie. Natomiast w kulturze europejskiej 
niezasadnym wydaje się umożliwianie jedynie kobiecie rozwodu z powołaniem 
na „bestialstwo” mężczyzny i nie przewidywanie analogicznego uprawnienia dla 
mężczyzny w sytuacji, gdy to żona dopuści się owego „bestialstwa”.

Prawo małżeńskie – normy kolizyjne

W przypadku norm kolizyjnych dotyczących prawa małżeńskiego przedsta-
wię je łącznie. Wynika to z faktu, że nie istnieje jednolity akt prawny regulujący 
prawo prywatne międzynarodowe w Indiach. Normy kolizyjne wynikają z wielu 
różnych orzeczeń wydawanych w różnym okresie i dopiero odczytywanie ich 
jako całość umożliwia wskazanie pewnych tendencji odnośnie do wyznaczania 
prawa właściwego w sprawach małżeńskich. Należy zwłaszcza zwrócić uwagę na 
próby stworzenia własnych norm kolizyjnych przy jednoczesnym posiłkowaniu 
się rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie prawa angielskiego. Wskażę także 
na możliwy wpływ instytucji ogólnych prawa prywatnego międzynarodowego na 
właściwość prawa wskazanego na podstawie szczegółowych norm kolizyjnych.

21 Warto zauważyć, że mowa jest właśnie o „rozwiązaniu” małżeństwa, a nie „rozwodzie”.
22 G. Dzierżon, Małżeństwo w islamie, [w:] G. Dzierżon (red.), Małżeństwo w Kościele kato-

lickim oraz w czterech religiach niechrześcijańskich (judaizm, islam, hinduizm, buddyzm), Kraków 
2014, s. 152.
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Szczegółowe normy kolizyjne

Analizując orzeczenia odnoszące się do spraw małżeńskich, w których do-
chodziło do kolizji praw należy zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Po pierwsze, 
pierwsze istotne orzeczenia w tym zakresie zapadły na początku XX w. w okresie 
panowania brytyjskiego w Indiach i wciąż pozostają one w mocy, służąc przy 
orzekaniu współcześnie23. Po drugie, ze względu na fakt, że instytucja małżeń-
stwa jest w zasadniczej części regulowana przez normy o charakterze religijnym, 
znaczna część zapadłych orzeczeń dotyczy sytuacji, w których do kolizji praw 
dochodzi ze względu na zmianę wyznania przez jednego lub oboje małżonków.

Na zakres dotyczący zawarcia małżeństwa składają się kwestie przesłanek 
materialnych i formalnych zawarcia małżeństwa. Materialne przesłanki zawar-
cia małżeństwa obejmują przede wszystkim zdolność do zawarcia małżeństwa, 
w tym tzw. przeszkody małżeńskie. Natomiast formalne przesłanki określają wy-
mogi, którym musi podlegać ceremonia zawarcia małżeństwa, aby zostało ono 
uznane za ważne.

W prawie indyjskim przyjmuje się, że o materialnych przesłankach ważności 
małżeństwa rozstrzyga statut personalny każdego z małżonków24. W większości 
przypadków będzie to statut wynikający z wyznawanej religii. To właśnie normy 
religijne będą przesądzały o przesłankach małżeństwa w przypadku obywateli 
Indii, gdzie nie obowiązują cywilne (państwowe) normy w tym zakresie. Oko-
licznością przesądzającą o statucie personalnym jest domicyl, w rozumieniu bry-
tyjskiego domicile, czyli miejsce zamieszkania. Przy czym warto pamiętać, że 
tak rozumiane miejsce zamieszkania ma kilka cech szczególnych w porównaniu 
do jego kontynentalnego rozumienia tego pojęcia. Bardzo często zastępuje ono 
pojęcie obywatelstwa, które w systemach common law jest postrzegane jako za-
gadnienie publicznoprawne. Wyróżnia się domicile of origin oraz domicile of choice. 
Pierwszy można tłumaczyć jako miejsce zamieszkania wynikające z pochodzenia. 
Nabywa się je w momencie urodzenia. Natomiast drugi to domicyl z wyboru 
i powstaje, kiedy osoba zmieni miejsce zamieszkania wynikające z urodzenia 
w sposób świadomy i celowy. Charakteryzując bardziej ogólnie wskazuje się, 
że określa on powiązanie między osobą a konkretnym terytorium i tym samym 
systemem prawnym obowiązującym na tym terytorium. Ponadto, każda osoba 
ma domicyl (z urodzenia lub z wyboru). Można mieć tylko jeden domicyl i trwa 

23 T.S. Rama Rao, Prawo..., s. 10.
24 Sprawa Sofi a v. Shive Prasad (1946) oraz Baindail v. Bandail (1947), orzeczenie dostępne: 

htt p://www.austlii.edu.au/au/journals/ResJud/1947/24.html (dostęp z dnia 12 maja 2014 r.).
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on do momentu zmiany w kolejny25. Zgodnie z prawem indyjskim każda zdro-
wa psychicznie osoba powyżej osiemnastego roku życia może nabyć domicyl 
z wyboru poprzez faktyczne zamieszkanie na terytorium określonego państwa 
i wolę zamieszkiwania tam26.

Natomiast w odniesieniu do wymogów formy, właściwe będzie prawo miej-
sca zawarcia małżeństwa. W tym zakresie uregulowania indyjskie odbiegają nieco 
od zasad przyjętych w prawie angielskim, w którym właściwym dla oceny zarów-
no formalnych jak i materialnych przesłanek małżeństwa jest przede wszystkim 
prawo miejsca jego zawarcia. Orzecznictwo indyjskie wyróżnia prawo osobowe 
rządzące materialnymi przesłankami zawarcia małżeństwa i prawo miejsca za-
warcia małżeństwa, które określać będzie wymogi formalne. Aczkolwiek warto 
zauważyć, że w samych Indiach, wobec funkcjonowania małżeństwa jako insty-
tucji w głównej mierze religijnej, to bardzo często prawo właściwe dla statutu 
personalnego będzie wpływało także na wymogi formalne zawarcia małżeństwa.

W przypadku stosunków małżeńskich osobistych i majątkowych jeszcze 
trudniej odnaleźć w systemie prawa indyjskiego właściwe normy kolizyjne. Moż-
na jednak wskazać kilka orzeczeń, w których przynajmniej w części sąd odnosił 
się do stosunków między małżonkami i właściwości prawa. Jednak w większości 
przypadków potencjalny konfl ikt praw wynikał ze zmiany wyznania i tym samym 
prawa rządzącego statutem personalnym jednego z małżonków. I tak, w sprawie 
Mohd. Ahmed Khan v. Shah Banoo (1985)27 Sąd Najwyższy rozstrzygał, czy zgod-
nie ze statutem personalnym, którym rządziło prawo islamu, żona po rozwodzie 
ma prawo domagać się alimentów od męża i czy podstawą orzeczenia alimentów 
może być ustawa krajowa o charakterze cywilnym, a nie wyznaniowym. Sąd 
odpowiedział twierdząco i przyznał prawo do alimentów żonie, aczkolwiek pod 
naciskami mniejszości islamskiej w Indiach przyjęto w 1986 r. ustawę Muslim 
Women’s (Protection of Rights on Divorce) Act, która faktycznie wyzuła islamskie 
kobiety po rozwodzie z roszczeń alimentacyjnych względem byłych mężów. 
Umożliwiono jedynie otrzymanie przez żonę jednorazowo pewnej kwoty od 
byłego męża tytułem zaspokojenia roszczeń kobiety po rozwodzie28. W sprawie 
Neeraja Saraph v. Jayant V. Saraph (1994)29 Sąd Najwyższy rozstrzygał o środ-

25 Sprawa Udny v. Udny (1869); orzeczenie dostępne: htt p://swarb.co.uk/udny-v-udny-
-hl-1869-2/  (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).

26 Sprawa Bank of India v. Ram Narayan (1955); orzeczenie dostępne: htt p://indiankanoon.
org/doc/426664/ (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).

27 htt p://indiankanoon.org/doc/823221 (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).
28 Z. Pathak, R.S. Rajan, Shahbano, “Signs” t. 14, nr 3 (Spring 1989), s. 558 i n.
29 Zob.: F.E. Noronha, Private International Law in India. Adequacy of Principles in Compari-

son with Common Law and Civil Law systems, New Delhi 2013, s. 122–124; orzeczenie dostępne: 
htt p://indiankanoon.org/doc/577389/ (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).
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kach ochrony przysługujących małżonkom, gdy jednym z nich jest nierezydent. 
W przedmiotowej sprawie kobieta zamieszkująca w Indiach wyszła za mąż za 
mężczyznę zamieszkującego na stałe w Stanach Zjednoczonych. Mąż namówił 
ją do rezygnacji z pracy i rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu do USA. W tym 
okresie mąż nie zapewnił jej środków utrzymania, a po pewnym czasie wytoczył 
w Stanach Zjednoczonych sprawę o unieważnienie małżeństwa. Żona wytoczyła 
w Indiach sprawę o odszkodowanie w związku z utraconym wynagrodzeniem 
i wydatkami poniesionymi na przygotowania do wyjazdu. Sąd Najwyższy uznał, 
że konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ochrony żonie w takiej sytuacji. 
Stwierdził, że prawo indyjskie, czyli prawo właściwe dla statutu personalnego 
małżonka pozostającego w Indiach, będzie właściwe dla określenia środków 
ochrony (w tym roszczeń fi nansowych) względem drugiego małżonka.

W przypadku rozwodu właściwe będzie także prawo rządzące statutem per-
sonalnym małżonków, czyli prawo domicylu30. Przy czym należy pamiętać, że 
wciąż w wielu przypadkach sądy indyjskie podtrzymują koncept funkcjonującym 
w orzeczeniach opartych o prawo angielskie, zgodnie z którym domicyl męża 
przesądza też o miejscu zamieszkania żony i automatycznie ma ona domicyl 
w tym samym miejscu co mąż31. W 1973 r. w prawie angielskim zmieniono spo-
sób określania domicylu żony poprzez odrębne jego ustalenia na podstawie stanu 
faktycznego32, a nie automatycznego powiązania z domicylem męża. Podobnie 
w orzeczeniu indyjskim w sprawie Indyka v. Indyka pojawiła się nowa koncepcja 
dotycząca sposobu określania domicylu żony, która miałaby się opierać na praw-
dziwym i istotnym (real and substantial connection) powiązaniu z określonym 
terytorium.

Instytucje ogólne prawa prywatnego międzynarodowego

Doktryna indyjska wyróżnia także instytucje ogólne prawa prywatnego 
międzynarodowego, które mogą wpływać na właściwość prawa. Wobec braku 
jednolitej regulacji także rozwiązania dotyczące instytucji ogólnych opierają 
się na współczesnym orzecznictwie sądów indyjskich i posiłkują orzeczeniami 
sądów angielskich. Najwięcej orzeczeń dotyczy klauzuli porządku publicznego 
i pojawia się zwykle w sprawach, których przedmiotem jest uznanie obcego 

30 Sprawa Vinisha Jitesh Tolani v. Jitesh Kishore Tolani (2010); orzeczenie dostępne: htt p://
indiankanoon.org/doc/1996567/ (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).

31 Sprawa Monica Variato v. Th omas Variato (2000); orzeczenie dostępne: htt p://indianka-
noon.org/doc/1984363/ (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).

32 Zmiana została wprowadzona przez Domicil and Matrimonial Proceedings Act z 1973 r.; 
zob.: G. Cheshire, P. North, J.J. Fawcett , Private International Law, Oxford 2008, s. 178–179.
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orzeczenia. Z jednej strony pojawiają się orzeczenia takie jak Dr. Roy Sales de 
Andrade v. State of Goa (1996)33, w którym uznano orzeczenie o rozwodzie za 
zgodą stron wydane przez sąd brazylijski. Sąd stwierdził, że wyrok został wydany 
na podstawie obowiązującego prawa i zgodnie z normami dotyczącymi jurysdyk-
cji i nie narusza zasad porządku publicznego i zasługuje na uznanie. Podobnie 
w sprawie Shahnaz v. Rizwan (1965), która dotyczyła poligamicznego małżeń-
stwa dwójki muzułmanów zamieszkałych w Indiach. Sąd musiał odpowiedzieć 
na pytanie, jak wobec poligamicznej natury związku mają przebiegać rozliczenia 
między małżonkami. Stwierdził wtedy, że postanowienia poczynione w umowie 
małżeńskiej majątkowej pozostają w mocy i są wykonalne w Indiach. Inaczej 
w sprawie Chenni v. Chenni (1965), w której Sąd Najwyższy stwierdził, że mał-
żeństwo między wujkiem a siostrzenicą jest sprzeczne z indyjskim porządkiem 
publicznym i jako takie nie może zostać uznane w Indiach.

Podsumowując orzeczenia dotyczące klauzuli porządku publicznego moż-
na stwierdzić, że rozumienie tej instytucji w prawie indyjskim jest analogiczne 
do tego funkcjonującego na gruncie prawa polskiego. W powołaniu na klauzulę 
porządku publicznego możliwa jest odmowa zastosowania norm prawa obce-
go, które prowadziłyby do naruszenia zasad ładu społecznego, sprawiedliwości 
i moralności obowiązujących w Indiach. Dotyczy to także możliwości odmowy 
zastosowania norm prawa o charakterze penalnym34 lub podatkowym35. Klauzu-
la porządku publicznego powinna znajdować zastosowanie w sprawach jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach i z dużą rozwagą, jako że porządek publiczny nie 
ma jednoznacznej defi nicji, a jego podstawowe zasady mogą ulegać zmianom 
w czasie.

Kolejną instytucją jest odesłanie. W tym zakresie powielane jest podejście 
prezentowane przez większość przedstawicieli doktryny angielskiej. Angielski 
sędzia stosując prawo obce orzeka tak, jak gdyby był sędzią w tym kraju, któ-
rego prawo stosuje36. Zastosuje on też normy kolizyjne obowiązujące w prawie 
obcym37. Tym samym dopuszczalne jest odesłanie zarówno dalsze, jak i zwrotne 
w zakresie, w którym dopuszcza je prawo właściwe w sprawie.

Podobnie w przypadku zagadnienia ustalenia treści prawa obcego ustawo-
dawca indyjski przyjął rozwiązanie angielskie i uznał treść obcego prawa za fakt, 

33 Orzeczenie dostępne: htt p://indiankanoon.org/doc/321537/ (dostęp z dnia 9 grudnia 
2015 r.).

34 Zob. Sprawa Huntington v. Att rill (1893); orzeczenie dostępne: htt p://www.uniset.ca/
other/cs6/1893AC150.html (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).

35 Zob. Sprawa Government of India v. Taylor (1955); orzeczenie dostępne: htt p://www.uni-
set.ca/other/css/1955AC491.html (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).

36 Zob. G. Cheshire, P. North, J.J. Fawcett , Private International Law, Oxford 2008, s. 61.
37 Zob. sprawa Collirt v. Rivaz (1841).
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który podlega dowodzeniu. Zgodnie z Indian Evidence Act z 1872 r. dokumenty 
zawierające treść prawa obcego oraz ofi cjalne publikatory państw obcych mogą 
zostać dopuszczone jako dowód w sprawie. Możliwe jest także dopuszczenie 
dowodu z opinii biegłego38.

Doktryna indyjska nie wyróżnia pojęcia przepisów koniecznego zastosowa-
nia39. Normy państwa sądu dochodzą do głosu przez zastosowanie klauzuli po-
rządku publicznego. W przypadku kwestii niejednolitości terytorialnej, brakuje 
jednoznacznych zasad, ale na potrzeby wewnętrzne wypracowano rozwiązanie, 
że każdy ze stanów jest traktowany jak odrębna jednostka terytorialna. Natomiast 
przy niejednolitości personalnej, konfl ikty rozstrzygane są przez normy kolizyjne 
wypracowane w prawie właściwym dla rozstrzygania tych kolizji. W przypadku 
Indii zastosowanie znajdą normy o charakterze wyznaniowym.

Propozycje zawarte w projekcie ustawy modelowej – prawo prywatne międzynarodowe

Dostrzegając problemy wynikające z braku jednolitych norm kolizyjnych, 
które rozstrzygałyby konfl ikty między potencjalnie właściwymi systemami praw-
nymi, przedstawiciele doktryny indyjskiej przedstawiają propozycje modelo-
wych ustaw, które mogłyby służyć ustawodawcy za wzór przy prowadzeniu prac 
legislacyjnych. Jednym z takich projektów ustawy modelowej jest propozycja 
przedstawiona przez Francisco E. Noronha40. Dokonał on szerokich studiów po-
równawczych ustaw regulujących prawo prywatne międzynarodowe oraz prawo 
cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu cywilnego prowincji Quebec, 
stanu Luizjana, Hiszpanii, Brazylii, Egiptu i Portugalii, a także ustawy szwajcar-
skiej – prawo prywatne międzynarodowe oraz niemieckiej ustawy wprowadzają-
cej kodeks cywilny. Na tej podstawie oraz w oparciu o rozwiązania wypracowane 
już w prawie indyjskim przygotował projekt kodeksu prawa prywatnego między-
narodowego. Tematyka oraz cel niniejszego artykułu nie pozwalają na szczegóło-
we omówienie wszystkich przepisów projektu, ale warto przytoczyć propozycje 
norm kolizyjnych dla zakresów dotyczących prawa małżeńskiego.

Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa podlegają prawu właściwemu 
dla statutu personalnego każdego z małżonków. Natomiast przesłanki formalne 
podlegają prawu miejsca zawarcia małżeństwa lub prawu domicylu lub ojczyste-
mu jednego z małżonków. Stosunki majątkowe małżeńskie i umowy przedślub-
ne majątkowe małżeńskie podlegają prawu miejsca stałego pobytu małżonków 

38 Zob. sprawa Palaniappa Chett y v.Nagappa Chett iar (1930); orzeczenie dostępne: htt p://
indiankanoon.org/doc/1706271/ (dostęp z dnia 9 grudnia 2015 r.).

39 Zob. K.B. Agrwal, V. Singh, Private International Law in India, Netherlands 2010, s. 73 i n.
40 Zob. F.E. Noronha, Private International ..., New Delhi 2013, s. 223–235.
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w momencie zawarcia małżeństwa. Inne skutki małżeństwa (niezależne od ustro-
ju majątkowego) podlegają prawu domicylu małżonków. Jeśli małżonkowie nie 
mają wspólnego domicylu, to zastosowanie znajdzie prawo wspólnego domicylu 
po zawarciu małżeństwa lub wspólnego miejsca zamieszkania, a wobec ich bra-
ku – prawo ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania, natomiast w przypad-
ku braku także tego powiązania – prawo miejsca zawarcia małżeństwa. Prawo 
państwa, do które przynależy mąż41 będzie decydowało o ważności i skutkach 
czynności dotyczących własności małżonków. Będzie ono także właściwe dla 
rozstrzygnięcia o rozwodzie i separacji. W odniesieniu do tej ostatniej pojawia 
się także dodatkowy przepis, który stanowi, że separacja małżeńska podlega pra-
wu wspólnego domicylu małżonków. W braku takiego, podlega prawu państwa 
ich wspólnego pobytu, a w braku takiego prawu państwa ich ostatniego miejsca 
wspólnego pobytu. Jeśli żadna z powyższych okoliczności nie ma miejsca, to 
właściwe będzie prawo państwa sądu. Ponadto, roszczenia o utrzymanie (ang. 
maintenance) będą podlegały prawo państwa domicylu uprawnionego, jednak 
jeśli uprawniony nie będzie w stanie otrzymać należnego wsparcia na podstawie 
tego prawa, to właściwe będzie prawo miejsca zamieszkania dłużnika. Natomiast 
obowiązek zapłaty alimentów względem krewnych będzie podlegał prawu ojczy-
stemu osoby zobowiązanej do ich zapłaty.

Powyższa propozycja ma sporo zalet i wskazuje na szerokie badania praw-
noporównawcze przeprowadzone przez autora, jednak nie jest pozbawiona 
pewnych nieścisłości i potencjalnych luk. Odnosząc się do zalet przedstawione 
projektu, które można dostrzec przy propozycji norm dotyczących prawa mał-
żeńskiego to należy stwierdzić, że autor stara się pokryć całość tego zakresu. 
Kolejno proponuje normy kolizyjne dla zawarcia małżeństwa, jego osobistych 
i majątkowych skutków, separacji, rozwodu i roszczeń o utrzymanie i alimenty. 
Jednocześnie unika nadmiernej kazuistyki i rozczłonkowywania zakresów po-
szczególnych norm kolizyjnych.

Podsumowanie

Podsumowując wywody na temat norm merytorycznych i kolizyjnych 
regulujących prawo małżeńskie w Indiach, można stwierdzić, że system tam 
obowiązujący jest zupełnie odrębny od systemu polskiego i to w dwóch płasz-
czyznach. Po pierwsze, prawo merytoryczne dotyczące stosunków małżeńskich 
jest w większości prawem o charakterze religijnym. Nawet przyjęte przez ustawo-
dawcę akty prawne jedynie w niewielkim stopniu formalizują normy wynikające 
z wierzeń poszczególnych religii wyznawanych w Indiach. Całe zakresy, takie 

41 „[...] by the law of the country to which the husband belongs.”
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jak stosunki osobiste między małżonkami lub stosunki majątkowe, pozostają 
prawie całkowicie poza zakresem zainteresowania ustawodawcy. Pojawiają się 
jedynie pojedyncze normy lub akty prawne poświęcone konkretnym problemom 
charakterystycznym dla danej religii, jak np. roszczenia żony względem męża 
w przypadku rozwodu rządzonego prawem islamu. Orzeczeń w tym zakresie 
jest bardzo niewiele, a w większości opierają się one na normach wynikających 
z wyznania osób, których sprawa dotyczy.

Po drugie, normy kolizyjne obowiązujące w Indiach pozostają niespisane, 
a wynikają z orzeczeń sądów indyjskich oraz angielskich. W systemie prawa 
kontynentalnego skazuje to sędziego na poszukiwanie odpowiednich orzeczeń 
sądów indyjskich rozstrzygających konfl ikty praw w określonych sytuacjach, 
a w przypadku ich braku – orzeczeń sądów angielskich. W przypadku prawa 
rodzinnego bardzo wiele norm kolizyjnych pozostaje niedoprecyzowanych, gdyż 
sądy rozstrzygają, które normy wyznaniowe znajdą zastosowanie w sprawie, po-
mijając tradycyjne dla prawa prywatnego międzynarodowego łączniki takie jak 
obywatelstwo (domicyl) czy miejsce pobytu.

Jednak mierząc się z wyzwaniem, jakim byłoby zastosowanie przez polski 
sąd prawa indyjskiego w sprawie małżeńskiej należy pamiętać o kilku kwestiach. 
Przede wszystkim, sąd wyznaczy prawo właściwe na podstawie norm kolizyjnych 
obowiązujących w Polsce, czyli rozporządzeń unijnych42 oraz ustawy – Prawo 
prywatne międzynarodowe43. Jeśli właściwe okaże się prawo indyjskie, to nie-
zwykle istotne będzie określenie, który akt prawny reguluje dane zagadnienie 
lub określeniem, że brak jest takiej regulacji na poziomie ustawy i konieczne jest 
poszukiwanie norm w źródłach prawa religijnego, obyczaju lub prawie angiel-
skim. Sam fakt, że normy te będą miały charakter religijny nie upoważni sądu 
do odmowy ich zastosowania. Natomiast przyczyną do odmowy zastosowania 
konkretnych norm merytorycznych o charakterze wyznaniowym może być ich 
dyskryminujący charakter.

O ile indyjskie prawo małżeńskie jest bardzo ciekawe dla polskiego prawni-
ka, w głównej mierze ze względu na jego religijny charakter, to w praktyce – dla 
polskiego sędziego będzie trudną materią do zastosowania. Jednak ze względu 
na coraz liczniejszą mniejszość hinduską w Polsce, sprawy o charakterze małżeń-
skim i rodzinnym będą coraz częściej spotykane w praktyce, czy to w sprawach 

42 W przypadku spraw rodzinnych największe znaczenie będzie miało rozporządzenie Rady 
(WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania 
i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE 
L 7 z 10 stycznia 2009 r., s. 1, ze zm.

43 Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432.
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o zwolnienie z konieczności uzyskania zaświadczenia o braku przeszkód mał-
żeńskich, czy w sprawach o rozwód.
Słowa kluczowe: prawo małżeńskie w Indiach, normy kolizyjne, prawo prywatne międzynarodowe

Substantive and confl ict rules marital law of India

Summary

Th e system which is legaly binding in India is entirely diff erent from the polish one. First 
of all, substancial law concerning marital relationships is in major part a religious law. Personal 
and property relationships between the spouses are almost entirely outside the scope of interests 
of the legislator. Confl ict rules binding in India remain unwritt en, and result from the judge-
ments of Indian and English courts. In case of family law, many rules are not precise and courts 
decide which religious norms are applicable in particular case, without application of connectors 
traditional for international privat law such as nationality and abode.

Key words: marital law in India, confl ictlaws, privateinternational law

Materielles und Kollisions-Eherecht in Indien

Zusammenfassung

Das in Indien geltende System ist von dem polnischen ganz unterschiedlich. Erstens, sach-
liches Recht, das eheliche Beziehungen betrifft  , ist in der Mehrheit religiöses Recht. Private 
und Vermögensbeziehungen bleiben fast im Ganzen außer Interessenbereich des Gesetzgebers. 
Die in Indien geltenden Kollisionsnormen bleiben nicht niedergeschrieben und entstehen 
aus Entscheidungen von indischen und englischen Gerichten. Im Falle vom Familienrecht, 
viele Kollisionsnormen sind nicht näher bestimmt und die Gerichte entscheiden, welche 
Glaubensnormen in der Sache Anwendung fi nden, ohne die für internationales Privatrecht tra-
ditionelle Bindeglieder wie Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort zu beachten.

Schlüsselwörter: Eherecht in Indien, Kollisionsnormen, internationales Privatrecht





Grażyna Nauka*

Czy dopuszczalna jest zmiana nazwiska małoletniego 
w trybie administracyjnym?

W dzisiejszych czasach nazwisko oraz imię odgrywają w życiu każdego 
człowieka szczególną rolę. Pierwsze nadawane było imię, a nazwisko pojawiło 
się w średniowieczu jako przydomek. Nazwisko związane z miejscem pocho-
dzenia lub rodowym majątkiem, w drugiej połowie XIII w. było dziedziczone 
jako przywilej stanu szlacheckiego, związany ze znakiem herbowym. Dopiero 
koniec XVIII w. przynosi kształtowanie się nazwisk chłopskich i mieszczańskich, 
doprowadzając do powszechności ich używania przez wszystkich ludzi1. Imię 
i nazwisko indywidualizują jednostkę ludzką, stanowiąc jeden z elementów de-
cydujących o jej odrębności w społeczeństwie, a w zależności od ujęcia stanu 
cywilnego, są także częścią składową tego stanu, ale też stanu prawnego2, po-
zwalając na identyfi kację osoby fi zycznej3 i w konsekwencji na ustalenie jej praw 
osobistych i majątkowych. W Polsce, jak również w wielu obcych porządkach 

* Mgr Grażyna Nauka, radca prawny, redaktor tematyczny czasopisma „Rodzina i Prawo”
1 A. Gulczyński, Nazwisko dziecka, Ewolucja ukazywania relacji rodzinno prawnych, Poznań 

2010. Zob. także: W. M. Hrynicki, Normatywne zmiany imion w poglądach doktryny i orzecznictwie 
sądów polskich, „Ius Novum” 2014, nr 4; A. Banach, Nowe prawo o zmianie i ustalaniu imion i na-
zwisk, Kraków 1946; R. Rajkowski, Zmiana nazwiska. Studium z zakresu prawa administracyjnego, 
Warszawa 1955; K. Lipiński, O aktach stanu cywilnego. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów. 
Zmiana imion i nazwisk, Warszawa 1956.

2 Zob. J. Ignatowicz, Rozdział II. Ochrona stanu cywilnego, [w:] System prawa rodzinnego 
i opiekuńczego. cz. 1, red. J. St. Piątowski, Wrocław 1985, s. 74–88: „Sporne jest natomiast za-
gadnienie, czy wyrazem stanu cywilnego jest nazwisko uzyskane w drodze administracyjnej. [...] 
Prawa stanu cywilnego są prawami rodzinnymi”.

3 Zob. informacje o tradycjach prawnych tworzenia, nadawania nazwisk dzieciom w innych 
krajach: M. Pazdan, Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] Współczesne proble-
my prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, 
P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 445 i n.; K. Miksza, Prawo właściwe dla nazwiska. Czy w świe-
tle nowego Prawa o aktach stanu cywilnego regulacja przewidziana w art. 15 P.p.m. ma charakter 
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prawnych, imię i nazwisko zaliczane są do dóbr osobistych i jako takie podlegają 
ochronie cywilnoprawnej. Będąc równocześnie dobrem rodzinnoprawnym – są 
regulowane i chronione przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy4. Na ten ostatni aspekt chciałabym zwrócić uwagę czy-
telników „Metryki” w odniesieniu do zmiany nazwiska małoletnich, gdzie styka 
się prawo cywilne i prawo administracyjne.

R. Rajkowski wskazał, że z nazwiskiem wiążą się dwie koncepcje dobra 
prawnego. Pierwsza to koncepcja dobra indywidualnego, panującego w „epoce 
burżuazyjnej” i związanego z przynależnością do stanu społecznego oraz prawa-
mi majątkowymi. Druga koncepcja, dobra zbiorowego, związana jest z ideologią 
socjalizmu i łączy się z oderwaniem nazwiska od interesów majątkowych i rodzin-
nych osoby, która się nazwiskiem posługuje. „W państwie socjalistycznym jedność 
nazwiska rodziny jest fakultatywna. Istotna treść funkcji społecznej nazwiska – to 
oznaczenie i indywidualizowanie obywatela jako członka społeczeństwa. Nazwisko 
obok imienia jest najważniejszym elementem, za pomocą którego można ustalić 
tożsamość obywatela [...]”5 – a więc nazwisko traktowane było głównie jako śro-
dek identyfi kacji osoby, zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Obie powyższe koncepcje we współczesnych czasach zdają się konkuro-
wać ze sobą i jednocześnie współistnieć, wzajemnie się uzupełniając. Nazwisko 
od najdawniejszych czasów historycznych wiąże się z poczuciem przynależno-
ści do rodu, rodziny. Jest związane z kultywowaniem tradycji, podkreślających 
więzi rodzinne jednym nazwiskiem. Fakultatywna jedność nazwiska rodziny 
znajduje zaś odzwierciedlenie w regulacjach rodzinnoprawnych, które wpro-
wadzają element zgodnego oświadczenia woli w sytuacji obrania nazwiska 
nupturientów i ich przyszłych dzieci, w wyniku zawarcia małżeństwa przez 
rodziców (art. 88 § 2–4 K.r.o.), dzieci pochodzących od tych samych rodziców 
(art. 891 K.r.o.), uznania ojcostwa (art. 89 § 1 i 2 K.r.o.), ustalenia ojcostwa 
(art. 89 § 2 K.r.o.), przysposobienia (art. 122 § 1 K.r.o.), rozwiązania przyspo-
sobienia (art. 126 § 2 zdanie drugie K.r.o.), rozwodu (art. 59 K.r.o.) i unie-
ważnienia małżeństwa (art. 21 K.r.o.) w odniesieniu do nazwiska małżonka 
po rozwodzie (ale już nie dzieci noszących nazwisko ustalone przez rodziców 
w zgodnych oświadczeniach woli – art. 88, 89 § 1–2 K.r.o. albo ex lege – art. 88 
§ 2 zd. drugie, art. 891, art. 89 § 3, art. 122 § 1, art. 126 § 2 zdanie pierwsze 
K.r.o., czy mocą orzeczenia sądowego – art. 89 § 4 art. 122 § 2 i 3, art. 126 
§ 2 zd. 2 K.r.o.). Tę fakultatywność częściowo można odnaleźć w regulacjach 

pozorny?, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1, 
s. 113 i n.

4 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 583, ze zm. [dalej cyt.: K.r.o.].
5 R. Rajkowski, Zmiana nazwiska..., s. 33.
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administracyjnoprawnych odnoszących się do zmiany imion i nazwisk6, czyli 
do wniosku osoby zainteresowanej zmianą nazwiska i imienia w prawie ad-
ministracyjnym. Wskazać jednak należy, że fakultatywność ta doznaje ograni-
czeń w sytuacji zmiany nazwiska małoletniego dziecka w przypadku ustalenia 
jego nazwiska zgodnie z regułami rodzinnoprawnymi, a praktyka oparta na 
podstawach administracyjnych – podążająca w innym, niezależnym od prawa 
rodzinnego kierunku – zdaje się być błędna.

Podkreślić zatem należy, że podstawy materialne nadania i zmiany nazwi-
ska dziecka są uregulowane w K.r.o. Przepisy tej ustawy normują zaś ipso iure 
stosunki rodzinnoprawne oparte na wielowiekowej cywilistycznej tradycji praw-
nej, umożliwiającej realizację praw podmiotowych w sposób wolny od wszelkich 
przymusów, zwłaszcza w zakresie prawa administracyjnego.

W piśmiennictwie odnoszącym się do administracyjnego trybu zmiany imie-
nia i nazwiska małoletniego przyjmuje się za A. Banachem, że zmiana imienia 
i nazwiska „manifestuje porzucenie dawnej przynależności grupowej, zasadniczy 
przełom w życiu, zerwanie z przeszłością, zmianę społeczną [...]”7. Natomiast 
„Nazwisko jest formalną, zewnętrzną, trwałą cechą człowieka, która w połączeniu 
z imieniem oznacza identyczność, tożsamość, istotną część składową stanu cywil-
nego człowieka [...] ma służyć stałemu oznaczeniu człowieka – z tej więc przyczyny 
winno być trudno zmieniane [...] wynika ono już z faktu urodzenia w pewnych 
warunkach, z naturalnego stosunku do danej rodziny, która swe nazwisko automa-
tycznie przenosi na urodzone dziecko”8. P. Ruczkowski (za Z. Duniewską) podnosi 
jednak, że „współcześnie nazwisko pełni przede wszystkim funkcję identyfi katora 
publicznego, odgrywając znacznie mniejszą rolę w kontaktach prywatnych”9. Z po-
glądem tym nie można się jednak zgodzić, o czym poniżej.

P. Ruczkowski twierdzi ponadto, że „zmiana nazwiska dziecka nie musi 
wiązać się ze zmianą nazwiska rodziców. Zmiana może bowiem dotyczyć tyl-
ko nazwiska małoletniego dziecka (art. 9 ust. 2 u.z.i.n.). Wówczas z wnioskiem 
w sprawie zmiany nazwiska dziecka może wystąpić przedstawiciel ustawowy 
dziecka (rodzice, opiekun)”10. Natomiast A. Czajkowska w komentarzu do tego 

6 Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, 
poz. 1414, ze zm.), [dalej cyt.: u.z.i.n.].

7 A. Banach, Nowe prawo..., s. 11.
8 Tamże.
9 P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz, Warszawa 2010, s. 10. Zob. 

też P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imion i nazwisk. Komentarz, Kielce 2008, s. 8. Por. Z. Du-
niewska, [w:] Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, Warsza-
wa 2005, s. 73 oraz Z. Duniewska, Imiona i nazwiska, [w:] Prawo administracyjne materialne, red. 
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa 2014, s. 129.

10 P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska..., s. 69.
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przepisu stwierdziła, że choć art. 9 ust. 2 u.z.i.n. nie obejmuje osób pełnolet-
nich całkowicie ubezwłasnowolnionych, to do nich będzie miał zastosowanie 
art. 30 § 2 K.p.a.11, ale „opiekun powinien uzyskać zezwolenie władzy opiekuń-
czej, co wynika z postanowienia art. 156 K.r.o. w zw. z art. 175 K.r.o.”12 Przepis 
art. 30 §  2 K.p.a. ma również zastosowanie w trakcie postępowania o zmianę 
nazwiska małoletniego. Natomiast według A. Czajkowskiej, zgoda sądu nie jest 
wymagana w odniesieniu do rodziców małoletniego dziecka, dlatego wniosek 
o zmianę imienia i nazwiska będzie składał w imieniu dziecka jego przedstawiciel 
ustawowy, tj. rodzice lub jedno z nich, na co nie potrzebują zgody sądu opiekuń-
czego13. P. Ruczkowski twierdzi też, zgodnie z art. 98 § 1 K.r.o., że rodzice są 
przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodziciel-
ską, ale – jak się wydaje – niezasadnie w odniesieniu do administracyjnej zmiany 
imion i nazwisk małoletnich, że „Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską 
obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel 
ustawowy dziecka”14. Autor pomija bowiem normę art. 97 § 2 K.r.o.

Zasadzie wyrażonej w art. 97 § 2 K.r.o.15 odpowiada norma z art. 9 ust. 2 
u.z.i.n., z której wynika, że przepis art. 8 ust. 2–4 u.z.i.n. stosuje się odpowied-
nio do zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka. De lege lata przepi-
sy u.z.i.n. stanowią własne podstawy i przesłanki zmiany imienia i nazwiska. 
Są to przesłanki określone w art. 4 ust. 1 pkt 1–4 u.z.i.n.16, który stanowi, że 
„Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów”, 
tj. dotyczących zmiany imienia i nazwiska ośmieszającego albo nielicującego 
z godnością człowieka, nazwiska używanego, imienia i nazwiska bezprawnie 
zmienionego, noszonego zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywa-
telstwo również się posiada. Natomiast z art. 9 ust. 2 u.z.i.n. wynika, że zmiana 
imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela 
ustawowego, którym są rodzice, ewentualnie rodzic, będący jedynym piastunem 
władzy rodzicielskiej. Przepis art. 8 § 2 u.z.i.n. zawiera jednak warunek zgody 

11 Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm. [dalej cyt.: K.p.a.]. Art. 30 § 2 K.p.a. stanowi, 
że „Osoby fi zyczne nie posiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych usta-
wowych przedstawicieli”.

12 A. Czajkowska, Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji, 
Warszawa 2012, s. 71–72.

13 Tamże, s. 72.
14 Por. P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska..., s. 69.
15 Stanowiącej, że „[...] o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku 

porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.
16 Oraz przesłanki określone w ust. 2 tego artykułu, który dotyczy innego problemu, nie-

podejmowanego w niniejszej pracy. Krytycznie o otwartym katalogu przesłanek administracyj-
nej zmiany imienia i nazwiska: W. M. Hrynicki, Normatywne zmiany..., s. 139 i n.
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drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka w sytuacji zmiany nazwiska 
przedstawiciela ustawowego, a więc rodzica posiadającego władzę rodzicielską 
zgodnie z art. 98 § 1 zd. pierwsze K.r.o. Jeżeli zatem drugi rodzic – co do zasa-
dy – nie wyrazi zgody na zmianę nazwiska dziecka na takie, które będzie nosić 
przedstawiciel ustawowy, to zmiana ta jest niemożliwa. Sytuacje, w których zgoda 
drugiego rodzica nie jest wymagana, są ściśle określone. Zgodnie z art. 8 § 2 u.z.i-
.n.: „Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się 
na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod 
warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej 
zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo 
nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany 
nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko”.

Nazwisko tymczasem zaliczane jest do praw stanu cywilnego i jest uznane 
przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny17 jako prawo osobiste 
każdego człowieka, dobro tak doniosłe, że podlega szczególnej ochronie prawnej 
wyrażonej w art. 23–24 K.c. a roszczenia o ochronę tego dobra, jako niemajątko-
we, o ochronę dóbr osobistych i ze stosunków rodzinno-osobistych nie przedaw-
niają się. W tej grupie dóbr osobistych mieści się także nienaruszalność danych 
osobowych każdego człowieka, w tym jego nazwiska. Nazwisko wchodzi do 
zespołu cech charakteryzujących sytuację osobistą człowieka w społeczeństwie 
i rodzinie, utrwaloną w aktach stanu cywilnego, których prowadzenie normuje 
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego18 (art. 2 
ust. 1 w zw. z art. 3 i 29 P.a.s.c.), należąca do dziedziny prawa administracyjne-
go, tak samo jak u.z.i.n. Nazwisko stanowi o przynależności do danej rodziny 
i w polskim społeczeństwie duże znaczenie emocjonalne przywiązuje się do tra-
dycji przechodzenia nazwiska z pokolenia na pokolenie. Zachowaniu tej trady-
cji sprzyjają rozwiązania przyjęte w systemie prawa rodzinnego i opiekuńczego. 
P.a.s.c. wprost odsyła do przepisów K.r.o., np. w art. 42 i 43, czego jednak nie 
czyni u.z.i.n., należąca wszak do tej samej dyscypliny prawa administracyjnego. 
Tradycyjnie przyjmuje się, że dziecko nosi nazwisko ojca bez względu na jego 
pochodzenie (małżeńskie lub pozamałżeńskie) oraz sposób ustalenia ojcostwa. 
Z tym przekonaniem wiązać się może – i wydaje się, że w większości wiąże się 
– poczucie ojcostwa, praw i obowiązków z tym związanych, co jest przedmiotem 
prawa rodzinnego i opiekuńczego. Niemniej przepisy K.r.o. – jak już wyżej zasy-
gnalizowano – przewidują i dopuszczają różne konfi guracje dotyczące nadania 
nazwiska dziecku, które – co do zasady – są uzależnione od zgodnej woli rodzi-
ców w sytuacji zarówno nazwiska dziecka pochodzącego z małżeństwa (art. 88 

17 Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm. [dalej cyt.: K.c.].
18 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741, ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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K.r.o., z modyfi kacją związaną z brzmieniem art. 25 K.r.o.), na skutek uznania czy 
ustalenia ojcostwa (art. 89 K.r.o.), czy w sytuacji dzieci pochodzących od tych 
samych rodziców (art. 891 K.r.o.), przysposobienia (art. 122 § 1 i 2 K.r.o.) oraz 
rozwiązania przysposobienia, jeżeli sąd postanowi, że przysposobiony powraca 
do swego pierwotnego nazwiska (art. 126 § 2 zdanie drugie K.r.o.). Powiązanie 
nazwiska dziecka z nazwiskiem jego ojca albo ustalonym w zgodnym oświadcze-
niu rodziców, wyrażone zostało także w założeniu, że rozwiązanie małżeństwa 
rodziców lub unieważnienie tego małżeństwa nie mają wpływu na nazwisko 
dziecka. Przepis art. 59 K.r.o. przewiduje możliwość powrotu do nazwiska no-
szonego przed zawarciem małżeństwa przez małżonka, który zmienił nazwisko 
wskutek zawarcia małżeństwa. Zatem ta zmiana nazwiska jednego z rodziców, 
tzw. administracyjna zmiana nazwiska małżonka po rozwodzie, nie pociąga za 
sobą zmiany nazwiska dziecka.

Czy wobec tego przesłanki określone w art. 9 ust. 2 i art. 8 ust. 2 u.z.i.n. mogą 
stanowić samodzielną podstawę do administracyjnej zmiany nazwiska dziecka, 
nawet w sytuacji pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej? Odpo-
wiedź na to pytanie powinna być negatywna, bowiem można przytoczyć wiele 
argumentów przeciw traktowaniu art. 8 ust. 2 u.z.i.n. (w zw. z art. 9 tej ustawy) 
jako samodzielnej i niezależnej od regulacji K.r.o., K.c. oraz P.a.s.c. podstawy 
administracyjnej zmiany nazwiska dziecka.

Pierwszy argument wynika z istoty regulacji materialnoprawnych samej 
u.z.i.n., która w art. 4 ustanowiła samodzielne przesłanki zmiany imienia i na-
zwiska. Przepis ten zatem określa zakres i granice działania u.z.i.n., czego nie 
zmienia – jak się wydaje – użycie wyrażenia „w szczególności gdy dotyczą zmia-
ny”, bowiem z zasady określoności przepisów prawa wynika, że ustawodawca nie 
może poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów pozostawiać organom 
mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu w praktyce zakresu 
podmiotowego i przedmiotowego ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw 
jednostki. Natomiast przepisy K.r.o. regulują stosunki rodzinne w taki sposób, 
aby z jednej strony nie ingerować nadmiernie w rodzinne prawa prywatne, opar-
te na wolności i swobodzie kształtowania tych stosunków, co do których inge-
rencja władcza państwa dopuszczalna jest tylko wyjątkowo, a z drugiej – żeby 
w sytuacji skorzystania przez rodziców z ustalonych przez ustawę form ustalenia 
praw w odniesieniu do dziecka, prawa jego i rodziców były chronione. Podnieść 
należy, że zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, m.in. rodzina19 znajduje się „pod 
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” oraz zgodnie z art. 47 Konstytucji 
„Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego [...] oraz 

19 Zob. Ł. Grochowski, Pojęcie i ochrona rodziny w Konstytucji RP z 1997 roku, „Kortowski 
Przegląd Prawniczy” 2015, nr 2, s. 1 i n. oraz wskazana tam literatura i orzecznictwo.
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decydowania o swoim życiu osobistym. Prawo administracyjne i postępowanie 
administracyjne wydaje się nieodpowiednie do regulacji spraw rodzinno-cywil-
nych, zwłaszcza w zakresie decyzji o prawach dziecka i rodziców, dotyczących 
zmiany imienia i nazwiska oraz w oderwaniu od regulacji K.r.o., poza zakresem 
przesłanek określonych w art. 4 u.z.i.n., czy dopuszczalnych czynności rejestra-
cyjnych faktów ustalonych zgodnie z przepisami K.r.o. Warunek spójności sys-
temu prawa opartego na normach prawa konstytucyjnego wymaga powiązania 
regulacji prawnych różnych dyscyplin prawa w taki sposób, by nie wykluczały się 
wzajemnie i nie zaprzeczały idei prawa materialnego K.r.o., będącego wyrazem 
realizacji wolności i praw konstytucyjnych.

Kolejny argument pochodzi z systematyki przepisów u.z.i.n., wskazującej 
przesłanki zmiany imienia i nazwiska w art. 4 tej ustawy oraz z systematyki sa-
mego przepisu art. 8 u.z.i.n., z którego wynika, że pomimo, iż zmiana imienia 
i nazwiska dziecka może odbywać się w postępowaniu administracyjnym i na 
podstawie przepisów postępowania właściwych prawu administracyjnemu, to 
jednak nie jest to typowe postępowanie administracyjne, bowiem art. 8 ust. 3 
stanowi, że „w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde 
z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę 
nazwiska dziecka”. Wydaje się, że przepis ten może mieć zastosowanie – wobec 
brzmienia art. 8 ust. 2 u.z.i.n. – tylko do przypadku zmiany nazwiska dziecka, do 
której przewidziane jest uzyskanie zgody drugiego z rodziców, kiedy oboje posia-
dają pełną albo jedno z nich pełną, a drugie – ograniczoną władzę rodzicielską. 
Na takie rozumienie wskazuje systematyka wewnętrzna wskazanego przepisu 
art. 8 ust. 2 u.z.i.n. Należy jednak mieć na względzie przesłanki wskazane w art. 
4 u.z.i.n. Ponadto art. 8 ust. 2 u.z.i.n. pomija sytuacje czasowej zmiany w spra-
wowaniu władzy rodzicielskiej, tj. okresowego jej pozbawienia, przywrócenia, 
zawieszenia, czy też ograniczenia. Dodatkowo, pomimo użycia w dyspozycji art. 
8 ust. 3 u.z.i.n. określenia podmiotowego „każdy”, przepis ten pozbawia prawa 
zwrócenia się do sądu rodzica aktualnie pozbawionego praw rodzicielskich oraz 
rodzica nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, a zatem re-
alizacji konstytucyjnego prawa do sądu (art. 78 Konstytucji). Wszak rodzice 
z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, np. z powodu pewnej dys-
funkcji psychicznej mogą wnieść w życie dziecka wiele pozytywnych wartości 
wychowawczych, nie szkodząc dziecku i przede wszystkim mogą chcieć uczest-
niczyć w jego życiu, jako rodzic uznany i ujawniony w aktach stanu cywilnego 
oraz w nadanym dziecku nazwisku. Zgodnie z art. 96 § 2 K.r.o. tacy rodzice mają 
prawo oczekiwać właściwej pomocy asystenta rodziny ustanowionego ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej20, 

20 Dz. U. z 2015 r., poz. 332, ze zm.
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a nie nadmiernej, niekoniecznej i błędnej ingerencji władz administracyjnych 
w swobody i wolności człowieka oraz prawa dziecka.

Przede wszystkim jednak podstawowe znaczenie w ocenie dopuszczalności 
zmiany nazwiska dziecka w trybie administracyjnym u.z.i.n. ma art. 90 § 2 K.r.o., 
który stanowi, że „nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest 
dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na pod-
stawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska mat-
ki z nazwiskiem ojca dziecka”. Przytoczony przepis potwierdza zasadę stałości 
i określoności stanu cywilnego w zakresie status familiae dziecka. Przepis art. 90 
§ 2 K.r.o. odnosi się do zmiany nazwiska jednego z rodziców (matki – art. 90 § 1 
K.r.o lub ojca – art. 90 § 3 K.r.o.) w wyniku wstąpienia w nowy związek małżeński 
i nadania dziecku nazwiska ojczyma, odpowiadając dyspozycji art. 8 ust. 2 u.z.i-
.n. w zakresie przesłanki rozciągnięcia zmiany nazwiska jednego z rodziców na 
małoletnie dzieci. Skoro zatem przepis prawa ze stosunków rodzinnoprawnych 
nie dopuszcza do nadania dziecku innego nazwiska, jeśli nosi ono nazwisko ojca 
albo utworzone z połączenia nazwiska matki i ojca, przez co ustawodawca pod-
kreśla znaczenie związku nazwiska z pochodzeniem od określonych rodziców 
(ojca lub – w ramach kompromisu i zgodnego oświadczenia rodziców – również 
matki, poprzez połączenie ich nazwisk), to przepis administracyjnoprawny nie 
może ingerować w prawa dziecka i rodziców w tym względzie. Dotychczasowe 
brzmienie art. 8 § 2 u.z.i.n. wyjaśnić można tylko tym, że ustawodawca, w odnie-
sieniu do przepisów administracyjnoprawnych ze stosunków rodzinnoprawnych, 
nie nadąża za kierunkiem zmian w prawie rodzinnym, podkreślającym realizację 
wolności i praw oraz znaczenie więzi biologicznej, a więc naturalnej, dziecka 
z rodzicami biologicznymi.

Zwrócić uwagę należy na pewną logikę przepisów art. 9 ust. 2 i art. 8 ust. 
1–3 u.z.i.n. Ogólnie rzecz ujmując wynika z nich, że zmiana imienia i nazwi-
ska małoletniego dziecka „następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego”, 
„zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod wa-
runkiem [...], chyba że [...]” (art. 8 ust. 2 u.z.i.n.), ale „każde z nich może zwrócić 
się do sądu opiekuńczego”, przy czym chodzi o „wyrażenie zgody na zmianę 
nazwiska dziecka” w przypadku „braku porozumienia między rodzicami” (art. 8 
ust. 3 u.z.i.n.). Wydawałoby się zatem, że rodzic niewyrażający zgody na zmianę 
nazwiska dziecka, ale także pozbawiony władzy rodzicielskiej, nieposiadający 
pełnej zdolności do czynności prawnych nie ma prawa do wyrażenia sprzeciwu 
i zwrócenia się do sądu opiekuńczego o ochronę swoich i dziecka praw wyni-
kających z pokrewieństwa. Rzeczywiście trudno znaleźć odpowiednią podsta-
wę prawną odwołania, wyrażającego sprzeciw rodzica wobec wniosku drugiego 
rodzica o zmianę nazwiska dziecka w trybie u.z.i.n. Niestety art. 8 ust. 3 u.z.i.n. 
przewiduje jedynie możliwość zwrócenia się „do sądu opiekuńczego o wyrażenie 
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zgody na zmianę nazwiska dziecka” w sytuacji braku porozumienia między ro-
dzicami na zmianę nazwiska dziecka. Ta sytuacja może dotyczyć możliwości 
zmiany nazwiska dziecka w oparciu o art. 88 § 3 K.r.o., przy sporządzeniu aktu 
urodzenia pierwszego wspólnego dziecka, na nazwisko inne niż wynikające z art. 
88 § 1 K.r.o. Powyższa logika, przywołanych przepisów u.z.i.n. zdaje się jednak 
prowadzić do nieporozumień interpretacyjnych przepisów u.z.i.n., traktowanych 
jako samodzielne i niezależne od K.r.o. normy prawne, ale także z uwzględnie-
niem przesłanek określonych w art. 4 u.z.i.n. i w powiązaniu z regulacjami K.r.o.21

Zauważyć także należy, że zmiana imienia i nazwiska w trybie administra-
cyjnym następuje w oparciu o przepisy regulujące to postępowanie, czyli K.p.a., 
dlatego niezależnie od interpretacji i zastosowania przesłanek z art. 9 ust. 2 w zw. 
z art. 8 ust. 2–4 u.z.i.n., przepisy art. 9 K.p.a., jak również art. 7 Konstytucji RP 
wymagają, aby organ administracji publicznej działał na podstawie przepisów 
prawa, co oznacza, że powinien uwzględnić prawo obowiązujące w czasie podej-
mowania decyzji, odpowiadające danym stosunkom prawnym. Kwestia zmiany 
imienia i nazwiska to nie tylko przedmiot regulacji u.z.i.n., dla której właściwe 
co do zasady jest postępowanie administracyjne, ale także Konwencji o prawach 
dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.22, Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r.23, Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej24.

Konwencja o prawach dziecka w art. 8 ust. 1 nakłada na Państwa-Strony 
obowiązek podejmowania („podejmują”) działań mających na celu poszanowa-
nie praw dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, 
stosunków rodzinnych zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych inge-
rencji. Natomiast „w przypadku gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione czę-
ści lub wszystkich elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą 

21 Por. w tym względzie: A. Czajkowska, Zmiana imienia i nazwiska...; Ł. Fórmankiewicz, 
Nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska – wybrane zagadnienia materialnoprawne, „Studia Admi-
nistracyjne”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 584, s. 167 i n.; A. Fór-
mankiewicz, Nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska – wybrane zagadnienia procesowe, „Studia 
Administracyjne”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 584, s. 185 i n.; 
także A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. 
Wzory dokumentów i pism, Warszawa 2012 – w szczególności komentarze do przepisów, które 
wprost odwołują się do K.r.o., przykładowo wskazanych w treści powyżej.

22 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
23 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
24 Dz. Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007, s. 1; sprost.: Dz. Urz. UE C 81 z 29 marca 2010, 

s. 9. Karta została włączona do wspólnotowego systemu prawnego dnia 12 grudnia 2007 r. jako 
osobny dokument, któremu Traktat z Lizbony z dnia 13 grudnia 2007 r. nadał, na podstawie art. 6 
TUE, moc prawno–traktatową.
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pomoc i ochronę celem jak najszybszego przywrócenia jego tożsamości” (art. 8 
ust. 2 Konwencji). Przepisy prawa polskiego gwarantują tę ochronę dziecku co 
do zasady. Problem jednak powstaje praktycznie w sytuacji, gdy decyzje są po-
dejmowane poza rozumieniem istoty dobra dziecka, w oderwaniu od niej i od 
regulacji K.r.o., tylko w oparciu o przesłanki braku pełnej zdolności do czynności 
prawnych lub pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz z pominięciem przesłanek 
określonych w art. 4 u.z.i.n., co nie jest rzadkością, zwłaszcza w postępowaniu 
administracyjnym25.

Tymczasem na podstawie art. 7 K.p.a. organy administracji publicznej 
mają obowiązek w toku postępowania stania na straży praworządności oraz po-
dejmowania (z urzędu lub na wniosek) wszelkich czynności niezbędnych do 
dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając 
na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli26, w tym przypadku 
– każdego z rodziców, ale przede wszystkim dziecka. Organy administracji pu-
blicznej są też obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron 
o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie 
ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjne-
go (art. 9 K.p.a.)27. Natomiast stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu 
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu 
ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 K.p.a.). W związku 
z tym organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić 
im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych 
żądań (art. 10 § 1 K.p.a.)28. Od zasady czynnego udziału strony w postępowa-
niu, wyrażonej art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej mogą odstąpić 

25 Uwaga ta jest uzasadniona doświadczeniem zawodowym autorki w sprawach, którymi się 
zajmowała i oceniała na podstawie analizy przepisów prawa (przesłanek ustawowych), akt sądo-
wych i podstaw faktycznych uwzględnionych przez sądy w sprawach o zezwolenie na zmianę na-
zwiska dziecka albo pozbawienia jednego z rodziców władzy rodzicielskiej, które powodowały 
w tych sprawach natychmiastowy i następczy wniosek do kierownika USC o zmianę nazwiska 
dziecka. Akta administracyjne USC wskazywały zaś na bezrefl eksyjne przyjmowanie za wystar-
czające do zmiany nazwiska dziecka pozbawienie władzy rodzicielskiej lub zdolności do czynno-
ści prawnych; przesłanki z art. 4 u.z.i.n. i wynikające z K.r.o. nie były badane.

26 Por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 września 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 829/08, 
LEX nr 520043.

27 Por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 829/08, LEX 
nr 514511; wyrok NSA z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt II OSK 919/12, LEX nr 1375646.

28 Por. np. wyrok NSA z dnia 19 października 1993 r., sygn. akt V SA 250/93, ONSA 1994 
Nr 2, poz. 84; wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 września 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 655/13, LEX 
nr 1370810.
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tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą 
niepowetowaną szkodę materialną (art. 10 § 2 K.p.a.)29. Przepis art. 8 ust. 3 
u.z.i.n. może arbitralnie pozbawiać rodziców (pozbawionych władzy rodziciel-
skiej lub ograniczonych w czynnościach prawnych) prawa strony postępowania 
administracyjnego. Zgodnie natomiast z art. 78 Konstytucji RP każda ze stron 
ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. 
Natomiast wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżenia określa ustawa. Trudno 
jednak znaleźć w u.z.i.n. wyraźne wskazanie wyjątków, od zasady prawa do sądu 
oraz ich doniosłego uzasadnienia, bowiem ustawa ta przewiduje jedynie prawo 
odwołania się do sądu w sytuacji „braku porozumienia między rodzicami” (art. 8 
ust. 3 u.z.i.n.) i stanowi, że „decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega 
natychmiastowemu wykonaniu” (art. 12 ust. 2 u.z.i.n.) oraz przewiduje ogólne 
prawo wniesienia odwołania w trybie administracyjnym do wojewody (art. 127 
§ 1 i 2 K.p.a. w zw. z art. 14 § 3 u.z.i.n.). W kilku analizowanych przeze mnie 
sprawach, dotyczących zmiany imienia i nazwiska dziecka z powołaniem się 
jednego z rodziców aktualnie sprawującego władzę rodzicielską na orzeczenie 
sądu pozbawiające drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej, pozbawiono na-
tomiast statusu strony postępowania administracyjnego nie tylko drugiego ro-
dzica, ale także dziecko. Spotkać jednak można poglądy doktryny wspierające 
taką praktykę30. Z zestawienia przepisów u.z.i.n. oraz K.p.a. wynika, że w każ-
dym przypadku postępowanie w przedmiocie zmiany nazwiska dziecka powinno 
umożliwić rodzicowi, nawet pozbawionemu władzy rodzicielskiej oraz dziecku 
(które ukończyło 13 lat, także poniżej tego wieku poprzez właściwą reprezentację 
jego interesów w sytuacji konfl iktu rodziców, tj. przez kuratora) branie czynne-
go udziału w tym postępowaniu – składanie oświadczeń, zgłaszanie dowodów 
i prawa zajmowanie stanowiska w sprawie. Dlatego na organie prowadzącym 
postępowanie spoczywa obowiązek zbadania i wnikliwego wyjaśnienia podstawy 
faktycznej żądania zmiany imienia i nazwiska niepełnoletniego dziecka, a postę-
powanie musi być zgodne z regułami dowodowymi, rządzącymi postępowaniem 
administracyjnym, bowiem w innym przypadku zachodzić mogłaby bezpraw-
ność postępowania31, albo co najmniej mogłyby zostać spełnione przesłanki 

29 Por. np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 417/07, 
LEX nr 489253.

30 Zob. poglądy A. Fórmankiewicz, Nowa ustawa...,, s. 204, dotyczące interpretacji art. 9 ust. 2 
u.z.i.n., które zdają się być nadinterpretacją znaczenia tego przepisu i obejściem prawa K.r.o.

31 Zob. Ł. Fórmankiewicz, Nowa ustawa..., s. 178–179: „Wydaje się, że nieuzasadnione byłoby 
zawężanie bezprawności tylko do ustawy o zmianie imienia i nazwiska”; a także art. 145 § 1 pkt 4 
i 8 K.p.a.
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wznowienia postępowania, rodzące niepewność sytuacji prawnej małoletniego 
dziecka i rodzica pragnącego zachować związek z dzieckiem przez łącznik na-
zwiska, czasem jako jedyny uzewnętrzniony, np. w sytuacji jego odseparowania 
od dziecka.

W przypadku dziecka trzeba mieć na uwadze jego wiek i zdolność do oce-
ny sprawy, a z uwagi na fakt, że sprawa dotyczy stosunków między rodzicami 
a dziećmi (rozdz. II K.r.o.), ale jednocześnie między samymi rodzicami, lecz 
w sprawach dziecka, to żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka. Dla-
tego zachodzić będzie konieczność ustanowienia kuratora do reprezentowania 
praw dziecka przed organami administracyjnymi na podstawie art. 99 K.r.o., 
bowiem w takiej sytuacji może występować okoliczność wskazana w art. 98 § 2 
i 3 K.r.o. z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, tj. konfl iktu interesów 
rodzica i dziecka, uniemożliwiającego reprezentację dziecka w oparciu o przed-
stawicielstwo ustawowe małoletniego.

W kontekście tożsamości dzieci, ich prawa do imienia i nazwiska, poznania 
swych rodziców i pozostawania pod ich opieką, trzeba mieć na uwadze również 
art. 9 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 
który stanowi: „Państwa-Strony zapewniają, aby dziecko nie zostało oddzielone 
od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompe-
tentne władze podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowią-
zującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest 
konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może 
być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony 
rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję 
odnośnie miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka”. Jednak – zgodnie z ust. 2 
art. 9 Konwencji – w każdym postępowaniu podejmowanym stosownie do ust. 
1 należy umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom uczestnictwo w tym 
postępowaniu oraz wyrażanie przez nie swoich opinii. Ponadto Państwa-Strony 
będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców 
do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów 
z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najle-
piej pojętym interesem dziecka (art. 9 ust. 3 Konwencji). Takie odseparowanie 
można określić mianem fi zycznego (materialnego), ale nie powinno przybierać 
postaci formalnej w zakresie zerwania wszelkich więzi z rodzicem, również po-
przez zmianę nazwiska dziecka raz już nadanego zgodnie z przepisami K.r.o.

Warto zauważyć, że we wcześniej obowiązującym stanie prawnym NSA 
orzekł, że: „określone w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie 
imion i nazwisk [...] prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważnia-
jące matkę małoletniego do dokonania zmiany nazwiska dziecka, wydane w po-
stępowaniu nieprocesowym, w którym uczestniczył ojciec dziecka, dotyczące 
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w aktualnym stanie prawnym również matki), zastępuje zgodę tego ojca wyma-
ganą przez art. 5 ust. 2 tej ustawy, w związku z czym nie jest konieczne uczest-
nictwo i zgoda ojca w postępowaniu administracyjnym”32. Taka okoliczność nie 
zachodzi jednak w sytuacji wniosku jednego rodzica o zmianę nazwiska dziecka 
z powołaniem się na sądowe pozbawienie władzy rodzicielskiej, bowiem brak jest 
tutaj oceny całokształtu okoliczności pozbawienia władzy rodzicielskiej i zgody 
sądu opiekuńczego na zmianę imienia i nazwiska. W analizowanych przeze mnie 
sprawach rodzic nie był w żaden sposób poinformowany o toczącym się postę-
powaniu administracyjnym, nie został uwzględniony jako strona postępowania 
administracyjnego o zmianę nazwiska jego dziecka, a o tej zmianie dowiedział 
się przypadkowo, już po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego.

Tymczasem w postanowieniu SN z dnia 6 czerwca 2000 r.33 sąd stwierdził, 
że „rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego w sprawie zmiany nazwiska dziecka w po-
stępowaniu administracyjnym zastępujące zgodną wolę rodziców (art. 97 § 2 
K.r.o.), oparte na przesłance jego dobra, nie narusza przepisów art. 7 i 8 Konwen-
cji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfi kowanej przez Rzeczpo-
spolitą Polską dnia 30 września 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526). [...] punktem 
wyjścia rozważań trzeba uczynić ogólne zasady dotyczące zmiany nazwiska 
dziecka. Może ona nastąpić jedynie w wyraźnie wskazanych w K.r.o. wypadkach: 
sądowego ustalenia ojcostwa (art. 72 i 89 § 2 K.r.o.), nadania dziecku nazwiska 
męża matki (art. 90 § 1 K.r.o.), zawarcia małżeństwa przez rodziców po urodze-
niu się dziecka (art. 88 § 2 K.r.o.), przysposobienia (art. 122 § 1 i 2 K.r.o.) oraz 
rozwiązania przysposobienia, jeżeli sąd postanowi, że przysposobiony powraca 
do swego pierwotnego nazwiska (art. 126 § 2 zdanie drugie K.r.o.). Ponadto, 
w konsekwencji ustalonej w prawie rodzinnym zasady, że dziecko nosi nazwisko 
ojca (z wyłączeniem sytuacji odmiennie uregulowanych – art. 89 i 90  K.r.o.), 
zmiana nazwiska następuje w razie obalenia domniemania ojcostwa na skutek 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (art. 62 § 3 K.r.o.), uznania dziecka przez 
ojca (art. 72 i 89 § 1 K.r.o.), unieważnienia uznania dziecka (art. 80 i 81 K.r.o.) 
oraz zaprzeczenia macierzyństwa, które pociąga za sobą unicestwienie domnie-
mania ojcostwa z art. 62 K.r.o. (wyrok SN z dnia 2 marca 1966 r., sygn. II CR 
31/66, OSNCP 1966, nr 11, poz. 198). [...] W obu wskazanych wypadkach, 
w razie braku porozumienia między rodzicami odnośnie do nazwiska dziecka, 
każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego34. Sąd 

32 Wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 1982 r., sygn. akt SA/Po 699/81, ONSA 1982, nr 1, poz. 34.
33 Sygn. akt I CKN 786/98, OSNC 2001, nr 1, poz. 6.
34 Orzeczenie to zostało wydane w oparciu o stan prawny przed wejściem w życie zmian usta-

wy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1431) oraz kolejnych nowelizacji K.r.o.
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ten nie orzeka jednak o zmianie nazwiska jako takiej ani nie wypowiada się o jej 
dopuszczalności z punktu widzenia przesłanek ustawy o zmianie imion i nazwisk, 
lecz na podstawie art. 97 § 2 K.r.o. rozstrzyga co do istotnej sprawy dziecka. 
Wydane w trybie art. 97 § 2 K.r.o. postanowienie zastępuje wolę rodziców. Prze-
słankę rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, ze względu na szczególny 
charakter stosunków między rodzicami a dziećmi, stanowi dobro dziecka [...]”. 
Dlatego nawet uwzględnienie w u.z.i.n. możliwości odwołania się od decyzji kie-
rownika USC do wojewody, jako organu wyższego stopnia (art. 14 ust. 3 u.z.i.n. 
w zw. z przepisami K.p.a.) nie gwarantują pewności prawa małoletniego dziecka 
ani zgodności decyzji administracyjnych z przepisami materialnymi prawa ro-
dzinnego i opiekuńczego. Mając zaś na uwadze możliwość złożenia odwołania 
od decyzji administracyjnej w trybie administracyjnym oraz niepełne (bowiem 
brak jest możliwości wyrażenia sprzeciwu przez jednego z rodziców na wniosek 
drugiego) i niejasne prawo odwołania się bezpośrednio do sądu opiekuńczego 
na podstawie art. 8 ust. 3 u.z.i.n., zauważyć należy, że to skomplikowanie pro-
ceduralne prowadzi właśnie do niepewności prawa dziecka w zakresie sytuacji 
prawnej35. Dualizm drogi odwoławczej (do sądu opiekuńczego albo wojewody) 
i ograniczony, a nawet wyłączony w sytuacji pozbawienia rodzica praw rodzi-
cielskich i w braku pełnej zdolności do czynności prawnych, zakres możliwości 
zwrócenia się do sądu na podstawie art. 8 ust. 3 u.z.i.n., powodują niejasności 
co do właściwej drogi odwołania się od decyzji administracyjnej i przewidywal-
ną przewlekłość postępowania, a nawet nieskuteczność podejmowanych środ-
ków odwoławczych, czy brak celowości postępowania odwoławczego w trybie 
administracyjnym.

Natomiast w kontekście administracyjnoprawnej przesłanki braku zgody 
rodzica na zmianę nazwiska dziecka w sytuacji pozbawienia go władzy rodzi-
cielskiej, należy podkreślić, że zgodnie z przepisami K.r.o., władza rodzicielska, 
w okoliczności jej ograniczenia lub nawet pozbawienia, może być przywrócona, 
a także ulegać podmiotowej zmianie jej sprawowania. Jeśli zatem mogłaby być 
stosowana do zmiany imienia i nazwiska dziecka przesłanka braku pozbawienia 
władzy rodzicielskiej albo braku pełnej zdolności do czynności prawnej, okre-
ślona w art. 8 ust. 2 u.z.i.n., bez uwzględnienia przepisów K.r.o., prowadziłoby 
to do niepewności sytuacji prawnej dziecka w zakresie jego praw stanu i dóbr 

35 Zob. J. Ignatowicz, Ochrona stanu cywilnego, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
cz. 1, red. J. St. Piątowski, Wrocław 1985, s. 74 i n. Rozważania na temat stanu prawnego osoby 
fi zycznej wskazują, że stan prawny obejmuje stan: 1) polityczny, czyli obywatelski (należący do 
prawa państwowego); 2) rodzinny (status familiae), tradycyjnie zwany stanem cywilnym, obej-
mujący prawo rodzinne i małżeńskie; 3) osobisty (stricte cywilny), związany z dobrami i prawami 
osobistymi.
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osobistych. Z łatwością bowiem można sobie wyobrazić sytuację kolejnego 
wniosku drugiego rodzica o zmianę nazwiska dziecka w chwili częściowego lub 
pełnego odzyskania władzy rodzicielskiej, co wywoływałoby dalsze konfl ikty 
rodzinnoprawne między rodzicami, ale dotyczące stosunków między rodzica-
mi a dziećmi. Władza rodzicielska może ulegać bowiem zmianom także w ten 
sposób, że aktualnie sprawujący ją rodzic (podmiot praw i obowiązków wobec 
dziecka) może w przyszłości ją utracić lub oboje mogą zostać ograniczeni w jej 
sprawowaniu albo nawet pozbawieni (art. 106, 110, 111 i 112 K.r.o.). Pozbawie-
nie władzy rodzicielskiej nie musi być zatem trwałe.

Przepis art. 8 ust. 3 u.z.i.n. nie może zatem arbitralnie pozbawiać rodzi-
ców (pozbawionych władzy rodzicielskiej lub ograniczonych w czynnościach 
prawnych) prawa strony postępowania administracyjnego. Natomiast obecna 
ustawa recypuje wypracowane w orzecznictwie podejście do wpływu ogranicze-
nia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców na możliwość działania drugiego 
w przedmiocie zmiany imienia i nazwiska małoletniego. W tej kwestii wypowie-
dział się SN w uzasadnieniu uchwały w składzie trzech sędziów z dnia 13 lipca 
1987 r.36 podkreślając, że „na zmianę nazwiska dziecka w trybie administracyj-
nym potrzebna jest zgoda ojca mimo ograniczenia jego władzy rodzicielskiej bez 
względu na zakres obowiązków i uprawnień określonych w wyroku rozwodowym 
w trybie art. 58 § 1 zdanie drugie K.r.o.”

W polskim systemie prawnym, co do zasady, w przypadku zmiany nazwiska 
małoletniego dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców. Jej brak prowadzić 
może do potęgowania już istniejącego konfl iktu między rodzicami, szczególnie 
kiedy ich małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód albo w sytuacji walki 
o prawa rodzicielskie w okolicznościach ustalenia ojcostwa czy jego uznania albo 
choćby ustalenia i wykonywania samych kontaktów z dzieckiem. W praktyce 
często ma miejsce sytuacja, kiedy po rozwodzie, jeden z małżonków powraca do 
nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa albo zawiera nowy związek 
małżeński, w wyniku którego zmienia dotychczasowe nazwisko – albo na skutek 
walki o prawa rodzicielskie po rozwodzie lub w wyniku uznania czy ustalenia 
ojcostwa – i chce zmienić nazwisko dziecka w trybie administracyjnym. Jednak 
nawet w przypadku rozważania możliwości dopuszczalności zmiany nazwiska 
małoletniego na wniosek rodzica będącego aktualnie jedynym przedstawicielem 
ustawowym z pełnią władzy rodzicielskiej i na tej podstawie tylko, że drugi został 
jej pozbawiony, decyzja o zmianie imienia i nazwiska małoletniego dziecka zdaje 
się pozostawać w opozycji do przepisu art. 90 K.r.o. Zgodnie bowiem z art. 90 § 2 
K.r.o. (i systematyką przepisów rozdz. II „Stosunki między rodzicami a dziećmi” 
i oddz. 1 „Przepisy ogólne”), nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, 

36 Sygn. akt III CZP 40/87, OSNC 1988, nr 11, poz. 154.
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tj. w sytuacji zawarcia przez matkę małżeństwa z mężczyzną, który nie jest ojcem 
dziecka (także przez ojca na podstawie art. 90 § 3 K.r.o.), nie jest dopuszczalne, 
jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych 
oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca 
dziecka. Przepis art. 89 § 1 K.r.o. stanowi natomiast, że „jeżeli ojcostwo zostało 
ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświad-
czeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do 
uznania ojcostwa [...]”. Jak podnosi H. Haak, złożone przez rodziców oświadcze-
nia w sprawie nazwiska dziecka nie mogą zostać odwołane37, a także sąd opiekuń-
czy nie może zmienić ani uchylić orzeczenia (postanowienia) o nadaniu dziecku 
nazwiska (art. 584 zd. 2 K.p.c.) bez uwzględnienia podstaw materialnych K.r.o. 
(ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie za bezskuteczne uznania ojcostwa). 
Dlatego tym bardziej wydaje się być niedopuszczalna administracyjnoprawna 
korekcja praw materialnych w postaci dopuszczenia możliwości zmiany imienia 
i nazwiska dziecka w trybie administracyjnym i z pominięciem regulacji K.r.o.38.

Wreszcie, niezależnie od powyższego, podkreślić należy argument wywo-
dzący się z tradycji, aktualizujący się w sytuacji silnych konfl iktów i antagoni-
zmów między rodzicami dziecka, zwłaszcza odseparowania rodzica od dziecka 
(pozbawienia go możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej ale także kon-
taktów), a mianowicie to, że w tradycji polskiej dziecko nosi nazwisko ojca, co 
do zasady, które pozostaje jedynym łącznikiem, zewnętrznym wyrazem więzi 
rodzinnych między dzieckiem a rodzicem.

Do problematyki zmiany nazwiska dziecka nieco odmiennie podszedł SN 
w postanowieniu z dnia 6 czerwca 2000 r.39 stwierdzając, że „Rozstrzygnięcie 
sądu opiekuńczego w sprawie zmiany nazwiska dziecka w postępowaniu admi-
nistracyjnym zastępujące zgodną wolę rodziców (art. 97 § 2 K.r.o.), oparte na 
przesłance jego dobra, nie narusza przepisów art. 7 i 8 Konwencji o prawach 

37 H. Haak, Nazwisko rodowe dziecka według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Studia Admi-
nistracyjne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 584, s. 156.

38 W świetle już przytoczonych argumentów wątpliwe są twierdzenia H. Haaka, nawet w sy-
tuacji nadania dziecku dwuczłonowego nazwiska w wyniku braku zgodnego oświadczenia woli 
rodziców na nazwisko ojca albo matki – zob. H. Haak, Nazwisko rodowe..., s. 158–159 – bowiem to 
nadanie nazwiska wynika ipso iure, przewidując najpierw zgodne oświadczenie w kwestii sytuacji 
dziecka i pewności jego praw stanu cywilnego oraz dobra prawnego. Natomiast SN w uchwale 
Izby Cywilnej z dnia 6 grudnia 1952 r. w sprawie wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki 
sądowej w przedmiocie sądowego ustalenia ojcostwa, sygn. akt CPrez 166/52, OSNCK 1953, 
Nr 2, poz. 31, postanowił, że nadanie nazwiska ojca może nastąpić także w wypadku, gdy dziecku 
już uprzednio nadano nazwisko męża matki. W tym zakresie wyrok ten zdaje się być w zgodzie 
z przepisami K.r.o. dotyczącymi ustalenia biologicznego pochodzenia dziecka.

39 Sygn. akt I CKN 786/98, OSNC 2001, nr 1, poz. 6.
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dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfi kowanej przez Rzeczpospolitą Polską 
dnia 30 września 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526)”; a także w postanowieniu 
z tej samej daty40: „Rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego w sprawie zmiany nazwi-
ska dziecka w postępowaniu administracyjnym (art. 97 § 2 K.r.o.), zastępujące 
zgodną wolę rodziców, oparte na przesłance jego dobra nie narusza przepisów 
art. 7 i 8 Konwencji o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r.”. Wydaje się jed-
nak, że analiza kwestii zmiany nazwiska dziecka, dokonana w tym orzeczeniu, 
przebiegała w zbyt wąsko zakreślonych granicach i z pominięciem praw rodzi-
cielskich jednego z rodziców, znaczenia praw stanu, tożsamości, poczucia więzi, 
nawet w danej chwili iluzorycznej albo żadnej, zwłaszcza w kontekście prawa 
i obowiązku dziecka, ale i rodzica do zachowania tej formalnej więzi noszenia 
nazwiska raz już ustalonego przez rodziców.

Przed wejściem w życie u.z.i.n., z pomocą rodzicom przychodził przede 
wszystkim art. 97 ust. 2 K.r.o., zgodnie z którym m.in. w sytuacji, kiedy nie było 
porozumienia między rodzicami co do zmiany nazwiska dziecka, o kwestii tej 
mógł rozstrzygnąć sąd opiekuńczy. Obecnie możliwość zwrócenia się do sądu 
o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka uregulował wprost art. 8 ust. 
3 u.z.i.n. Należy jeszcze raz zaznaczyć, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 u.z.i.n. zmiana 
nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dziecko pod warunkiem, 
że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, jednakże zgoda ta nie jest wymagana, 
gdy rodzic ten nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub 
nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Najważniejszą kwestią jaką uregulowała u.z.i.n. z 2008 r. jest fakt, iż w przy-
padku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić 
się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę jego nazwiska. Przepis 
ten jest niezwykle pomocny przede wszystkim w sytuacji, gdy jedno z rodziców 
nie interesuje się losem dziecka, a mimo to wymagana jest jego zgoda w przed-
miotowej sprawie. Wówczas zgoda wyrażona przez sąd zastępuje zgodę jednego 
z rodziców, a co za tym idzie, jej posiadacz może złożyć wniosek o zmianę nazwi-
ska dziecka do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Jednakże decyzja 
organu administracji w przedmiocie zmiany nazwiska dziecka może zapaść do-
piero po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. W przypadku uruchomienia 
samodzielnie administracyjnego trybu postępowania decyzja o zmianie imienia 
i nazwiska jest wykonalna natychmiast, niezależnie od braku udziału drugiej 
strony, tj. rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej. Brak jest w tym względzie 
podstawy prawnej uwzględnienia zdania i opinii takiego rodzica. Jak już podnie-
siono, sąd nie orzeka o zmianie nazwiska jako takiej ani nie wypowiada się o jej 
dopuszczalności z punktu widzenia przesłanek u.z.i.n., bowiem zadaniem sądu 

40 Sygn. akt I CKN 787/98, „Jurysta” 2001, nr 1, s. 32.
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jest tylko i wyłącznie rozstrzygnięcie w kwestii dopuszczalności zmiany nazwiska 
dziecka w oparciu o przepisy K.r.o. Natomiast podstawy faktyczne pozbawienia 
władzy rodzicielskiej nie są tożsame z ustaleniem dopuszczalności zmiany na-
zwiska dziecka w oparciu o przepisy prawa rodzinnego. Dlatego przesłanki fak-
tyczne, przyjmowane jako podstawy pozbawienia władzy rodzicielskiej41 wydają 
się jednak słabsze w stosunku do praw stanu cywilnego dotyczących nazwiska.

Dlatego de lege ferenda postulować należy dokonanie analizy przepisów 
prawa u.z.i.n. w kontekście ich spójności z K.r.o. oraz ewentualnej celowości 
wyłączenia zasady trwałości, niezmienności nazwiska dziecka w aspekcie reali-
zacji zasady dobra dziecka i równości praw rodziców. W celu zapewnienia spój-
ności można dokonać zupełnie prostego zabiegu legislacyjnego, polegającego 
na modyfi kacji przepisów w taki sposób, aby zawierały odesłanie do właściwych 
norm, lub nawet ogólnie, do K.r.o., podobnie jak czyni to P.a.s.c. Taka modyfi -
kacja zapewniałaby systemową spójność i jasność prawa, gwarantując właściwą 
ocenę okoliczności i udział wszystkich stron postępowania (rodziców, dziecka 
reprezentowanego przez kuratora).

Zauważyć przy tym należy, że możliwe są sytuacje, kiedy wskazane byłoby, 
a wręcz – konieczne, dokonanie zmiany nazwiska dziecka nawet wbrew jego 
woli oraz woli jednego z rodziców – w imię realizacji dobra dziecka i ochrony 
jego osoby czy praw. Taką okolicznością zdaje się być popełnienie na szkodę 
dziecka przestępstwa molestowania, wykorzystania seksualnego lub stosowania 
przemocy, a więc sytuacji niewątpliwie zagrażających jego zdrowiu fi zycznemu 
lub psychicznemu i rozwojowi, które mogłyby być uznane za „ważne powody”. 
De lege ferenda przesłanki takie powinny zostać określone w sposób jak najbar-
dziej skonkretyzowany, zaś decyzję powinien podejmować w tym względzie sąd 
rodzinny.
Słowa kluczowe: ustawa o zmianie imienia i nazwiska, prawo rodzinne, władza rodzicielska, 
postępowanie administracyjne

Acceptablity of the change of surname by underage child in administrative procedure

Summary

In this paper there were analysed the laws of the Act on name and surname change in con-
text of their coherence with the Family and Guardianship Code as well as possible purposefulnes 
of exemption from the rule of persistence, constancy of surname in the aspect executiom the 

41 Zob. np. postanowienie SN z dnia 19 czerwca 1997 r., sygn. akt III CKN 122/97, LEX 
nr  1402785; postanowienie SN z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt III CKN 834/99, LEX 
nr 51565, w zakresie okoliczności faktycznych pozbawienia władzy rodzicielskiej i por. przesłanki 
z art. 4 u.z.i.n.
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rule of child wellfare and equality of parents’ laws. To ensure the coherence the simple legislative 
procedure can be carried out, which is to modify the laws so that they contain reference to the 
appropriate rules or to the Family and Guardianship Code, as it is in case of the Registry Offi  ce 
Record Act. Modifi cation of this kind woul ensure the systematical coherence and clarity of law.

Key words: Act on nameandsurnamechange, familylaw, parental responsibility, administrative 
proceedings

Zulässigkeit der Änderung vom Nachnamen minderjährigen Kindes 
im Verwaltungsverfahren

Zusammenfassung

In der vorliegenden Zusammenfassung wurde eine Analyse der Vorschrift en vom Gesetz 
über Änderung vom Vor- und Nachnamen im Kontext ihres Einklangs mit Familien-und 
Vormundschaft sgesetzbuch sowie eventueller Zweckmäßigkeit vom Ausschluss der Grundsätze 
von Echtheit und Beständigkeit des Nachnamen des Kindes im Aspekt der Abwicklung vom 
Grundsatz des Kindesgutes sowie auch Gleichberechtigung beider Elternteile durchgeführt. Um 
Kohärenz zu gewährleisten ist ein einfacher Gesetzgebungsprozess durchzuführen, der darin 
besteht, die Vorschrift en so zu modifi zieren, dass sie die Verweise an entsprechende Normen 
oder Familien- und Vormundschaft sgesetzbuch enthalten, wie es im Falle vom polnischen 
Personenstandgesetz ist. Diese Modifi zierung würde eine Systemkohärenz und Rechtsklarheit 
gewährleisten.

Schlüsselwörter: Gesetz über Änderung von Vor- und Nachname, Familienrecht, 
Erziehungsberechtigter, administratives Verfahren
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Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 
w nowej ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego a także zaświadczeń przez kie-
rownika USC jest ważną częścią jego pracy, dlatego jest przedmiotem dyskusji 
w literaturze przedmiotu1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego2 zastąpiła po niespełna 30 latach ustawę z dnia 29 września 
1986  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego3. W interesującym nas zakresie nie 
rozwiała starych problemów, a zrodziła nowe, dlatego powinna być przedmiotem 
ożywionej dyskusji w nauce prawa. Niniejszy artykuł stanowi w części odpowiedź 
na tę potrzebę.

W nowej ustawie P.a.s.c. duży wpływ na regulacje dotyczące wydawania 
dokumentów z rejestru stanu cywilnego miało wprowadzenie rejestru stanu 
cywilnego w systemie teleinformatycznym (art. 44–51 P.a.s.c.). Istotą nowej re-
gulacji było określenie rodzaju dokumentów wydawanych na podstawie aktów 
stanu cywilnego, postaci ich wydawania oraz kręgu podmiotów uprawnionych 
do ich uzyskania. W uzasadnieniu do projektu P.a.s.c. czytamy: „Choć dotych-
czas materia wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego nie była objęta 
przepisami ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, 
to jednak zaproponowane rozwiązania bazują na dotychczasowych regulacjach”4. 
Z tym stwierdzeniem nie do końca należy się zgodzić.

* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
1 Szerzej na ten temat P. Kasprzyk, Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 

z ksiąg stanu cywilnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, 
T. XVIII, nr 2, s. 321 i n.; tenże, Selected problems of civil status registration in the relevant regulations 
adopted by Belarus, Ukraine and Poland, [w:] Selected Problems in the Area of Family Law and Civil 
Status Registration, red. P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 104 i n.

2 Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
3 Tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264. [dalej cyt.: P.a.s.c 1986]
4 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy P.a.s.c. Druk sejmowy nr VII/2620.



112 Piotr Kasprzyk

Jak dotychczas z rejestru stanu cywilnego są wydawane odpisy zupełne 
i skrócone aktów stanu cywilnego. Novum stanowi możliwość wydania za-
świadczenia o stanie cywilnym oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub nie-
zamieszczonych w rejestrze danych dotyczących wskazanej osoby, które zastąpiło 
funkcjonujące w obrocie prawnym zaświadczenie dotyczące ksiąg stanu cywil-
nego. Tak więc zaświadczenie o stanie cywilnym jest jedną z trzech kategorii 
dokumentów, jakie kierownik USC wydaje z rejestru stanu cywilnego zgodnie 
z art. 44 ust. 1 P.a.s.c. Pozostałe dwie kategorie to odpisy aktów stanu cywilne-
go (zupełne i skrócone), które w obrocie prawnym z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego są znane od wielu już lat oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub 
niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych, dotyczących wskazanej 
osoby. Te ostatnie są odpowiednikiem zaświadczeń o dokonanych w księgach 
stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, które przewidywał art. 79 pkt 2 P.a.s.c. 
1986 r.

Ponadto nowością jest wydawanie z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia 
stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim obywatel polski i cudzoziemiec, 
którego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne 
międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie pra-
wa polskiego, będą mogli zawrzeć związek małżeński poza granicami RP. Kwestie 
związane z wydaniem tego zaświadczenia są uregulowane w rozdziale – „Akt 
małżeństwa” (art. 83 ust. 1–5 P.a.s.c.).

Zaskakującą nowością jest także wprowadzenie możliwości wydania za-
świadczenia o przyjętych sakramentach na podstawie przechowywanych przez 
kierowników USC ksiąg wyznaniowych. Warto w tym miejscu odwołać się do 
uzasadnienia tego rozwiązania podanego przez projektodawcę, że „Geneza wpro-
wadzenia do obrotu prawnego tego rodzaju zaświadczenia pozostaje w ścisłym 
związku z ukształtowanym po II wojnie światowej stanem prawnym. Należy 
podkreślić, że mocą § 1 zarządzenia Ministra Administracji Publicznej z dnia 
11 sierpnia 1949 r. o przekazaniu ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnego 
(M.P. Nr A-57, poz. 756), wydanego na podstawie art. XII ust. 3 dekretu z dnia 
25  września 1945 r. – Przepisy wprowadzające prawo aktach stanu cywilnego 
(Dz. U. z 1954 r. Nr 48, poz. 273, ze zm.), osoby duchowne, w których posia-
daniu znajdowały się księgi stanu cywilnego (metrykalne) za lata 1890–1945, 
istniejące tylko w jednym egzemplarzu bądź z tej przyczyny, że na danym ob-
szarze prawnym księgi stanu cywilnego (metrykalne) odnośnego wyznania były 
prowadzone bez wtóropisów, bądź też, że księga wtóropisów uległa zniszcze-
niu, zaginęła lub została wywieziona wskutek działań wojennych lub wydarzeń 
związanych z wojną, zostały zobligowane do przekazania tych ksiąg właściwym 
urzędom stanu cywilnego w terminie do dnia 30  września 1949 r. Powyższe 
stało się źródłem problemów z wystawianiem świadectw chrztu z będących 
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w wyłącznym posiadaniu urzędów stanu cywilnego metrykalnych ksiąg stanu 
cywilnego sporządzonych przed 1946 r., a w dalszej perspektywie, trudności, ja-
kie w praktyce napotykają osoby zamierzające wstąpić w sakramentalny związek 
małżeński, których akty chrztu zostały sporządzone w tych księgach”5. Z uwagi 
więc na przyjęcie systemu elektronicznego prowadzenia rejestracji stanu cywil-
nego dotychczasowa praktyka umożliwiająca uzyskanie świadectwa chrztu z ww. 
ksiąg przez osobę chcącą zawrzeć wyznaniowy związek małżeński, tj. wydawanie 
odpisu zupełnego aktu urodzenia z zamieszczaną w rubryce „Uwagi” informacją 
o  nazwie parafi i, w której miał miejsce chrzest, dacie chrztu oraz nazwiskach 
świadków chrztu albo wydawanie poświadczonej kserokopii aktu urodzenia, o ile 
w ocenie kierownika USC stan księgi pozwalał na sporządzenie takiej kseroko-
pii, nie mogła być kontynuowana i dlatego zdecydowano się na wprowadzenie 
zaświadczenia o przyjętych sakramentach.

Istotną nowością, pozytywnie ocenianą, która z pewnością ułatwi obywate-
lom pozyskiwanie danych z rejestru państwowego, jest po pierwsze możliwość 
złożenia wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń do wybranego kierownika 
USC, po drugie możliwość wydawania dokumentów w postaci dokumentu elek-
tronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi kowa-
nym przy pomocy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu przez kierownika USC 
lub upoważnionego pracownika. Zasadą jest wydawanie z urzędu po dokonaniu 
rejestracji zdarzenia jednego odpisu aktu stanu cywilnego. Jak to  uzasadnio-
no, w trakcie prac legislacyjnych nad nową ustawą, z uwagi „na szeroki dostęp 
różnych podmiotów do rejestru PESEL wydaje się, że nie ma konieczności 
wydawania większej liczby odpisów aktów stanu cywilnego. Poza tym obec-
na praktyka wskazuje, że o ile odpis jest wymagany do załatwiania niektórych 
spraw, to wystarczy jego okazanie, a nie złożenie. Wyjątkiem będzie sytuacja, 
w której ze względu na niedostępność systemu teleinformatycznego nie będzie 
można zarejestrować zgonu w rejestrze stanu cywilnego w terminie wynika-
jącym z przepisów, wtedy zostaną wydane dwa odpisy sporządzonego aktu 
zgonu. Jeden odpis przeznaczony będzie dla osoby zgłaszającej zgon, a drugi 
– w celu przekazania administracji cmentarza”6. Ta swoista reglamentacja jest 
uzasadniona z uwagi na szczególny rodzaj dokumentu urzędowego, jakimi są 
odpisy aktów stanu cywilnego7. Wpisuje się ona także w niewyartykułowaną 

5 Zob. Uzasadnienie do projektu ustawy P.a.s.c. Druk sejmowy nr VII/2620.
6 Tamże.
7 W niektórych krajach jedynie raz są wydawane odpisy aktów stanu cywilnego, por. 

P. Kasprzyk, Selected problems of civil status registration in the relevant regulations adopted by Belarus, 
Ukraine and Poland, [w:] Selected Problems in the Area of Family Law and Civil Status Registration, 
pod. red. P. Kasprzyka, Lublin 2007, s. 104.
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wprost ustrojową zasadę rejestru stanu cywilnego jako rejestru o ograniczonej 
jawności. Co więcej w ustawie P.a.s.c. nie odnajdujemy przepisów, w oparciu 
o które moglibyśmy wnioskować, że księgi stanu cywilnego stanowią jawny 
rejestr i każdy posiada dostęp do informacji w nich zawartych. Chociażby już 
z uwagi na treść art. 45 P.a.s.c. określającego krąg osób uprawnionych do uzy-
skania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub 
niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej 
osoby, możemy w dalszym ciągu podzielić pogląd o ograniczonej jawności tego 
rejestru. Niewątpliwym mankamentem nowej ustawy P.a.s.c. jest brak wyraźne-
go przepisu formułującego tę ustrojową zasadę8. Nie jest to jedyny mankament 
nowej regulacji w tym zakresie. Z uwagi na wprowadzenie rejestracji w formie 
elektronicznej nie ma odpowiednika dawnego art. 25 P.a.s.c. 1986, który dawał 
możliwość kierownikowi USC udostępniania ksiąg stanu cywilnego np. przed-
stawicielom instytucji naukowych w celu ich przeglądania. Przepis o podstawo-
wej doniosłości w interesującym nas zakresie to art. 45 P.a.s.c., określający krąg 
podmiotów, którym kierownik USC może wydać odpis aktu stanu cywilnego 
lub/i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu 
cywilnego danych. I tak jest to osoba, której akt dotyczy, albo jej małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która 
wykaże w tym interes prawny, sąd, prokurator, a także organizacja społeczna, 
o ile będzie to zgodne z jej celami statutowymi i będzie za tym przemawiał inte-
res społeczny, a także organ administracji publicznej, jeżeli będzie to konieczne 
do realizacji jego ustawowego zadania. Przepis ten stanowi odpowiednik art. 
83 ust. 1–2 P.a.s.c. 1986, który posługiwał się klauzulami odsyłającymi uzasad-
niającymi wydobycie aktu lub zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu 
cywilnego wpisach lub o ich braku. Mimo różnic redakcyjnych obu przepisów 
w podstawowym kształcie zasady wydawania odpisów aktów nie uległy zasadni-
czym zmianom. W kręgu podmiotów uprawnionych znalazł się opiekun osoby, 
której akt dotyczy, co uznać należy za pozytywną zmianę, ale np. pominięto 
organy policji. Pozostały nadal aktualne wątpliwości użycia przez ustawodawcę 
w art. 45 P.a.s.c. podstawy do wydania aktu stanu cywilnego w postaci – „in-
teresu prawnego” i „interesu społecznego”. Uzależnianie wydobycia aktu sta-
nu cywilnego odwołującą się nie tylko do prostego kryterium podmiotowego, 
lecz posługującą się zwrotem niedookreślonym w postaci „wykazania się przez 
wnioskodawcę interesem prawnym w jego otrzymaniu” budziła w literaturze 
przedmiotu krytykę ustawodawcy 9 i nadal jest ona aktualna w obecnym stanie 

8 O ograniczonej jawności rejestru stanu cywilnego zob. T. Stawecki, Rejestry publiczne. 
Funkcje instytucji, Warszawa 2005, s. 340.

9 P. Kasprzyk, Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego..., s. 345.
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prawnym. Wystarczy przypomnieć wieloznaczne i niejednoznaczne defi nicje 
rozumienia interesu prawnego i interesu społecznego w nauce prawa cywilnego 
i administracyjnego. Interes prawny w nauce prawa jest rozumiany jako „prawo 
do postępowania” w znaczeniu czysto procesowym10 lub jako interes chronio-
ny prawem materialnym w znaczeniu przyjmowanym w teorii strony w sensie 
obiektywnym11. Cechami tego interesu będzie to, że jest on indywidualny, kon-
kretny, realny tzn. musi istnieć rzeczywiście w dacie stosowania danych prze-
pisów prawa materialnego, aktualny i sprawdzalny obiektywnie a jego istnienie 
znajduje potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, będących przesłanka-
mi zastosowania przepisu prawa materialnego12. Dywagacje te recypowane na 
grunt ustawy P.a.s.c. w odniesieniu do wydania odpisu aktu przypominają bar-
dziej interpretację ignotum per ignotum aniżeli prawidłową i jednoznaczną wy-
kładnię dawnego art. 83 ust. 1–2 P.a.s.c. 1986 i obecnie obowiązującego art. 45 
P.a.s.c. Dowodem niezrozumienia istoty rzeczy jest także różna dotychczasowa 
praktyka kierowników USC w tym zakresie oraz orzecznictwo wojewódzkich 
sądów administracyjnych i NSA. Ustawodawca konstruując nowe przepisy usta-
wy P.a.s.c. powinien odejść od samodzielnego dokonywania oceny przez kierow-
ników USC, czy podmiot wnioskujący o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego 
legitymuje się interesem prawnym lub społecznym, gdyż jak podkreślono w li-
teraturze: „Z naciskiem należy podkreślić, że chodzi tutaj o rozumienie interesu 
prawnego do wydania odpisu aktu s.c. przy uwzględnieniu podstawowych zasad 
rządzących rejestracją stanu cywilnego, a nie interesu wywodzonego z pojęcia 
strony z art. 28 K.p.a. pomimo, że jest kategorią normatywną mającą swoje 
źródło w przepisach regulujących sposób załatwienia sprawy ściśle związaną 
z przedmiotem prowadzonego postępowania, gdyż wypływa on z przepisów 
ustrojowych, a nie tylko przepisów prawa materialnego czy przepisów prawa 
procesowego zarówno administracyjnego jak i cywilnego”13.

Niezmiernie istotnym jest, aby „nadmiernie liberalna praktyka” kierow-
ników USC w tym zakresie, biorąc pod uwagę odmiejscowienie możliwości 
uzyskania odpisu aktu lub zaświadczenia w tym w postaci dokumentu elektro-
nicznego, uproszczenie spraw w zakresie transkrypcji, czy praktykę wydawania 

10 M. Zimmermann, Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w Ko-
deksie postępowania administracyjnego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefk i, Warszawa 1967, 
s. 442.

11 T. Bigo, Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjne-
go, „Państwo i Prawo” 1960, z. 2, 467.

12 J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz, Warszawa 2005, s. 224.

13 P. Kasprzyk, Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego..., s. 343.
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odpisów aktów stanu cywilnego pełnomocnikowi zgodnie z art. 33 K.p.a.,14 
nie powodowała zagrożenia wejścia w posiadanie m.in. aktów stanu cywilne-
go osobom nieuprawnionym. Obecnie w obrocie prawnym funkcjonują nowe, 
dobrze zabezpieczone przed fałszerstwami, blankiety aktów stanu cywilnego15 
niewykluczone jest więc poszukiwanie innych sposobów wejścia w posiadanie 
ich przez przestępców.

Nowa ustawa P.a.s.c. w sposób niewystarczający określa i reguluje udostęp-
nianie akt stanu cywilnego i wydanie odpisów aktów lub zaświadczeń znajdu-
jących się w archiwum USC, natomiast określiła tryb postępowania z aktami 
stanu cywilnego, które były sporządzone przed dniem wejścia w życie ustawy 
i dla których okres przechowywania w archiwum USC już minął. Jest to kolejne 
novum jakie wniosła nowa ustawa P.a.s.c.

Przepis art. 28 ust. 1 P.a.s.c. ustala okres przechowywania aktów stanu cywil-
nego na 100 lat dla aktów urodzeń16 oraz 80 lat dla aktów małżeństw i zgonów17. 
Wspomniane okresy powinny być liczone od końca roku kalendarzowego, w któ-
rym doszło do rejestracji stanu cywilnego18 i dotyczą również akt zbiorowych 
rejestracji stanu cywilnego. Zasadą jest, że doku menty z rejestru stanu cywilnego 
USC wydaje się wyłącznie przez okres przechowywania aktów stanu cywilnego. 
Jeżeli upłyną wspomniane wyżej okresy kierownik USC może wydać z rejestru 
stanu cywilnego np. odpis aktu urodzenia osoby, dla której nie sporządzono aktu 
zgonu lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby. Zgodnie z przepi-
sami P.a.s.c. akty te nie podlegają obowiązkowi przeniesienia do rejestru stanu 
cywilnego (art. 130 ust. 4 P.a.s.c.). Udostępnianie ksiąg stanu cywilnego, akt 
zbiorowych i skorowidzów alfabetycznych przed przekazaniem powinno odby-
wać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym19 (art. 130 ust. 3 P.a.s.c.). Zgodnie z powszechnie akcepto-

14 Jeżeli pełnomocnikiem jest adwokat lub radca prawny powinien on posiadać pełnomocnic-
two do reprezentacji w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, 
tak wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. akt III SA/Gl 549/05, LEX nr 878702.

15 Na ten temat zob. M. Pakuła, Odpisy i zaświadczenia aktów stanu cywilnego na bezpiecznych 
drukach, „Metryka. Studia z zakresu Prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2015, nr 1, 
s. 314 i n.; tenże Nowe druki aktów stanu cywilnego, „Człowiek i Dokumenty” 2015, nr 38, s. 25 i n.

16 Zob. art. 28 ust. 1 pkt 1 P.a.s.c.
17 Zob. art. 28 ust. 1 pkt 2 P.a.s.c.
18 Zob. art. 28 ust. 2 P.a.s.c. Urzędy stanu cywilnego mają obowiązek przekazać akty stanu cy-

wilnego w ciągu dwóch lat po upływie stu bądź osiemdziesięciu lat (art. 28 ust. 3 P.a.s.c.). Szerzej 
na ten temat zob. P. Dymmel, J. Piotrowicz, Zagadnienia archiwalne w nowej ustawie – Prawo o ak-
tach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu Prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 
2015, nr 1, s. 164 i n.

19 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1446 ze zm.
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wanym rozumieniem art. 16 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
bezpłatny dostęp do materiałów stanowiących państwowy zasób archiwalny ma 
każdy do jakiekolwiek niezabronionego celu. Ponadto, w celu wsparcia udostęp-
niania materiałów archiwalnych archiwa państwowe wykonują odpłatne usługi 
w zakresie wyszukiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania oraz przetwarzania 
i przekazywania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub infor-
matycznych nośników danych. Odpowiednio do brzmienia art. 16 ust. 2a ww. 
ustawy usługodawcami są archiwa państwowe, a z tego względu każde z nich 
ustala cennik usług uwzględniając rzeczywiście ponoszone koszty.

Ustawa P.a.s.c. przewiduje, że osoba uprawniona do wydobycia odpisu ma 
możliwość nieodpłatnego wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego znajdują-
cego się w księdze stanu cywilnego, która była prowadzona przed dniem wejścia 
w życie ustawy. Natomiast wykonanie fotokopii jest możliwe pod warunkiem, że 
czynność nie zagraża trwałości księgi i zawartych w niej aktów. Należy podkreślić, 
że wykonana fotokopia nie ma mocy dokumentu urzędowego20. W przypadku 
osób uprawnionych do otrzymania odpisu aktu zgonu, kierownik USC może 
zezwolić na przeglądanie skorowidzów alfabetycznych aktów zgonów (art. 130 
ust 6 P.a.s.c.). Z wyjaśnień Departamentu Spraw Obywatelskich MSW wynika, 
że przepis art. 17 ust. 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym określa okres 
karencji, po którego upływie udostępnianie materiałów archiwalnych następuje 
z mocy prawa (wcześniej zaś na podstawie zezwolenia). Klauzula ta jednak nie 
znajduje zastosowania do aktów stanu cywilnego, w stosunku do których P.a.s.c. 
określa terminy znacznie przekraczające zastrzeżony w ustawie archiwalnej okres 
30 lat. Niemniej, po upływie tych terminów do udostępnienia ksiąg wystarcza-
jące jest zgłoszenie przez osobę zainteresowaną zamiaru zapoznania się z nimi, 
a udostępnienie z zasady następuje w trybie czynności materialno-technicznej21. 
Jeżeli księga stanu cywilnego w której znajduje się akt stanu cywilnego przekazana 
została do archiwum państwowego, kierownik USC nie jest organem uprawnio-
nym do wydania przedmiotowego odpisu aktu stanu cywilnego. Po przekazaniu 
księgi do archiwum staje się ona materiałem archiwalnym i mogą być z niej wy-
dawane dokumenty przewidziane w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym. 

20 Zob. art. 130 ust 5 P.a.s.c.
21 Pismo z dnia 28 kwietnia 2015 r. Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, sygn. DSO-

-ZP-6000-26/2015. Niniejsze kwestie zostały poruszone także w pismach Departamentu Spraw 
Obywatelskich MSW z dnia 19 stycznia 2015 r. sygn. DSO-ZP-6000-3/2015 oraz z dnia 8 lipca 
2015 r. sygn. DSO-WSC-6000-210/2015. Porządkowe uregulowania co do udostępniania mate-
riałów archiwalnych wprowadzone zostały zarządzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego, [w:] 
Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w la-
tach 1952–2000, wybór i oprac. M. Tarankowska i E. Rosowska, Warszawa 2001, s. 631.
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Tak więc np. po sprostowaniu aktu, wnioskodawca może się ubiegać o wydanie 
jednego z dokumentów wydawanych przez archiwa. Należy zwrócić uwagę, że 
o ile udostępnienie materiałów archiwalnych, z zastrzeżeniem klauzuli karencyj-
nej, jest odformalizowane, to w razie wystąpienia przeszkód prawnych, a nawet 
potrzeby uzyskania wyjaśnień od użytkownika, wszczynane jest postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych. Prze-
słanką może być art. 17 ust. 1a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, który 
ogranicza wolność korzystania z państwowego zasobu archiwalnego ze względu na 
prawnie chronione interesy. W przypadku aktów stanu cywilnego w grę wchodzi 
m.in. ochrona dóbr osobistych osób bliskich – osoby, której akt dotyczy.
Słowa kluczowe: Prawo o aktach stanu cywilnego, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, 
interes prawny

Issuing of registry offi  ce record estreats 
and certifi cates in the new Registry Offi  ce Records Act

Summary

Marital status registration is the system of mandatory and continuous records of events 
that have an infl uence on people’s marital status, as well as other entries subjected to regis-
tration in Registry Offi  ces. Th e subject of undermentioned remarks is the problem of issuing 
of registry offi  ce record estreats and certifi cates from the Vital Records Register, about entries 
or lack of them. Crucial in this fi eld is the provision of art. 45 et seq. of Registry Offi  ce Records 
Act that defi nes the entities entitled to receive the registry offi  ce record estreat and certifi cate.

Key words: Registry Offi  ce Records Act, isuing of estreats of registry offi  cerecordsacts, 
legalinterest

Ausstellung der Abschrift  vom Personenstandsakt 
und Bescheinigungen in dem neuen Personenstandsgesetz

Zusammenfassung

Personenstandregistrierung ist ein System obligatorischer und kontinuierlicher Einträge 
über Ereignisse, die auf den Personenstand von den Menschen Einfl uss haben, sowie ande-
rer Ereignisse, die der Registrierung im Standesamt unterliegen. Gegenstand der obigen 
Bemerkungen ist das Problem von der Ausstellung der Abschrift en von Personenstandsakten so-
wie Bescheinigungen aus dem Personenstandregister, Einträge oder ihr Mangel. Das Wichtigste 
in diesem Bereich ist die Vorschrift  vom Art. 45ff  des neuen Personenstandgesetzes, der die zum 
Erhalten von Abschrift en der Personenstandsakten und Bescheinigungen berechtigten Träger 
bestimmt.

Schlüsselwörter: Personenstandsgesetz, Ausgabe der Abschrift en von Personenstandsakten, 
rechtliches Interesse



Z  O R Z E C Z N I C T W A

Orzecznictwo Sądu Najwyższego*

DOPUSZCZALNOŚĆ UZNANIA 
ZA ZMARŁEGO DZIECKA  MARTWO URODZONEGO

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r., sygn. akt I CSK 282/111

Tezy

1. Dziecko nienarodzone, zdolne do życia poza organizmem matki, któ-
re zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, może zostać uznane za 
„zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 4 K.c.

2. Pojęcia „poszkodowanego” (art. 446 § 1 K.c.) i „zmarłego” (art. 446 
§ 4 K.c.) nie są tożsame i mają różne desygnaty.

3. Na ocenę, czy rodzice zmarłego nienarodzonego dziecka mogą być uznani 
za najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 K.c., wpływa nie 
tylko okres życia dziecka w organizmie matki, lecz również subiektywne zapatry-
wanie rodziców na oczekiwanie potomka oraz sposób przygotowywania się do 
narodzin dziecka i także to, jak głęboka była więź między rodzicami a dzieckiem.

Sentencja

Sąd Najwyższy w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SN Józef Frąckowiak,
Sędziowie:
Sędzia SN Jan Górowski,
Sędzia SN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca),

* Opracowali: mgr Bronisław Czech, sędzia SN; mgr Paweł Sobotko, Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsztynie

1 OSNC z 2012 r. Nr 11, poz. 130. Glosy: aprobująca – K. Bączyk-Rozwadowska, OSP 2012, 
nr 11, poz. 106; krytyczna – M. Nesterowicz, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 1, s. 108–113.
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w sprawie z powództwa Kazimiery B. i Grzegorza B. przeciwko Powszech-
nemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posie-
dzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 marca 2012 r. skargi kasacyjnej 
powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2011 r.

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Rze-
szowie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania 
kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powodowie – Kazimiera B. i Grzegorz B. wnieśli o zasądzenie od pozwa-
nego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w W. na rzecz powódki kwo-
ty 150 000 zł, a na rzecz powoda kwoty 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia 
w związku ze śmiercią ich córki Marii B., która nastąpiła na skutek wypadku 
komunikacyjnego. Jako podstawę swojego roszczenia powodowie wskazali art. 
446 § 4 K.c.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 22 września 2010 r. częściowo 
uwzględnił powództwo, zasądzając na rzecz powódki kwotę 100 000 zł i na rzecz 
powoda kwotę 67 000 zł, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Ustalił, 
że w dniu 5 października 2008 r. miał miejsce wypadek komunikacyjny, którego 
sprawcą był Piotr M. Powódka była wówczas w 34. tygodniu ciąży. Na skutek ob-
rażeń doznanych w wypadku, mimo przeprowadzenia cesarskiego cięcia, córka 
powodów Maria B. urodziła się martwa. Ciąża i jej rozwój przebiegały prawidło-
wo. Córka powodów w chwili śmierci osiągnęła zdolność do samodzielnego życia 
poza organizmem matki. Powodowie bardzo przeżyli śmierć dziecka. Powódka 
początkowo znajdowała się w stanie szoku. Przez kilka miesięcy stosowała leki 
psychotropowe i nie wróciła do pracy. Stan psychiczny powodów poprawił się 
dopiero po narodzinach syna w styczniu 2010 r.

Sąd Okręgowy uznał, że żądanie powodów ma oparcie w art. 446 § 4 K.c., 
gdyż życie i zdrowie nienarodzonego dziecka powodów było chronione przez 
prawo i powinno ono zostać potraktowane jak najbliższy członek rodziny w ro-
zumieniu art. 446 § 4 K.c. Wskazał, że w wyniku śmierci dziecka nienarodzo-
nego powodowie niewątpliwie doznali szkody niemajątkowej, co uzasadnienia 
przyznanie im zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem 
z dnia 3 lutego 2011 r. zmienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił. Zajął 
stanowisko, że w wyniku wypadku nastąpił zgon płodu, co oznacza, iż nie ma 
bezpośredniego poszkodowanego w rozumieniu art. 446 § 4 K.c., gdyż w razie 
martwego urodzenia człowiek nie uzyskuje zdolności prawnej i nie ma zdolno-
ści bycia podmiotem praw i obowiązków, nie można zatem mówić o śmierci 
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poszkodowanego. Z tego względu nie zostały spełnione przesłanki do zastoso-
wania art. 446 § 4 K.c.

Powodowie oparli skargę kasacyjną na zarzucie naruszenia prawa material-
nego przez dokonanie błędnej wykładni art. 446 § 4 K.c. Wnieśli o uchylenie 
zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie apelacji, 
ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Artykuł 446 § 4 k.c. został dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 

maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731) w celu uzupełnienia roszczeń majątkowych 
przysługujących z tytułu śmierci osoby najbliższej. W judykaturze wskazano, że 
przepis ten ma zastosowanie, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu po dniu 3 
sierpnia 2008 r. (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. 
II CSK 248/10, OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 44 oraz z dnia 25 maja 2011 r., sygn. 
II CSK 537/10, niepubl.2). Ratione legis tego przepisu jest zrekompensowanie 
krzywdy wynikającej z całokształtu negatywnych przeżyć związanych ze śmiercią 
osoby bliskiej; w myśl tego przepisu sąd może przyznać najbliższym członkom 
rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę.

W art. 446 K.c., stanowiącym podstawę roszczeń z tytułu śmierci osoby naj-
bliższej, posłużono się dwoma pojęciami. W § 1 jest mowa o „poszkodowanym”, 
natomiast w § 4 użyto sformułowania o zadośćuczynieniu na rzecz najbliższych 
członków rodziny zmarłego. Założenie racjonalności ustawodawcy oraz zasady 
techniki legislacyjnej wskazują, że pojęcia te nie są tożsame, a więc także ich 
użycie przez ustawodawcę nie może być uznane za przypadkowe, na oznaczenie 
bowiem tożsamego przedmiotu regulacji używa się tych samych pojęć. W kon-
sekwencji należy przyjąć, że przepisy te różnią się zakresem pojęciowym, zatem 
należy rozważyć, jaki jest desygnat każdego z nich.

„Poszkodowanym” jest osoba fi zyczna, która na skutek deliktu doznała szko-
dy o charakterze majątkowym lub krzywdy, natomiast „zmarłym” – człowiek, któ-
ry na skutek deliktu odniósł obrażenia skutkujące jego śmiercią. Z tego względu 
za wadliwe należy uznać posługiwanie się przez Sąd Apelacyjny tymi terminami 
w sposób równoważny. Dla właściwej wykładni art. 446 § 4 K.c. nie miało też 
znaczenia to, że dziecko nienarodzone nie może zostać uznane za poszkodo-
wanego w rozumieniu art. 446 § 1 K.c. Podstawą żądania zadośćuczynienia 
w rozpoznawanej sprawie był wyłącznie art. 446 § 4 K.c., w którym roszczenie 
o zadośćuczynienie przyznano nie poszkodowanym, a osobom bliskim zmarłego. 
Z tego zatem względu zdolność prawna zmarłego nie jest przesłanką powstania 

2 LEX nr 846563.
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roszczenia o zadośćuczynienie. Na tle stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy 
pojawiło się pytanie, czy dziecko nienarodzone, znajdujące się na takim stopniu 
rozwoju, że byłoby zdolne do życia poza organizmem matki, może zostać uznane 
za „zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 4 K.c.

W polskim systemie prawnym zarówno płód, jak i dziecko nienarodzo-
ne podlegają ochronie prawnej, mającej swoje źródło zarówno w Konstytucji 
(art. 38), jak i ustawach. Jak wynika np. z art. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.), prawo do życia podlega 
ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie. 
Ochronę prawną dziecka nienarodzonego zapewniają także przepisy kodeksu 
cywilnego, czego przykładem jest art. 4461. Przewiduje ją także prawo karne. Sto-
pień tej ochrony może być uzależniony od poziomu rozwoju, na jakim znajduje 
się dziecko nienarodzone; dalej idącej ochronie podlega dziecko nienarodzone, 
lecz zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki. Zdolność do życia 
poza organizmem matki defi niowana jest jako taki stopień rozwoju dziecka, który 
po odłączeniu go od ciała matki daje szansę przeżycia.

Różne traktowanie dziecka nienarodzonego, zależnie od stopnia jego roz-
woju, widoczne jest w przepisach prawa karnego, które penalizują zachowanie 
polegające na dokonaniu wbrew przepisom ustawy zabiegu aborcji (art. 152 
K.k.). Jej dokonanie, gdy dziecko jest zdolne do samodzielnego życia poza 
organizmem matki, stanowi przestępstwo kwalifi kowane (art. 152 § 3 K.k.), 
a sprawca podlega surowszej odpowiedzialności karnej. Uwzględnienie stopnia 
rozwoju dziecka nienarodzonego jest celowe także w prawie cywilnym, zarówno 
przy ocenie pojęcia osoby zmarłej z punktu widzenia biologicznego, jak i pojęcia 
śmierci osoby bliskiej.

Z ustaleń dokonanych w niniejszej sprawie wynika, że powódka w chwili 
wypadku była w 34. tygodniu ciąży, a jej dziecko nienarodzone było zdolne 
do życia poza jej organizmem, jednakże – pomimo przeprowadzenia zabiegu 
cesarskiego cięcia – nie udało się go uratować i Maria B. zmarła na skutek odnie-
sionych obrażeń. Dokonanie zabiegu cesarskiego cięcia ma na celu rozdzielenie 
dziecka od matki i umożliwienie mu życia poza jej organizmem. Z medycznego 
punktu widzenia takie rozdzielenie jest urodzeniem i tak powinno być postrze-
gane w prawie.

Sąd Apelacyjny, uzasadniając oddalenie powództwa, wskazał, że dziecko 
urodzone jako martwe nie nabywa zdolności prawnej, zatem nie może być pod-
miotem praw. Artykuł 446 § 4 K.c., jak podkreślono, nie odwołuje się jednak do 
pojęcia „poszkodowanego”, a w konsekwencji także przyznania podmiotowości 
osobie, która urodziła się żywa. Dziecko, które urodziło się martwe nie naby-
wa wprawdzie zdolności prawnej, jednakże z punktu widzenia ustawy z dnia 
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29  września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264; dalej cyt.: P.a.s.c.) jest traktowane jak osoba fi zyczna, 
która zmarła. Zgodnie z art. 38 ust. 2 P.a.s.c., jeżeli dziecko urodziło się martwe, 
sporządza się akt urodzenia, przy czym zamieszcza się w nim adnotację „uro-
dzenie martwe”. Nie sporządza się wówczas aktu zgonu (art. 38 ust. 2 in fi ne P.a-
.s.c.), a zatem akt urodzenia pełni jednocześnie rolę aktu zgonu, stanowiąc m.in. 
podstawę do zorganizowania dziecku pochówku. W akcie urodzenia znajdują 
się takie dane jak nazwisko, imię (imiona) i płeć, miejsce i data urodzenia oraz 
nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i data urodzenia, 
a także miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka. 
Są to zatem dane, które w dalszym życiu opisują człowieka jako określoną, kon-
kretną jednostkę. Oznacza to, że także w przypadku dziecka, które urodziło się 
martwe, właściwe przepisy przewidują stwierdzenie zgonu oraz jego adnotację 
w wymaganej formie.

Prowadzi to do wniosku, że dziecko nienarodzone, zdolne do życia poza 
organizmem matki, które zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, 
może zostać uznane za „zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 4 K.c. To stwierdze-
nie powoduje z kolei konieczność rozważenia, czy zachodzi kolejna przesłanka 
pozwalająca na przyznanie zadośćuczynienia, tj. czy nienarodzone dziecko może 
być osobą najbliższą w rozumieniu tego przepisu. W judykaturze wyjaśniono, 
że o tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny, decyduje faktyczny układ sto-
sunków pomiędzy określonymi osobami, a nie formalny stopień pokrewieństwa 
wynikający w szczególności z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub 
z powinowactwa. Z tego względu do ustalenia, czy występujący o zadośćuczy-
nienie jest najbliższym członkiem rodziny zmarłego, konieczne jest stwierdze-
nie, czy istniała odpowiednio silna i pozytywna więź emocjonalna pomiędzy 
dochodzącym tego roszczenia a zmarłym (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
3 czerwca 2011 r., sygn. III CSK 279/10, OSP 2012, nr 4, poz. 44). W spra-
wie, w której z żądaniem zadośćuczynienia występują rodzice zmarłego dziecka, 
także należy ustalić, czy pomiędzy nimi a zmarłym istniała więź pozwalająca 
na uznanie, że było ono uznawane za członka rodziny (osobę bliską) i jaki był 
charakter tej więzi. Nie ulega wątpliwości, że od chwili poczęcia dziecko niena-
rodzone może być traktowane przez rodziców za ich dziecko, które już mają, 
co z kolei powoduje wywiązanie się określonych więzi emocjonalnych i uczuć 
do nienarodzonego dziecka. Na dokonanie takiej oceny wpływa nie tylko okres 
życia dziecka w organizmie matki, lecz również subiektywne zapatrywanie ro-
dziców na oczekiwanie potomka oraz sposób przygotowywania się do narodzin 
dziecka. Istotny jest zatem stosunek każdego z rodziców do nienarodzonego 
dziecka, czy było ono oczekiwane, chciane oraz jakie wiązali z nim nadzieje. 
Ustalenie tych okoliczności pozwala na ocenę, jak głęboka była więź między 
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rodzicami a dzieckiem, co w konsekwencji na stwierdzenie, czy rodzice zmarłe-
go nienarodzonego dziecka mogą być uznani za najbliższych członków rodziny 
w rozumieniu art. 446 § 4 K.c.

Z tych przyczyn skarga kasacyjna podlegała uwzględnieniu (art. 39815 
§ 1 K.p.c.).
Słowa kluczowe: dziecko nienarodzone, poszkodowany, najbliższy członek rodziny, zadośćuczy-
nienie pieniężne za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej, zdolność prawna 
nasciturusa.

Powołane przepisy:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze 
zm.) – art. 446 § 1; art. 446 § 4, art. 4461;

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – art. 39815 § 1;

3. 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. 38 ust. 2;

4. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.) – art. 1;

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – art. 
152;

6. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 731) – art. 1 pkt 3.

DOPUSZCZALNOŚĆ UZNANIA
ZA ZMARŁEGO DZIECKA  MARTWO URODZONEGO

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., sygn. akt III CSK 284/14

Tezy

1. Dziecko w fazie prenatalnej, niezdolne do życia poza organizmem matki, 
nie może być uznane za „zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 4 K.c.

2. Sporządzenie aktu urodzenia martwego płodu, pełniącego jednocześnie 
funkcję aktu zgonu, nie wywiera skutków materialnych, a ma na celu umożli-
wienie rodzicom przypisanie dziecku danych i pochówek oraz ewidencję tego 
rodzaju zgonów. Dopuszczalność jego wystawienia jest uzależniona od możli-
wości ustalenia płci dziecka.
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3. Argument więzi rodzinnych łączących rodziców z nienarodzonym dziec-
kiem może być rozważany przy ocenie drugiej przesłanki odpowiedzialności 
sprawcy na podstawie art. 446 § 4 K.c. – stopnia bliskości z osobą zmarłą, natomiast 
irrelewantny jest przy wykładni przesłanki pierwszej w zakresie pojęcia „zmarły”.

4. Ustalenie skutków naruszenia dobra osobistego, kwalifi kowanego jako 
prawo do niezakłóconego życia w rodzinie, należy do sfery faktycznej i wyma-
ga analizy in casu, z uwzględnieniem rzeczywistych okoliczności dotyczących 
obojga rodziców.

Sentencja

Sąd Najwyższy w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący),
Sędziowie:
Sędzia SN Maria Szulc (sprawozdawca),
Sędzia SN Dariusz Zawistowski,
w sprawie z powództwa Patrycji W.-Ch. i Mariusza Ch. przeciwko C. To-

warzystwu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie o zapłatę, po rozpoznaniu na po-
siedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej skargi kasacyjnej powodów oraz skargi 
kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
11 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1477/13,

1. Oddala skargę kasacyjną pozwanego;
2. Uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 w zakresie rozstrzygnięcia co do 

punktu I i II wyroku Sądu Okręgowego w części oddalającej powództwa Patry-
cji W.-Ch. co do kwoty 52 000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych z odsetkami 
ustawowymi i Mariusza Ch. co do kwoty 72 500 (siedemdziesiąt dwa tysiące 
pięćset) złotych z odsetkami ustawowymi oraz co do punktu IV i V wyroku 
Sądu Okręgowego, a także w punkcie 2 – w części dotyczącej oddalenia apelacji 
powodów w całości i w punkcie 3 i w tym zakresie sprawę przekazuje Sądowi 
Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosz-
tach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził na podstawie art. 446 § 4 K.c. z tytu-
łu zadośćuczynienia od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego na rzecz 
powódki kwotę 102 800 zł oraz na rzecz powoda kwotę 87 500 zł z odsetkami 
ustawowymi od wskazanych kwot i oddalił powództwo w pozostałej części.

Ustalił, że w wyniku wypadku drogowego w dniu 30 sierpnia 2009 r. po-
wódka doznała urazu głowy oraz urazu macicy, wskutek którego doszło do 
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obumarcia osiemnastotygodniowego płodu. Przebywała w szpitalu osiemnaście 
dni i przeszła trzy operacje, a następstwem były przeciwwskazania do zajścia 
w kolejną ciążę przez półroczny okres, blizny powłok jamy brzusznej i zrostów 
wewnątrzotrzewnowych powodujących zagrożenie w przyszłości i wykluczenie 
możliwości naturalnego porodu. Rozpoznano również zespół stresu pourazo-
wego i wystąpiły silne zaburzenia adaptacyjne o obrazie lękowo-depresyjnym 
trwające ponad sześć miesięcy. Powód doznał stłuczenia klatki piersiowej, ręki 
i stopy, wystąpiła u niego krótkotrwała i przemijająca sytuacyjna reakcja depre-
syjna. Zmarłe dziecko było oczekiwane i chciane przez powodów, którzy byli 
z nim emocjonalnie związani. W toku postępowania likwidacyjnego pozwa-
na zapłaciła tytułem zadośćuczynienia powódce kwotę 48 000 zł a powodowi 
kwotę 2500 zł.

Sąd pierwszej instancji uznał, że na podstawie art. 446 § 4 K.c. dopuszczalne 
jest przyznanie zadośćuczynienia za śmierć nienarodzonego płodu. Przepis ten 
nie posługuje się bowiem pojęciem „dziecka ze zdolnością prawną” a pojęciem 
„zmarłego”, którym może być zarówno dziecko przed, jak i po urodzeniu. Ochro-
nę życia ludzkiego od chwili poczęcia przewiduje art. 38 Konstytucji, art. 149 
i 152 K.k. oraz art. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności ciąży3. Jako okoliczności 
uzasadniające uznanie za stosowne zadośćuczynienia w kwocie 150 000 zł na 
rzecz powódki oraz w kwocie 90 000 zł na rzecz powoda wskazał bliskość stosun-
ku pokrewieństwa, związek emocjonalny rodziców z dzieckiem, duże nasilenie 
cierpienia, zwłaszcza ze strony matki, czas trwania ciąży oraz krzywdę i cierpienie 
związane z obrażeniami doznanymi przez powodów. Z uwagi na brak interesu 
prawnego w rozumieniu art. 189 K.p.c. oddalił roszczenie w części dotyczącej 
ustalenia odpowiedzialności pozwanej na przyszłość.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił powyższy wy-
rok w ten sposób, że zasądził na rzecz powódki kwotę 50 800 zł i na rzecz powoda 
kwotę 15 000 zł, obie kwoty z odsetkami ustawowymi od dnia 30 maja 2010 r., 
a co do kwot 52 000 zł i 72 500 zł z odsetkami ustawowymi powództwo oddalił.

Sąd drugiej instancji zaakceptował ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd 
Okręgowy, ale nie podzielił przedstawionej argumentacji prawnej. Uznał, że nie 
zostały spełnione przesłanki przyznania zadośćuczynienia, bo dziecko powodów 
nie osiągnęło zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki, co 
wyklucza uznanie za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 K.c. Odnosząc się do 
powołanego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r., [sygn. akt] I CSK 
2012/11 (OSNC 2012, nr 11, poz. 130, OSP 2012, nr 11, poz. 106, Biul. SN 
z 2012, nr 7, poz. 10, M. Prawn. 2013 r., s. 44–45), w którym został wyrażony 

3 Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.
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pogląd, że dziecko, które urodziło się martwe, może być uznane za zmarłego 
wskazał, że stanowisko to odnosiło się do stanu faktycznego, w którym zmarłe 
dziecko byłoby zdolne do życia poza organizmem matki.

Sąd Apelacyjny przyjął jednak, że w oparciu o podstawę faktyczną wska-
zaną przez powodów, istnieje możliwość uwzględnienia powództwa w zakresie 
zadośćuczynienia na podstawie art. 24 w zw. z [art.] 448 K.c. Zostało naruszone 
dobro osobiste powodów w postaci prawa do niezakłóconego życia w rodzinie 
wskutek zerwania silnej więzi uczuciowej z nienarodzonym dzieckiem. W przy-
padku powódki nie można rozdzielić krzywdy jakiej doznała z tytułu uszkodzenia 
ciała od krzywdy wynikającej z zerwania coraz silniejszej więzi z dzieckiem. Oce-
niając rozmiar krzywdy uznał przyznane powodom zadośćuczynienie za rażąco 
wygórowane z uwagi na śmierć dziecka w osiemnastym tygodniu [ciąży] i brak 
tak silnych więzi, jakie występują w przypadku śmierci dziecka narodzonego. 
Uwzględniając wypłacone powódce kwoty 48 000 zł i pozwanemu 2500 zł, przy-
jął dla powódki jako odpowiednią kwotę 50 000 zł, a dla pozwanego 15 000 zł. 
Uznał również, że zadośćuczynienie przyznane ojcu musi być niższe, niż w przy-
padku matki, która poza więzią psychiczną jest związana z dzieckiem również 
fi zycznie.

Powodowie zaskarżyli powyższy wyrok w zakresie w jakim zmienia punkt 
I, II i IV wyroku Sądu Okręgowego przez oddalenie żądania powódki do kwoty 
52 000 zł i żądania powoda co do kwoty 72 500 zł, oraz w punkcie 2 i 3. Wnieśli 
o jego uchylenie w tym zakresie i zmianę poprzez uwzględnienie apelacji powo-
dów i oddalenie apelacji pozwanego, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie 
sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.

W ramach pierwszej podstawy kasacyjnej zarzucili błędną wykładnię:
– art. 446 § 4 K.c. wskutek przyjęcia, że nie może on stanowić podstawy 

prawnej żądania powodów;
– art. 24 § 1 w zw. z [art.] 448 K.c. przez przyjęcie, że tylko one mogą 

stanowić podstawę prawną żądania powodów oraz przez ustalenie rażąco zaniżo-
nej wysokości zadośćuczynienia. Naruszenie przepisów postępowania wywiedli 
z zarzutu błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania art. 189 k.p.c.

Pozwane Towarzystwo Ubezpieczeń zaskarżyło wyrok w punkcie pierw-
szym – w części zasądzającej na rzecz powódki kwotę 50 000 zł i na rzecz po-
woda kwotę 15 000 zł z odsetkami od dnia 30 maja 2010 r., zmieniającej punkt 
IV i V wyroku Sądu Okręgowego oraz w punkcie drugim i w punkcie trzecim. 
Zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 23 w zw. 
z [art.] 24 i [art.] 448 § 1 K.c. oraz błędne ich zastosowanie, wniosło o uchylenie 
wyroku w zaskarżonej części i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez oddalenie 
powództwa, ewentualnie o jego uchylenie w zaskarżonej części i przekazanie 
sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.
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Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Istotne znaczenie dla oceny obu skarg kasacyjnych ma zagadnienie, czy 

dziecko w fazie prenatalnej, niezdolne do życia poza organizmem matki, może 
być uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 K.c., a w konsekwencji – czy 
jego rodzicom przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie.

Zbliżone zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego 
w wyroku z dnia 9 marca 2012 r., [sygn. akt] I CSK 282/11 (OSNC 2012, nr 11, 
poz. 130, OSP 2012, nr 11, poz. 106, Biul. SN 2012, nr 7, poz. 10, M. Prawn. 
2013 r., s. 44–45), z tym że w odmiennym stanie faktycznym; dziecko było 
bowiem w chwili zgonu zdolne do samodzielnego życia poza organizmem mat-
ki. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zdolność prawna nie jest przesłanką roszczenia 
o zadośćuczynienie na podstawie art. 446 § 4 K.c., bo nie odwołuje się on do 
pojęcia „poszkodowanego” (§ 1), a więc do przyznania osobowości prawnej 
osobie, która urodziła się żywa. Dziecko, które urodziło się martwe nie nabywa 
wprawdzie zdolności prawnej, ale w ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) trak-
towane jest jak osoba fi zyczna, która zmarła. Akt urodzenia dziecka zawierający 
dane opisujące człowieka jako konkretną jednostkę pełni wówczas funkcję aktu 
zgonu. Wskazał także na konstytucyjne i ustawowe źródła ochrony zarówno 
płodu, jak i dziecka nienarodzonego i stwierdził, że stopień tej ochrony może 
być uzależniony od poziomu rozwoju, na jakim znajduje się ono znajduje; dalej 
idącej ochronie podlega dziecko nienarodzone, lecz zdolne do życia poza orga-
nizmem matki. W konkluzji stwierdził, że dziecko nienarodzone, zdolne do życia 
poza organizmem matki może zostać uznane za „zmarłego” w rozumieniu art. 
446 § 4 K.c., zaś ocena roszczenia wymaga analizy, czy w konkretnym wypadku 
może być ono uznane za osobę bliską w aspekcie charakteru więzi łączącej z nim 
rodziców.

Problemem przedmiotu ochrony przewidzianej w art. 160 K.k. w odniesie-
niu do dziecka poczętego zajmował się także Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
26 października 2006 r., [sygn. akt] I KZP 18/064, przyjmując, że rozpoczyna 
się ona od momentu rozpoczęcia porodu. Zwrócił uwagę, że ustawodawstwo 
karne chroni życie ludzkie od poczęcia, ale różny jest zakres i intensywność 
ochrony w fazie prenatalnej, jak również ustawodawca odrębnie unormował 
ochronę prawną życia i zdrowia „dziecka poczętego” oraz życia i zdrowia pod-
miotu określonego jako „człowiek”, w stosunku do którego te dobra osobiste są 
dobrami chronionymi życia narodzonego.

4 OSNKW 2006, nr 11, poz. 97; Prok.i Pr.-wkł. 2007, nr 1, poz. 6; Biul. SN 2006, nr 10, 
poz. 19.
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Podkreślając konstytucyjną zasadę ochrony życia w fazie prenatalnej, Try-
bunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 maja 1997 r., [sygn. akt] K 26/965, 
wskazał, że intensywność ochrony prawnej i jej rodzaj nie jest prostą konse-
kwencją wartości chronionego dobra; obok tej wartości wpływa na nią szereg 
czynników różnorodnej natury, które musi brać pod uwagę ustawodawca zwykły 
decydując się na wybór rodzaju ochrony prawnej i jej intensywności.

Konstytucyjna i ustawowa ochrona prawna życia i zdrowia dziecka w fa-
zie prenatalnej nie budzi wątpliwości, jednak w rozpoznawanej sprawie kwestią 
sporną nie jest zakres tej ochrony, ale zakres roszczeń majątkowych rodziców 
w kontekście pozycji prawnej dziecka w fazie prenatalnej, niezdolnego do sa-
modzielnego życia poza organizmem matki, w systemie prawa cywilnego. Nie 
jest też rzeczą Sądu Najwyższego rozstrzyganie, od kiedy można dziecku na tym 
etapie rozwoju przypisać cechę człowieczeństwa, nie jest to bowiem problem 
prawny, lecz medyczny i fi lozofi czny.

Co do zasady ustawodawca pojęcie „zmarły” odnosi do człowieka, który 
urodził się i żył. W drodze wykładni pojęcie to zostało rozszerzone na dziecko 
w fazie prenatalnej zdolne do samodzielnego życia, co znajduje uzasadnienie 
również w tym, że zdolność do życia poza organizmem matki jest właściwa 
w pełni wykształconemu pod względem biologicznym człowiekowi i nie moż-
na różnicować jego sytuacji prawnej tylko dlatego, że urodzenie nie nastąpiło 
z przyczyny czynu niedozwolonego.

Wykładnia gramatyczna i systemowa art. 446 K.c. prowadzi do wniosku, 
że roszczenia przewidziane w tym przepisie zostały przewidziane dla osób 
pośrednio poszkodowanych w wypadku śmierci osób, którym przysługiwała 
podmiotowość prawna, a więc takich, które urodziły się i żyły. Świadczy o tym 
zarówno treść pozostałych przepisów regulujących odpowiedzialność z tytułu 
czynów niedozwolonych, jak i art. 446 K.c. Pojęcie „poszkodowany” związane 
jest z doznaniem szkody majątkowej lub krzywdy (§ 1), a zakres przedmiotowy 
paragrafów 2 i 3 przyznających roszczenia w zakresie ustawowego obowiązku 
alimentacyjnego zmarłego i pogorszenia się sytuacji życiowej wskutek śmierci 
członka rodziny wyklucza roszczenie z tytułu śmierci nasciturusa. Przepis § 4 nie 
zawiera wprawdzie określenia takich zdarzeń, które wiązałyby jego wykładnię 
z podmiotowością prawną, ale analiza uwzględniać musi jego treść w kontekście 
całości systemu prawnego dotyczącego odpowiedzialności za delikt.

Zmarłym w rozumieniu art. 446 § 4 K.c. jest osoba żyjąca albo zdolna do 
samodzielnego życia. Rozszerzanie wykładni na inne zdarzenia nie jest dopusz-
czalne, zwłaszcza przez wprowadzenie potocznej kwalifi kacji pojęcia „zmarłe-
go” odnośnie do przerwania życia przed urodzeniem, w fazie niezdolności do 

5 OTK z 1997, nr 2, poz. 19.
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samodzielnego funkcjonowania poza organizmem matki. Nie ma podstaw do 
przyjęcia, że ustawodawca nadał pojęciu „zmarły” w § 4 zupełnie inne znaczenie, 
niż w paragrafach poprzednich.

Nie zaprzecza temu uregulowanie zawarte art. 38 ustawy – Prawo o aktach 
stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r., obowiązującej w czasie popełnienia 
czynu niedozwolonego. Sporządzenie aktu urodzenia martwego płodu, pełnią-
cego jednocześnie funkcję aktu zgonu, nie wywiera skutków materialnych, a ma 
na celu umożliwienie rodzicom przypisanie dziecku danych i pochówek oraz 
ewidencję tego rodzaju zgonów. Dopuszczalność jego wystawienia była uzależ-
niona od możliwości ustalenia płci dziecka (wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2007 r., [sygn. akt] II SA/Bd 
621/07, nie publ.6). Tożsame rozwiązanie zawiera art. 54 ust. 3, obowiązującej 
od dnia 1 marca 2015 r., ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.), zaś zagadnienie pochówku 
zwłok dziecka bez względu na czas trwania ciąży na podstawie karty zgonu bez 
wymagania adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu reguluje 
obecnie art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687). Sporządzenie aktu urodzenia 
z adnotacją o zgonie w razie urodzenia martwego nie może mieć więc istotnego 
znaczenia dla rozważanego zagadnienia, zwłaszcza że stanowisko przeciwne pro-
wadziłoby do różnicowania pozycji prawnej płodu w zależności od tego, czy akt 
został sporządzony z uwagi na stopień jego rozwoju (możliwość ustalenia płci).

W konsekwencji należało uznać, że dziecko w fazie prenatalnej, niezdolne 
do życia poza organizmem matki, nie może być uznane za zmarłego w rozumie-
niu art. 446 § 4 K.c.

Nie są z tych względów zasadne zarzuty skargi kasacyjnej powodów na-
ruszenia art. 446 § 4 K.c. przez niezastosowanie oraz [art.] 24 w zw. z art. 448 
K.c. w zakresie przyjęcia, że może on stanowić podstawę odpowiedzialności 
pozwanego. Wskazany przez skarżących argument więzi rodzinnych łączących 
rodziców z nienarodzonym dzieckiem może być rozważany przy ocenie drugiej 
przesłanki odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 446 § 4 K.c. – stopnia 
bliskości z osobą zmarłą, natomiast irrelewantny jest przy wykładni przesłanki 
pierwszej w zakresie pojęcia „zmarły”. Istotne znaczenie można mu przypisać 
jednak przy ocenie zasadności roszczenia na podstawie art. 24 w zw. [z art.] 
448 K.c. Podzielić należy stanowisko Sądu Apelacyjnego, że ustalona podstawa 
faktyczna uzasadnia przyjęcie naruszenia dobra osobistego powodów w posta-
ci prawa do niezakłóconego życia w rodzinie. Wbrew argumentom zawartym 
w skardze kasacyjnej pozwanego, uznanie, że dziecka niezdolnego do życia poza 

6 LEX nr 419007.
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organizmem matki nie można uznać za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 K.c. 
nie oznacza, iż jego śmierć pozostała bez wpływu na funkcjonowanie rodziny. 
Brak możliwości przypisania prawnego pojęcia nie jest bowiem tożsamy z nie-
istnieniem dziecka i nie wytworzeniem się więzi rodzinnych.

Rodzinę tworzą małżonkowie niezależnie od tego czy mają dzieci (art. 23, 
24 K.r.o.). Poczęcie dziecka oczekiwanego i chcianego wzmacnia więzi rodzinne 
pomiędzy małżonkami, a także powoduje wytworzenie więzi emocjonalnych 
z dzieckiem, nasilających się w miarę jego dojrzewania. Nieuzasadnione jest 
twierdzenie, że więzi takie mogą się wytworzyć tylko z dzieckiem żywo uro-
dzonym. Małżonkowie oczekują narodzenia dziecka i stosownie do tego układają 
i planują życie rodzinne. Czyn niedozwolony powodujący zgon dziecka w sposób 
drastyczny zakłóca życie rodzinne, narusza prawo rodziców do pielęgnowania 
więzi z dzieckiem w czasie ciąży oraz eliminuje możliwość kontynuowania życia 
rodzinnego z jego udziałem w przyszłości. Bezsporne było, że powodów łączyła 
z nienarodzonym dzieckiem bardzo mocna więź, a cierpienia spowodowane jego 
śmiercią były silne i długotrwałe. Uzasadnione było więc przyjęcie jako podstawy 
roszczenia przepisów o ochronie dóbr osobistych.

Zwrócić trzeba uwagę na nieprawidłowe sformułowanie przez pozwanego 
zarzutu naruszenia art. 23 w zw. z art. 24 K.c. przez łączny zarzut błędnej wy-
kładni i zastosowania tych przepisów, podczas gdy są to dwie odrębne formy 
naruszenia prawa wymagające przytoczenia zarzutów odpowiednich do każdej 
z nich. Ponadto skarżący błędnie zarzuca Sądowi drugiej instancji przyjęcie, że 
do naruszenia dobra osobistego doszło wskutek „doprowadzenia do przerwania 
ciąży trwającej 18 tygodni”, podczas gdy pojęcie to dotyczy wyłącznie sytuacji 
określonych w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 17, poz. 78 ze zm.), które w rozpoznawanej sprawie nie zachodziły.

Zasadnie natomiast powodowie zarzucają naruszenie art. 189 K.p.c. Sąd 
pierwszej instancji przyjął, że powodowie nie wykazali interesu prawnego, skoro 
ich roszczenia przedawniają się z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestęp-
stwa (art. 4421 § 2 K.c.). Sąd Apelacyjny, nie odnosząc się do tego zagadnienia, 
wskazał, że nie wykazali oni, za jakie skutki strona pozwana miałaby ponosić 
odpowiedzialność.

Problem stosowania art. 189 K.p.c. w odniesieniu do poszkodowanego do-
chodzącego naprawienia szkody na osobie od daty wejścia w życie art. 4421 § 3 
K.c. został rozstrzygnięty uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2009 r., 
[sygn. akt] III CZP 2/09 (OSNC z 2009 r., nr 12, poz. 168), przyjmującą, że 
może on mieć interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności na przyszłość. 
Sąd Najwyższy wyjaśnił, że przesądzenie wyrokiem zasady odpowiedzialności 
pozwanego ma istotne znaczenie dla wyeliminowania trudności dowodowych 
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w ewentualnym kolejnym procesie. Poszkodowany może bowiem dochodzić 
roszczenia wiele lat po zdarzeniu wyrządzającym szkodę, skoro początek biegu 
terminu przedawnienia został uzależniony od powzięcia wiadomości o szkodzie, 
której czas ujawnienia się nie został ograniczony. Błędne jest stanowisko, że po-
wodowie powinni wykazać, za jakie skutki strona pozwana miałaby w przyszłości 
odpowiadać. Istotą ustalenia odpowiedzialności na przyszłość w tym wypadku 
jest brak wiedzy o konkretnych skutkach uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
jakie mogą wystąpić w przyszłości. Powodowie są zobowiązani do wykazania, że 
ich stan zdrowia uzasadnia twierdzenie o istnieniu zagrożenia wystąpienia nowej 
szkody, nie dającej się z pewnością przewidzieć. Jako znany skutek Sąd drugiej 
instancji wskazał konieczność kolejnego porodu powódki metodą cesarskiego 
cięcia, ale pominął kwestię możliwych powikłań i zagrożenia na przyszłość, które 
wskazał w swych ustaleniach Sąd Okręgowy.

Nie można także odeprzeć zarzutu powodów naruszenia art. 24 w zw. z art. 
448 K.c. przez ustalenie rażąco zaniżonej wysokości zadośćuczynienia. Sąd pierw-
szej instancji ustalił wysokość zadośćuczynienia biorąc pod uwagę zarówno cier-
pienia powodów związane ze śmiercią dziecka na podstawie art. 446 § 4 K.c., jak 
i cierpienia związane z doznanymi obrażeniami fi zycznymi (art. 445 § 1 K.c.). Sąd 
Apelacyjny, zmieniając podstawę prawną pierwszego z roszczeń na art. 24 w zw. 
z 448 K.c. uwzględnił zadośćuczynienie na tej podstawie i połączył je nieprawidło-
wo – w stosunku do powódki – z cierpieniami doznanymi w wyniku poniesionych 
obrażeń ciała, natomiast odnośnie do powoda w ogóle nie uwzględnił roszczenia 
z art. 445 § 1 K.c. Tymczasem w stosunku do obu roszczeń powodów inna jest 
podstawa faktyczna i inny zakres norm jest regulujących. Ponadto, chociaż zgodzić 
się należy, że przeważnie zaburzenie więzi rodzinnej z powodu śmierci dziecka 
wywołuje silniejsze skutki u matki, to jednak może wywołać ono także silne skut-
ki u ojca i nie znajduje uzasadnienia, co do zasady, tak drastyczna dysproporcja 
oceny skutków naruszenia tego samego dobra u obojga rodziców albo założenie, 
że krzywda ojca jest mniejsza. Ustalenie skutków naruszenia dobra osobistego, 
kwalifi kowanego jako prawo do niezakłóconego życia w rodzinie, należy do sfery 
faktycznej i wymaga analizy in casu, z uwzględnieniem rzeczywistych okoliczności 
dotyczących obojga rodziców. Nie zostały także wskazane okoliczności, odmien-
ne od przytoczonych przez Sąd Okręgowy, które uzasadniałyby ocenę wysokości 
przyznanego zadośćuczynienia jako rażąco wygórowanego.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji na podstawie art. 39814 i 39815 
K.p.c.
Słowa kluczowe: dziecko nienarodzone, poszkodowany, najbliższy członek rodziny, zadośćuczy-
nienie pieniężne za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej, zdolność prawna 
nasciturusa, odpowiedzialność na przyszłość, dobra osobiste, zmarły, ochrona życia, karta zgonu, 
urodzenie martwe.



Orzecznictwo Sądu Najwyższego  133

Powołane przepisy:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r., Nr 118, poz. 687) – art. 11 ust. 5a;

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 
poz. 583) – art. 23, art. 24;

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze 
zm.) – art. 23, art. 24, art. 4421, art. 445 § 1, art. 446, art. 448;

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r. poz. 101 ze zm.) – art. 189, art. 39814, art. 39815;

5. 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. 38;

6. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.) – art. 1;

7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 
483 ze zm.) – art. 38;

8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) 
– art. 149, art. 152, art. 160;

9. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1741 ze zm.) – art. 54 ust. 3.





Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego*

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ ODTWORZENIA 
AKTU STANU CYWILNEGO

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 26 stycznia 2015 r., sygn. akt II OSK 615/14

Tezy

1. Akty stanu cywilnego to dokumenty urzędowe o szczególnym charakterze, 
w których potwierdza się najistotniejsze zdarzenia przesądzające stan cywilny 
osób fi zycznych, aby zapewnić stabilność i pewność prawa w tym zakresie. Z tego 
względu aktom stanu cywilnego przyznano też szczególną moc dowodową (art. 4 
P.a.s.c.), która może być podważona wyłącznie w postępowaniu sądowym. W ak-
cie stanu cywilnego powinny być więc wpisane zdarzenia prawne, co do których 
istnieje absolutna pewność, a nie jedynie prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

2. Odtworzenie treści aktu powinno dotyczyć tylko i wyłącznie aktu, któ-
rego fakt sporządzenia i zawarte w nim dane są w pełni potwierdzone i nie ma 
żadnych wątpliwości co do ich wiarygodności. Jeżeli natomiast istnieją wątpli-
wości w tym zakresie, to niedopuszczalne jest odtworzenie treści aktu poprzez 
ustalenie danych najbardziej prawdopodobnych.

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego nie jest organem właściwym do usta-
lania treści zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w szczególności do 
ustalania treści aktu urodzenia. Takie kompetencje posiada wyłącznie sąd po-
wszechny na podstawie art. 33 w zw. z art. 32 pkt 3 P.a.s.c.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie:

* Mgr Paweł Sobotko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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Przewodniczący: Sędzia NSA Zofi a Flasińska (sprawozdawca),
Sędziowie:
Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary,
Sędzia del. WSA Jerzy Siegień,
Protokolant: sekretarz sądowy Monika Dworakowska,
po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na rozprawie w Izbie Ogólno-

administracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r., 
sygn. akt IV SA/Wa 2070/13, w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Wojewody 
Mazowieckiego z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy odtwo-
rzenia aktu urodzenia:

1. Uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę,
2. Zasądza od skarżącego A. S. na rzecz Wojewody Mazowieckiego kwotę 

300 (słownie: trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2013 r., [sygn. akt] IV SA/Wa 2070/13, Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi A. S., uchylił 
decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] lipca 2013 r. oraz utrzymaną nią 
w mocy decyzję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy z dnia 
[...] maja 2013 r. o odmowie odtworzenia aktu urodzenia.

Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym 
sprawy.

Zaskarżoną decyzją Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy decyzję Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy z [...] maja 2013 r. o odmowie 
odtworzenia aktu urodzenia p. A. S. (lub A. S.), urodzonego [...] listopada 1923 r. 
w W., syna M. S. i F. z domu F.

Organ wskazał, iż materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia w sprawie 
był art. 34 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)1. Zgodnie [z] ust. 1 przywołanego przepisu, 
kierownik urzędu stanu cywilnego odtwarza na wniosek osoby zainteresowanej, 
organu państwowego lub z urzędu treść aktu stanu cywilnego, pochodzącego 
z księgi stanu cywilnego, która w całości lub w znacznej treści2 uległa zniszczeniu. 
Odtworzenie aktu stanu cywilnego we wskazanym trybie jest możliwe zatem 
jedynie po spełnieniu kumulatywnie trzech warunków: akt stanu cywilnego zo-
stał sporządzony, w całości lub w znacznej części została zniszczona księga stanu 

1 Dalej cyt.: P.a.s.c.
2 Powinno być: „części”.
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cywilnego, która zawierała dany akt, brak jest odpisu aktu stanu cywilnego. Na-
tomiast ust. 2 tego artykułu reguluje tzw. uproszczone odtworzenie aktu stanu 
cywilnego, tj. w sytuacji, gdy istnieje odpis aktu stanu cywilnego, lecz z różnych 
przyczyn nie zachowała się księga, w której się on znajdował. W rozpatrywanej 
sprawie występuje pierwszy przypadek, bowiem ani A. S., ani Kierownik USC 
m. st. Warszawy nie dysponują odpisem stosownego aktu urodzenia. W ocenie 
organu odwoławczego w tej sprawie nie została spełniona podstawowa prze-
słanka umożliwiająca odtworzenie w trybie administracyjnym aktu urodzenia 
wnioskodawcy, gdyż zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdził faktu 
sporządzenia aktu urodzenia na nazwisko A. S. (lub A. S.), urodzony [...] listo-
pada 1923 r. w W., syn M. S. i F. z domu F. W zasobach USC m. st. Warszawy, 
jak również w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy – Oddział w Grodzisku 
Mazowieckim nie odnaleziono bowiem jego aktu urodzenia. Ponadto w treści 
przedłożonych przez stronę dokumentów i zaświadczeń występują rozbieżności 
w stopniu niepozwalającym na jednoznaczne wskazanie danych zainteresowa-
nego, które są konieczne do prawidłowego ustalenia treści aktu jego urodzenia: 
np. w paszporcie i w świadectwie posiadania obywatelstwa izraelskiego widnie-
je imię i nazwisko A. S., a w karcie personalnej i zaświadczeniach A. S., syn 
M. (M.). Brak jest także jakiegokolwiek dokumentu, który poświadczałby fakt 
pochodzenia wnioskodawcy od p. F. S. z domu F. Jakkolwiek pewna jest data 
i miejsce urodzenia wnioskodawcy ([...] listopada 1923 r., W.), to okoliczność 
ta jest niewystarczająca do odtworzenia aktu jego urodzenia. W ocenie organu 
odwoławczego, nie jest trafny również zarzut strony uchybienia przepisom K.p.a., 
w szczególności art. 7 i 77 § 1. Do odtworzenia aktu stanu cywilnego w trybie 
administracyjnym nie wystarcza bowiem jedynie uprawdopodobnienie faktu 
sporządzenia aktu urodzenia wnioskodawcy, lecz konieczne jest pozyskanie do-
wodu potwierdzającego tę okoliczność. Dowodu takiego w toku przedmiotowe-
go postępowania wyjaśniającego nie uzyskał zarówno wnioskodawca, jak i organ 
I instancji. Właściwą drogą do odtworzenia aktu urodzenia wnioskodawcy jest 
postępowanie sądowe wszczęte na podstawie art. 32 pkt 2 P.a.s.c. stanowiącego, 
że w przypadku niesporządzenia aktu urodzenia i niemożności jego sporządzenia 
w trybie administracyjnym, ustalenia jego treści dokonuje sąd powszechny. Akty 
stanu cywilnego stanowią bowiem wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzo-
nych, co oznacza, że nie mogą poświadczać nieprawdziwych danych. Kierownik 
USC jest zaś tylko rejestratorem, a nie kreatorem zdarzeń wpływających na stan 
cywilny osób, w związku z czym do aktów stanu cywilnego wpisuje on zdarzenia, 
które niewątpliwie miały miejsce.

W skardze na powyższą decyzję pełnomocnik skarżącego A. S. zarzucił 
naruszenie art. 34 ust. 1 P.a.s.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na 
przyjęciu, że skarżący miał obowiązek wykazać za pomocą dokumentów, że akt 
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stanu cywilnego został sporządzony, podczas gdy odtworzenie tego dokumentu 
jest możliwe – jak wynika z przepisu art. 34 ust. 1 [P.a.s.c.] – w razie zaginięcia 
lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, a nie jednocześnie po 
udowodnieniu faktu sporządzenia aktu. W skardze podniesiono, że w toku po-
stępowania skarżący wykazał, że księga stanu cywilnego pochodząca z roku 1923 
zaginęła lub została zniszczona w całości, przedstawiając dokumenty pochodzące 
z całego okresu jego życia, w których znajduje się potwierdzona przez urzędy 
w różnych krajach (ZSRR, Izrael), informacja dotycząca narodzin wnioskodaw-
cy oraz danych jego rodziców. Większość dokumentów będących w posiadaniu 
rodziny wnioskodawcy została zniszczona podczas II wojny światowej.

Pełnomocnik skarżącego podniósł, iż zgodnie z art. 21 dekretu z 8 czerwca 
1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1955 r. Nr 25, poz. 151 ze 
zm.), z którego w ust. 1 i 2 wynika: „1. W razie całkowitej lub częściowej utraty 
księgi stanu cywilnego organ nadzoru zarządza sporządzenie na podstawie do-
kumentów, o których mowa w art. 11 ust. 4, uwierzytelnionego odpisu księgi. 
2.  W razie całkowitej lub częściowej utraty księgi stanu cywilnego i odpisów 
(art. 11 ust. 4) prezydium powiatowej rady narodowej, rady narodowej miasta 
stanowiącego powiat lub dzielnicowej rady narodowej właściwej ze względu na 
miejsce sporządzenia aktu ustali na żądanie organu państwowego, na wniosek 
osoby zainteresowanej lub z urzędu treść aktu na podstawie dowodów (np. doku-
mentów, zeznań wnioskodawcy, świadków-biegłych). Treść odtworzonego aktu 
wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego”. Nie jest zrozumiałe, z jakiego powodu 
wykładnia art. 34 ust. 1 P.a.s.c. jest dokonywana przez Wojewodę Mazowieckiego 
w sposób znacznie węższy i mniej korzystny, niż wynikało to z przywołanego 
dekretu obowiązującego w okresie komunizmu, tj. od 1955 do 1986 r. W jego 
świetle dane wnioskującego mogły być odtwarzane na podstawie innych dowo-
dów niż kopia aktu urodzenia, w tym również dowodów osobowych. Nie jest 
zrozumiałe, z jakich powodów w chwili obecnej w toku postępowania dowodo-
wego organ nie może sięgnąć po tego rodzaju dowody. Wnioskodawca podwa-
żył stanowisko organów obu instancji jakoby przysługiwała mu droga sądowa, 
określona w art. 32 pkt 2 P.a.s.c., zgodnie z którym ustala się akt urodzenia, 
jeżeli nie został on sporządzony i nie można go sporządzić w trybie przewidzia-
nym w przepisach ustawy. Przed sądem powszechnym wnioskodawca musiałby 
spełnić łącznie dwie przesłanki: 1. udowodnić fakt, iż akt urodzenia nie został 
sporządzony, 2. wykazać, że nie ma możliwości sporządzić aktu urodzenia w try-
bie P.a.s.c. Wnioskodawca nie jest w stanie udowodnić i wykazać okoliczności 
wymaganych wyżej powołanym przepisem. Jest w stanie jedynie udowodnić, 
że księga stanu cywilnego, do której wpisany był jego akt urodzenia, została 
zniszczona lub zaginęła w całości, co otwiera mu drogę do złożenia wniosku 
na podstawie art. 34 ust. 1 wyżej powołanej ustawy. Pełnomocnik skarżącego 
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wskazał ponadto, że skarżący spędził w W. pierwsze 15 lat życia, uczęszczał do 
szkoły, żył życiem [...] chłopca, aż do wybuchu II wojny światowej, do września 
1939 r., kiedy to uciekał wraz z siostrą z Polski na wschód.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Mazowiecki wniósł o jej oddalenie, 
podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż skarga zasługuje na 
uwzględnienie, bowiem decyzje organów obu instancji zostały wydane w wyniku 
zastosowania błędnej wykładni przepisu prawa materialnego, tj. art. 34 ust. 1 P.a-
.s.c., co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Organy nie wyjaśniły w związku 
z tym istotnych kwestii w tej sprawie, naruszając tym samym również przepisy 
prawa procesowego (art. 7, 77 § 1 i 80 K.p.a.).

Sąd wskazał, że w rozpoznawanej sprawie nie są sporne okoliczności fak-
tyczne. Strona – także na etapie wniesienia skargi – nie kwestionowała usta-
leń organu, że dane wynikające z przedłożonych przez nią dokumentów nie są 
w pełni zgodne (np. co do właściwego imienia wnioskodawcy, czy pisowni jego 
nazwiska).

Zdaniem Sądu, wadliwie jednak organ administracji odczytał treść norma-
tywną art. 34 ust. 1 P.a.s.c. W tym zakresie Sąd I instancji w pełni podzielił zarzuty 
skargi. W ocenie Sądu, organy błędnie założyły, jakoby w przypadku takim jak 
rozpatrywany, właściwą drogą dla odtworzenia aktu stanu cywilnego – tu urodze-
nia – była procedura przed sądem powszechnym, wskazana w art. 32 pkt 2 w zw. 
z art. 33 P.a.s.c. Hipoteza wskazanej regulacji wskazuje wprost, że taka droga jest 
dopuszczalna tylko gdy są spełnione dwie przesłanki kumulatywnie (użycie spój-
nika „i”). Skoro więc, w danym przypadku, nie ma podstaw do przypuszczeń, że 
akt urodzenia nie został sporządzony (nie można tego wywieść wyłącznie z faktu 
niezachowania księgi stanu cywilnego czy aktu urodzenia w archiwach) droga 
postępowania przed sądem jest dla skarżącego zamknięta. Nie sposób przy tym 
przyjąć, aby racjonalny prawodawca nie przewidział w takim przypadku żadnej 
procedury dla odtworzenia dokumentu, dotyczącego istotnych życiowych spraw 
osób urodzonych na terytorium państwa polskiego (a wskazany przypadek nie 
mieści się niewątpliwie w także w hipotezie art. 32 pkt 1 P.a.s.c.). Stąd nie jest 
uprawniona, niepotwierdzona expressis verbis brzmieniem art. 34 ust. 1 P.a.s.c., 
zawężająca wykładnia tego przepisu, jakiej dokonały organy administracji obu 
instancji.

Zdaniem Sądu I instancji, sama różnica w danych zawartych w dokumen-
tach, jakie sporządzono w czasie życia wnioskodawcy, a przedłożonych organowi 
administracji, nie uprawnia do wywiedzenia wniosku jakoby nigdy nie sporzą-
dzono dla niego aktu urodzenia. Skoro właściwym w takim przypadku do od-
tworzenia aktu jest organ administracji, jego rolą jest podjęcie próby wyjaśnienia 
ujawnionych różnic tak, aby doprowadzić do ustalenia rzeczywistych danych, 
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z uwzględnieniem oceny wartości dowodowej poszczególnych dokumentów, 
możliwych do uzyskania wyjaśnień (np. strony czy innych świadków) oraz za-
sady doświadczenia życiowego i uwarunkowań zwyczajowych oraz społecznych 
występujących w czasie, gdy miało miejsce zdarzenie, którego ma dotyczyć akt 
(urodzenie). Należy ustalić, które dane są najbardziej prawdopodobne i na tej 
podstawie odtworzyć akt.

Sąd stwierdził, że nie można jednocześnie a priori założyć, że podjęte pró-
by (np. zestawienie treści poszczególnych rodzajów dokumentów, zwrócenie 
się o wyjaśnienie do wnioskodawcy, kwerenda archiwów) nie doprowadzą do 
wniosku o braku możliwości potwierdzenia faktu urodzenia konkretnego wnio-
skodawcy w danym miejscu i dacie z określonych rodziców przez sporządzenie 
aktu. Sytuacja taka będzie miała miejsce, np. gdy – przy rozbieżności danych 
w dokumentach – składane wyjaśnienia będą niewiarygodne, ich sprzeczność 
będzie wskazywać na zamiar wprowadzania organu administracji w błąd, a sto-
sowne wyjaśnienia mogłyby stanowić w danym wypadku jedyne źródło sprecy-
zowania podstawowych informacji, co do określonych istotnych faktów. Jednak 
tego rodzaju konkluzja mogłaby zostać sformułowana dopiero po przeprowadze-
niu postępowania wyjaśniającego w stosownym zakresie, np. po zwróceniu się 
o wskazanie prawdopodobnych przyczyn rozbieżności do wnioskodawcy oraz 
ocenie jego stanowiska. Ostateczna konkluzja organu, wraz ze wskazaniem jej 
podstawy, musiałaby zostać sformułowana w uzasadnieniu orzeczenia w przed-
miocie odmowy odtworzenia aktu.

Zdaniem Sądu I instancji, w rozpoznawanej sprawie, stosowne postępowa-
nie wyjaśniające nie zostało przeprowadzone na skutek błędnej wykładni prze-
pisu zakreślającego granice uprawnienia organów administracji (kierowników 
USC) do odtworzenia aktu stanu cywilnego, gdy jednocześnie zaginęła księga 
aktu cywilnego (art. 34 ust. 1 P.a.s.c.).

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł Wojewoda Mazowiecki, podno-
sząc zarzuty:

– naruszenia prawa materialnego, tj. art. 34 ust. 1 i art. 32 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 212, poz. 1264 ze zm.) poprzez błędną wykładnię tych przepisów,

– naruszenia prawa procesowego, które miało istotny wpływ na wynik spra-
wy, tj. art. 141 § 4 P.p.s.a. i art. 145 § 1 lit. c P.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 80 K.p.a.

Organ wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz o zasądzenie kosztów 
postępowania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, iż naruszenie przez Sąd 
I instancji art. 141 § 4 P.p.s.a. polega na tym, że wyjaśniając podstawę prawną 
rozstrzygnięcia, Sąd ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że organ wadliwie 
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odczytał treść normatywną art. 34 ust. 1 P.a.s.c. i w tym zakresie Sąd uznał za 
trafne w pełni zarzuty skargi, przyjmując je za swoje. Sąd I instancji nie wskazał 
samodzielnie, jaka ma być prawidłowa wykładnia art. 34 P.a.s.c.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia prawa materialnego, organ wskazał, iż 
w jego ocenie przepis ten powinien być interpretowany w ten sposób, że odtwo-
rzenie aktu stanu cywilnego na podstawie art. 34 ust. 1 P.a.s.c. jest możliwe po 
spełnieniu kumulatywnie trzech warunków: akt stanu cywilnego został sporzą-
dzony, w całości lub w znacznej części została zniszczona księga stanu cywilnego, 
która zawierała dany akt, brak jest odpisu aktu stanu cywilnego. Zastosowanie 
tego przepisu jest możliwe, jeżeli wnioskodawca wykaże, że konkretny akt stanu 
cywilnego został sporządzony, a także zostanie ustalony w sposób nie budzący 
wątpliwości punkt rejestracyjny, czyli np. komisariat, parafi a czy inny urząd, który 
akt sporządził. Odtworzenie treści aktu powinno dotyczyć tylko i wyłącznie aktu, 
którego dane są w pełni potwierdzone i nie ma żadnych wątpliwości, co do ich 
wiarygodności, a ich prawdziwość została udowodniona w toku postępowania 
wyjaśniającego. Jeżeli natomiast istnieją wątpliwości w tym zakresie, to nie jest 
możliwe odtworzenie treści aktu poprzez ustalenie danych najbardziej prawdo-
podobnych, jak wskazał to Sąd I instancji. Kierownik urzędu stanu cywilnego 
nie ma kompetencji do ustalania zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób. 
Takie kompetencje posiada wyłącznie sąd powszechny, zatem w przypadku wąt-
pliwości co do danych, które mają być zawarte w odtworzonym akcie, ustalenia 
w tym zakresie powinny być dokonane w postępowaniu sądowym.

W ocenie organu, Sąd I instancji błędnie zastosował w tej sprawie art. 145 
§ 1 lit. c P.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 80 K.p.a., gdyż w postępowaniu admini-
stracyjnym zebrano i rozpatrzono cały materiał dowodowy. Sąd popełnił błąd 
w ustaleniach faktycznych, gdyż stwierdził, że brak jest podstaw do przypusz-
czenia, że akt urodzenia skarżącego nie został nigdy sporządzony oraz że różnica 
danych zawartych w dokumentach nie uprawnia do wywiedzenia wniosku jakoby 
nigdy nie sporządzono tego aktu urodzenia. Tymczasem brak jest dowodów 
w postaci wypisów z aktów stanu cywilnego, wypisów z raptularza, przypisków 
w innych aktach stanu cywilnego dotyczących danej osoby, wpisów w księgach 
meldunkowych, czy też dowodów pośrednich, takich jak: świadectwa szkolne, 
legitymacje, inne dokumenty z okresu, kiedy skarżący mieszkał w Polsce, wy-
kazujące, że urodził się on i mieszkał w W. Dokumenty przedstawione przez 
skarżącego to dokumenty wydane przez władze innych państw. Nie wiadomo, 
na podstawie jakich dokumentów zostały sporządzone. Sam skarżący nie był 
w stanie wyjaśnić rozbieżności dotyczących brzemienia jego imienia i nazwiska 
czy danych jego rodziców. Ponadto skarżący nie podał żadnych wskazówek, gdzie 
konkretnie jego akt urodzenia mógł być sporządzony, w jakich okolicznościach 
i w jakiej dacie, miejsca zamieszkania w W. przed wojną, nazwy szkoły, do której 
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uczęszczał. Skarżący nie wyjaśnił też przyczyny rozbieżności w danych osobo-
wych. Zatem organom obu instancji zabrakło jakiegokolwiek najmniejszego śla-
du, który mógłby być wykorzystany przy uzyskiwaniu dowodów w sprawie. Bez 
pomocy skarżącego organy nie są w stanie prowadzić skutecznie postępowania 
w tej sprawie. Organ podniósł, iż nie wiadomo jakiego rodzaju dokumenty czy 
wyjaśnienia skarżącego powinien uzyskać. Cały możliwy do uzyskania materiał 
dowodowy został zebrany i oceniony.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna ma usprawiedliwione podstawy.
Zasadny jest zarzut naruszenia przez Sąd I instancji prawa materialnego, tj. 

art. 34 ust. 1 i art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) poprzez błędną wy-
kładnię tych przepisów. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, stan cywilny osoby stwierdza 
się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego. Przepis art. 
4 stanowi natomiast, iż akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń 
w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie 
w postępowaniu sądowym. Z przepisów tych wynika, że akty stanu cywilnego 
to dokumenty urzędowe o szczególnym charakterze, w których potwierdza się 
najistotniejsze zdarzenia przesądzające stan cywilny osób fi zycznych, aby za-
pewnić stabilność i pewność prawa w tym zakresie. Z tego względu aktom stanu 
cywilnego przyznano też szczególną moc dowodową (art. 4), która może być 
podważona wyłącznie w postępowaniu sądowym. W akcie stanu cywilnego po-
winny być więc wpisane zdarzenia prawne, co do których istnieje absolutna pew-
ność, a nie jedynie prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Błędne jest w związku 
z tym stanowisko Sądu I instancji, który dopuścił możliwość odtworzenia aktu 
urodzenia na podstawie danych najbardziej prawdopodobnych.

Podstawę prawną odtworzenia treści aktu urodzenia stanowi art. 34 ust. 1 
P.a.s.c. Zgodnie z tym przepisem, w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub 
części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego wraz ze 
wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwo-
wego lub z urzędu. Przesłankami odtworzenia aktu stanu cywilnego są więc: spo-
rządzenie takiego aktu, zaginięcie lub zniszczenie całości lub części księgi stanu 
cywilnego, w której akt był sporządzony oraz brak odpisu aktu stanu cywilnego. 
Nie można ustalić treści aktu stanu cywilnego w postępowaniu administracyj-
nym, gdy niemożliwe jest ustalenie faktu sporządzenia aktu oraz urzędu, który 
akt sporządził. Nie jest również możliwe odtworzenie aktu stanu cywilnego, któ-
ry nie został sporządzony (A. Czajkowska, [w]: A. Czajkowska, E. Pachniewska, 
Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory pism i dokumen-
tów, Warszawa 2011, s. 86–87). Kierownik urzędu stanu cywilnego może od-
tworzyć treść aktu stanu cywilnego w oparciu o dokumenty, które potwierdzają 



Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego  143

w sposób absolutnie pewny dane, które były wpisane w sporządzonym akcie 
urodzenia (imię i nazwisko osoby, data i miejsce urodzenia, pochodzenie od 
określonych rodziców).

W tej sprawie postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie wska-
zanych wyżej przesłanek ustawowych, zostało przeprowadzone poprawnie. Jak 
wynika z pism pełnomocnika skarżącego z dnia 28 stycznia i 15 maja 2013 r., na 
polecenie strony prowadzona była szeroka kwerenda genealogiczna i poszukiwa-
nia dużych zespołów archiwalnych dotyczących dokumentów tożsamości wnio-
skodawcy i innych dokumentów rodzinnych i poza dokumentami złożonymi do 
akt sprawy wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania żadnych innych doku-
mentów potwierdzających fakt sporządzenia jego aktu urodzenia i jego treść. 
Zasadny jest więc zarzut skargi kasacyjnej, iż Sąd I instancji błędnie zastosował 
w tej sprawie art. 145 § 1 lit. c P.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 i 80 K.p.a., uznając, że 
organ nie zebrał i nie rozpatrzył wszystkich możliwych dowodów w tej sprawie. 
Sąd nie wskazał przy tym, jakie jeszcze konkretne czynności w postępowaniu 
wyjaśniającym mógłby organ podjąć, aby ustalić stan faktyczny tej sprawy, sko-
ro nawet pełnomocnik skarżącego przy pomocy archiwisty nie zdołał odnaleźć 
żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących skarżącego.

Materiał dowodowy, który zdołano zebrać w tej sprawie nie daje podstaw 
do stwierdzenia zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 34 ust. 1 P.a.s.c. 
Po  pierwsze, w zaświadczeniu z dnia 2 lutego 2011 r., wydanym przez Urząd 
Stanu Cywilnego m. st. Warszawy stwierdzono, że w posiadanych księgach i reje-
strach urodzeń z lat 1923–2011 aktu urodzenia na nazwisko S./S. imiona A. A., 
syn M. S. i F. zd. F., urodzony [...] listopada 1923 r. w W. nie odnaleziono. Z doku-
mentu tego nie wynika, aby księgi stanu cywilnego z 1923 r., uległy zaginięciu lub 
zniszczeniu. Nie wynika to również z żadnego innego dokumentu znajdującego 
się w aktach sprawy. Po drugie w sprawie tej brak jest jakichkolwiek dowodów na 
to, że akt urodzenia skarżącego został w ogóle sporządzony i że posiadał określoną 
treść. Przedstawione przez pełnomocnika skarżącego dokumenty (oprócz mało 
czytelnej karty zgonu F. S.) zostały sporządzone w innych państwach (ZSRR, 
Izrael). Wynika z nich jedynie, że skarżący urodził się w Polsce, w W. w dniu [...] 
listopada 1923 r., co nie potwierdza jednak faktu, iż jego akt urodzenia został 
sporządzony. Ponadto istnieją wątpliwości co do treści brzmienia imienia i na-
zwiska skarżącego w dacie jego urodzenia, a dane rodziców skarżącego wynikają 
jedynie z jego oświadczenia i nie są potwierdzone żadnymi innymi dowodami, 
a w szczególności dowodami z dokumentów. Słusznie organ podniósł w skardze 
kasacyjnej, iż odtworzenie treści aktu powinno dotyczyć tylko i wyłącznie aktu, 
którego fakt sporządzenia i zawarte w nim dane są w pełni potwierdzone i nie 
ma żadnych wątpliwości co do ich wiarygodności. Jeżeli natomiast istnieją wąt-
pliwości w tym zakresie, to niedopuszczalne jest odtworzenie treści aktu poprzez 
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ustalenie danych najbardziej prawdopodobnych, jak wskazał to Sąd I instancji. 
Podkreślenia wymaga, że kierownik urzędu stanu cywilnego nie jest organem 
właściwym do ustalania treści zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, 
w szczególności do ustalania treści aktu urodzenia. Takie kompetencje posiada 
wyłącznie sąd powszechny na podstawie art. 33 w zw. z art. 32 pkt 2 P.a.s.c. 
Zgodnie z art. 32 pkt 2 ustawy ustala się treść aktu stanu cywilnego, jeżeli akt 
urodzenia lub akt małżeństwa nie został sporządzony i nie można go sporządzić 
w trybie przewidzianym w przepisach ustawy. W tej sprawie brak jest dowodów 
na to, że akt urodzenia skarżącego został w ogóle sporządzony, zatem skarżący 
może ewentualnie wystąpić do sądu powszechnego o ustalenie jego treści.

W skardze kasacyjnej podniesiono również zarzut naruszenia przez Sąd 
I instancji art. 141 § 4 P.p.s.a., gdyż Sąd nie wyjaśnił podstawy materialnoprawnej 
rozstrzygnięcia i ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że w tym zakresie uznaje 
za trafne w pełni zarzuty skargi, przyjmując je za swoje. Zarzut ten jest zasadny, 
gdyż uzasadnienie wyroku powinno zawierać podstawę prawną rozstrzygnięcia 
przywołaną i zinterpretowaną przez Sąd, jednak w tej sprawie wskazane uchy-
bienie Sądu nie miało wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie 
art. 188 P.p.s.a. uchylił zaskarżony wyrok, gdyż został on wydany z naruszeniem 
prawa materialnego i rozpoznał skargę. Ze wskazanych powyżej względów Na-
czelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga A. S. jest bezzasadna i na podstawie 
art. 151 P.p.s.a. skargę oddalił.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 
pkt 2 P.p.s.a.
Słowa kluczowe: odtworzenie aktu stanu cywilnego, sporządzenie aktu stanu cywilnego, usta-
lenie treści aktu stanu cywilnego.

Powołane przepisy:

1. Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1955 r. Nr 25, poz. 
151 ze zm.) – art. 21;

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – art. 7, art. 77 § 1, art. 76, art. 80;

3. 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. 3, art. 4, art. 32 pkt 2, art. 33, art. 34;

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) – art. 141 § 4, art. 145 § 1 lit. c, art. 151, 
art. 188, art. 203 pkt 2.
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Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zasługuje na 
uwagę z dwóch powodów: zapadł on na tle interesującej sprawy z zakresu re-
jestracji stanu cywilnego, a przy tym ujawniło się w nim zagadnienie z zakresu 
procedury sądowoadministracyjnej.

Stan faktyczny sprawy wydaje się nieskomplikowany. Do Urzędu Stanu 
Cywilnego m. st. Warszawy zgłosił się pełnomocnik mężczyzny, legitymujące-
go się dokumentami zagranicznymi (Izraela i b. ZSRR), z których wynikało, 
że urodził się w Warszawie w listopadzie 1923 r. Kierownik USC nie odnalazł 
w posiadanych księgach stanu cywilnego aktu urodzenia osoby o wskazanych 
(lub zbliżonych) personaliach. Także kwerenda archiwalna prowadzona na zle-
cenie zainteresowanego zakończyła się negatywnym rezultatem.

Zainteresowany wniósł o odtworzenie treści aktu urodzenia w trybie art. 
34 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego1 
na podstawie przedłożonych dokumentów, pochodzących z późniejszego okresu 
i wytworzonych w innych krajach. Organy obu instancji, tj. kierownik USC i wo-
jewoda, zajęły stanowisko negatywne wobec zgłoszonego żądania, wskazując na 
niespełnienie przesłanek ustawowych. Powszechnie przyjmuje się w doktrynie, 
iż dla odtworzenia aktu stanu cywilnego w trybie art. 34 ust. 1 P.a.s.c. konieczne 
jest ziszczenie się łącznie trzech przesłanek: 1) zaginięcie lub zniszczenie cało-
ści lub części księgi stanu cywilnego2, 2) wysoki stopień prawdopodobieństwa 

* Opracował mgr Paweł Sobotko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
1 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
2 Wcale nie w „znacznej części”, jak to twierdził w niniejszej sprawie wojewoda, gdyż: „Czę-

ściowa utrata księgi może obejmować jedną kartę, tę właśnie, na której był spisany dany akt” 
– J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 145. Wprawdzie po-
gląd ten został wyrażony na tle innego stanu prawnego, w czasie obowiązywania dekretu z dnia 
8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151 ze zm). [dalej cyt.: 
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sporządzenia w księdze stanu cywilnego aktu stanu cywilnego, który zaginął 
lub został zniszczony, 3) nieodnalezienie odpisu zaginionego aktu stanu cywil-
nego3. Nie ulega wątpliwości, że przesłanka trzecia w rozpatrywanej sprawie 
została spełniona, bowiem ani wnioskodawca, ani organ nie dysponowali od-
pisem aktu urodzenia, którego odtworzenie było przedmiotem postępowania4. 
Sporne w sprawie okazało się przede wszystkim spełnienie przesłanki drugiej, 
zaś NSA w komentowanym wyroku zasygnalizował ponadto, że nie zaistniała 
przesłanka pierwsza.

Organy obu instancji prowadzące postępowanie stanęły przed koniecz-
nością oceny przedłożonego materiału dowodowego. W treści okazanych do-
kumentów i zaświadczeń wystąpiły rozbieżności w pisowni imienia i nazwiska 
oraz danych o rodzicach, w stopniu niepozwalającym na jednoznaczne ustalenie 
danych osobowych zainteresowanego, które – w świetle tego, co wyżej powie-
dziano – są niezbędne do prawidłowego odtworzenia treści owego – uważanego 
za zaginiony – aktu urodzenia. Kierownik USC m. st. Warszawy decyzją admini-
stracyjną odmówił odtworzenia aktu urodzenia, a decyzję tę utrzymał w mocy 
Wojewoda Mazowiecki.

WSA w Warszawie podzielił zarzuty skargi na decyzję wojewody5, w szcze-
gólności zarzut błędnej wykładni art. 34 ust. 1 P.a.s.c., przy czym skarżący kwe-
stionował stanowisko organów obu instancji jakoby właściwa była droga sądowa 
(przed sądem powszechnym w postępowaniu nieprocesowym), określona w art. 
32 pkt 2 P.a.s.c., zgodnie z którym ustala się treść aktu urodzenia, jeżeli nie został 
on sporządzony i nie można go sporządzić w trybie przewidzianym w przepi-
sach ustawy. Zdaniem skarżącego, musiałby on spełnić łącznie dwie przesłanki: 
1) udowodnić fakt, iż akt urodzenia nie został sporządzony, 2) wykazać, że nie ma 
możliwości sporządzenia aktu urodzenia w trybie P.a.s.c. Sąd I instancji uznał za 
błędny pogląd organów, iż „właściwą drogą dla odtworzenia aktu stanu cywilnego 

dekret z 1955 r.], to z racji podobnego brzmienia art. 21 dekretu z 1955 r., zachowuje on aktual-
ność również przy analizie art. 34 P.a.s.c.

3 Por. A. Czajkowska, [w:] A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywil-
nego. Komentarz. Orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2011, s. 86; K Gondorek, 
A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe, 
Warszawa 1991, s. 155–156.

4 Gdyby odpis taki został przedłożony, wówczas zastosowanie znalazłaby transkrypcja odpisu 
zaginionego aktu do księgi stanu cywilnego, o której mowa w art. 34 ust. 2 P.a.s.c. Szerzej: P. So-
botko, Zakres stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących 
rejestracji stanu cywilnego. Rozważania na kanwie wyroku WSA w Olsztynie (II SA/Ol 415/10), „Me-
tryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 2, s. 38 i n.

5 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. IV SA/Wa 2070/13, LEX 
nr 1550911 (nieprawomocny).
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– tu urodzenia – była procedura przed sądem powszechnym, wskazana w art. 32 
pkt 2 w zw. z art. 33 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Hipoteza wskaza-
nej regulacji wskazuje wprost, że taka droga jest dopuszczalna tylko [wówczas], 
gdy są spełnione dwie przesłanki kumulatywnie (użycie spójnika »i«). Skoro 
więc, w danym przypadku, nie ma podstaw do przypuszczeń, że akt urodzenia nie 
został sporządzony (nie można tego wywieść wyłącznie z faktu niezachowania 
księgi stanu cywilnego czy aktu urodzenia w archiwach) droga postępowania 
przed sądem [powszechnym] jest dla Skarżącego zamknięta”.

Poglądu tego nie podzielił NSA, rozpatrujący skargę kasacyjną wojewody 
od powyższego orzeczenia WSA w Warszawie. Skarga kasacyjna została oparta 
zarówno na zarzutach naruszenia prawa materialnego, jak i procesowego. Zda-
niem NSA, sąd I instancji naruszył przepisy art. 34 ust. 1 i art. 32 pkt 2 P.a.s.c. 
poprzez ich błędną wykładnię (podstawa skargi kasacyjnej z art. 174 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi6), bowiem: „Nie można ustalić treści aktu stanu cywilnego w postępowaniu 
administracyjnym, gdy niemożliwe jest ustalenie faktu sporządzenia aktu oraz 
urzędu, który akt sporządził. Nie jest również możliwe odtworzenie aktu stanu 
cywilnego, który nie został sporządzony”7.

Analizując poglądy zawarte w orzeczeniach sądów obu instancji należy 
zauważyć, że WSA opowiedział się za przyjęciem domniemania faktycznego 
– wobec braku odmiennych ustaleń, iż akt stanu cywilnego został sporządzo-
ny, natomiast NSA przyjął, iż konieczna jest w tym zakresie pewność. Zdaniem 
WSA, kierownik USC uzasadniając odmowę odtworzenia aktu musiałby wyka-
zać, że akt taki nie został nigdy sporządzony. Trudno się z tym poglądem zgodzić 
zwłaszcza, gdy się rozważy, jakie elementy powinien zawierać odtworzony akt 
urodzenia – co do zasady powinny to być wszystkie dane, które zawiera odpis 
skrócony aktu urodzenia: 1) data sporządzenia aktu i numer kolejny danego 
aktu w księdze stanu cywilnego, 2) nazwa i siedziba urzędu, w którym akt spo-
rządzono, 3) nazwisko, imię (imiona) dziecka, data i miejsce urodzenia, imiona 
i nazwiska rodowe rodziców8, 4) wzmianki dodatkowe. Do konstytutywnego mi-
nimum, niezbędnego do odtworzenia aktu, zalicza się dane wymienione wyżej, 
z wyjątkiem wyszczególnionych jako 1) i 4), przy czym niezbędne jest określenie 
roku sporządzenia aktu9.

6 Tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. [dalej cyt.: P.p.s.a.].
7 W tym zakresie NSA powołał się na pogląd wyrażony w piśmiennictwie przez A. Czajkow-

ską, [w:] A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo..., s. 86–87.
8 Por. Instrukcja dla urzędów stanu cywilnego i organów nadzoru, [Warszawa 1955], pkt 90, 

s. 69 [dalej cyt.: instrukcja].
9 Umożliwia to wskazanie księgi stanu cywilnego, w której znajdował się akt pierwotny.
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System domniemań funkcjonuje na gruncie prawa i postępowania cywilne-
go10. W kontekście zasady preponderancji aktów stanu cywilnego11, wyrażonej 
w art. 42 dekretu z dnia 21września 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego12, 
w art. 25 dekretu z 1955 r. oraz w art. 4 P.a.s.c. niedopuszczalne jest przyjmowanie 
przez organ administracji publicznej domniemań, które sprowadzałyby się do 
przyjęcia pewności sporządzenia aktu w sytuacji, gdy nawet nie jest pewne, czy 
zaginiony akt został sporządzony, a jeśli tak, to który organ ten akt sporządził. 
Szczególna moc dowodowa aktów stanu cywilnego, mająca służyć pewności ob-
rotu prawnego, nie może przecież obejmować aktów sporządzonych jedynie na 
podstawie przypuszczeń. Czasownik dokonany „odtworzyć” oznacza bowiem 
(w znaczeniu adekwatnym do opisywanej sytuacji): „na podstawie posiadanych 
dokumentów oraz fragmentów zrekonstruować coś na nowo; przywrócić cze-
muś dawny wygląd”13. Zatem niedopuszczalne jest przy odtwarzaniu aktu do-
mniemywanie, że w ogóle został on sporządzony – odtworzenie zakłada w sobie 
pewność istnienia aktu podlegającego odtworzeniu, zaś przejawem tej pewności 
jest wiedza kierownika USC na temat konstytutywnych elementów aktu, oparta 
na dokumentach.

Wydaje się, że – rozsądnie rzecz oceniając – warunkiem sine qua non dla 
odtworzenia aktu jest uprawdopodobnienie w wysokim stopniu (graniczącym 
z pewnością) faktu sporządzenia aktu stanu cywilnego, przy czym nie może ono 
się opierać jedynie na domyśle, że skoro w danym czasie na terenie, na któ-
rym zaistniało zdarzenie, prowadzono rejestrację stanu cywilnego, to zapewne 
stosowny akt sporządzono. Uprawdopodobnienie sporządzenia aktu musi być 
oparte na dowodach, którymi przykładowo mogą być: inne akty stanu cywilne-
go, zawierające odpowiednie wzmianki albo dokumenty urzędowe, z których 
wynika fakt sporządzenia zaginionego aktu.

W tym miejscu należy przypomnieć, o czym milczą oba wyroki, iż w okre-
sie międzywojennym na terenie Polski obowiązywało pięć różnych systemów 
rejestracji stanu cywilnego14. W 1923 r. w Warszawie obowiązywał Kodeks cy-

10 Por. art. 231 i 234 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.). Szerzej o domniemaniach: I. Adrych-Brzezińska, 
Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym, Warszawa 2015, s. 242–310 (rozdz. IV: „Problema-
tyka prawna domniemań”); J. Wróblewski, Domniemania w prawie – problematyka teoretyczna, 
„Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 8, 1973, s. 235–240. Także J. Litwin, Komentarz..., s. 195–197.

11 Szerzej: J. Dobkowski, Preponderancja aktów stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu 
prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, nr 2, s. 15–33.

12 Dz. U. z 1945 r. Nr 48, poz. 272, ze zm.
13 Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, Poznań 2000, t. 26, s. 32.
14 Szerzej J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Jego geneza i zasady przewodnie, Warszawa 

1946, s. 11 i n.
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wilny Królestwa Polskiego15, który – w odniesieniu do osób wyznania mojże-
szowego – wprowadzał rejestrację świecką, na podstawie postanowienia Rady 
Administracyjnej z dnia 7 września 1830 r.16, prowadzoną w Warszawie przez 
kierowników komisariatów policji17.

W realiach sprawy, na tle której zapadły analizowane orzeczenia, stwier-
dzić należy, iż upewnienie się, że nie sporządzono aktu urodzenia wnioskodaw-
cy wymagałoby posiadania przez organy kompletu ksiąg urodzeń z roku 1923, 
prowadzonych dla wyznania mojżeszowego przez wszystkie komisariaty policji 
w Warszawie. Jak łatwo sprawdzić, księgi stanu cywilnego z analizowanego okre-
su są mocno zdekompletowane18. W sytuacji, gdy nie wiadomo nawet, komen-
dant którego komisariatu policji mógł sporządzić zaginiony akt, nie jest możliwe 
zarządzenie jego odtworzenia. Konstytutywnym elementem decyzji administra-
cyjnej w przedmiocie odtworzenia aktu stanu cywilnego jest bowiem wskazanie 
organu, który sporządził zaginiony akt w pierwotnej rejestracji stanu cywilnego.

Na gruncie przepisów dekretu z 1955 r. rejestrację stanu cywilnego w War-
szawie (i miastach podzielonych na dzielnice) prowadziły USC przy prezydiach 
dzielnicowych rad narodowych (art. 5 i 8 dekretu z 1955 r.), zaś organem wła-
ściwym do odtworzenia aktu z księgi zaginionej było prezydium dzielnicowej 
rady narodowej właściwej ze względu na miejsce sporządzenia aktu – za zgodą 
prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie (por. art. 21 ust. 2 i 4 w zw. z art. 
8 pkt 2 dekretu z 1955 r. oraz pkt 90 instrukcji). Odtworzenie aktu odbywało się 
jako czynność materialno-techniczna w wykonaniu decyzji administracyjnej19.

Wybitny znawca problematyki Prof. Józef Litwin (1904–1966)20 pisał, od-
nosząc się do właściwości miejscowej organów uprawnionych do odtworzenia 

15 Dz. Pr. K. P. t. X, Nr 41, s. 3 i n., ze zm.
16 Dz. Pr. K. P. t. XIII, Nr 51, s. 147–160. Szerzej M. Dyjakowska, Rejestracja stanu cywilnego 

w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego 
i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 1, s. 17–41. Zob. też: E. Tarkowska, Prawne kształtowanie 
się instytucji rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich do roku 1986, Białystok 2015, s. 45–46.

17 J. Litwin, Komentarz..., s. 570–571; E. Muszalski, Prawo cywilne obowiązujące w b. Królestwie 
Kongresowem. Prawo osobowe i familijne. Prawo rzeczowe. Zwięzły podręcznik, Warszawa 1932, s. 54.

18 Na stronie USC dla m. st. Warszawy: htt p://usc.um.warszawa.pl/nasze-ksiegi (dostęp 
z dnia 10 grudnia 2015 r.).

19 Zob. wzór takiej decyzji w instrukcji, wzór nr 39.
20 Szerzej o Prof. J. Litwinie: Z. Albrecht, Prof. dr Józef Litwin, „Palestra” 1966, nr 11, s. 69–

70; Z. Albrecht, Litwin Józef. Wspomnienie pośmiertne, „Prawo i Życie” 1966, z. 12, s. 920–921; 
F. Longchamps, Józef Litwin (1904–1966), „Państwo i Prawo” 1966, z. 12, s. 918–919; E. Smok-
tunowicz, Józef Litwin (1904–1966), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1967, z. 52, 
s. 155–164, M. Zimmermann, Prof. dr Józef Litwin 1904–1966, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 1967, z. 3, s. 338–339; A. Papis, Twórca nowoczesnej rejestracji stanu cywilnego. 
Józef Litwin (1904–1966), „Kronika Miasta Łodzi” 2007, z. 2, s. 156–162.
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aktów z ksiąg zaginionych: „W warunkach warszawskich, gdy zniszczeniu ule-
gły prawie wszystkie księgi stanu cywilnego ludności żydowskiej ze wszystkich 
26 komisariatów policji, wnioskodawca powinien wskazać komisariat, który akt 
sporządził. Wywołuje to poważne trudności, ponieważ np. poszczególne odcinki 
ulicy Marszałkowskiej należały do 8 różnych komisariatów, wobec czego pomył-
ka o kilka numerów domu zadecyduje o właściwości wydziału spraw wewnętrz-
nych prezydium tej lub innej dzielnicowej rady narodowej i w konsekwencji 
o wpisaniu odtworzonego aktu do ksiąg USC odnośnej dzielnicy. Wobec tego 
należy w razie niemożności ścisłego ustalenia ulicy lub numeru domu przyjąć 
domniemanie, że akt był sporządzony w jednym z tych komisariatów, których 
siedziby mieściły się na obszarze dzielnicy Śródmieście. Za takim rozwiązaniem 
przemawia sytuacja USC Warszawa-Śródmieście, który w systemie naszego pra-
wa jest USC właściwości rezerwowej [...]”21. O ile takie podejście można było 
tłumaczyć potrzebą szybkiego i masowego sporządzenia aktów stanu cywilnego 
osobom, które utraciły je w wyniku działań wojennych II wojny światowej22, 
to  obecnie argument ten stracił już aktualność. Stąd też zawężenie przesłanek 
do odtworzenia aktów stanu cywilnego w trybie administracyjnym, dostrzegalne 
w kolejnych regulacjach prawnych.

Nietrafny był zatem zarzut skargi wniesionej do WSA, że „wykładnia art. 34 
ust. 1 ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego jest dokonywana przez Woje-
wodę Mazowieckiego w sposób znacznie węższy i mniej korzystny, niż wynikało 
to z przywołanego dekretu [z 1955 r.] obowiązującego w okresie komunizmu, 
tj. od 1955 do 1986 r. W jego świetle dane wnioskującego mogły być odtwa-
rzane na podstawie innych dowodów niż kopia aktu urodzenia, w tym również 
dowodów osobowych. Nie jest zrozumiałe, z jakich powodów w chwili obecnej 
w toku postępowania dowodowego organ nie może sięgnąć po tego rodzaju do-
wody”23. Przede wszystkim, uszło uwadze skarżącego, iż zmiana stanu prawnego 
spowodowała zaostrzenie wymagań stawianych przy odtwarzaniu aktu stanu cy-
wilnego przez organ administracyjny. Art. 21 ust. 2 dekretu z 1955 r. (po zmianie 
wprowadzonej ustawą z dnia 11 września 1956 r. o zmianie prawa o aktach stanu 
cywilnego24) stanowił, iż w razie całkowitej lub częściowej utraty księgi stanu 
cywilnego i odpisów właściwy organ „ustali na żądanie organu państwowego, na 
wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu treść aktu na podstawie dowodów 
(np. dokumentów, zeznań wnioskodawcy, świadków-biegłych). Treść odtworzo-

21 J. Litwin, Komentarz..., s. 147–148.
22 Zob. tamże, s. 140.
23 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 2070/13, LEX 

nr 1550911, nieprawomocny.
24 Dz. U. z 1956 r. Nr 41, poz. 189.
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nego aktu wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego”. J. Litwin zwracał uwagę – niejako 
wbrew zakazowi wykładni homonimicznej25 – iż „ustalenie treści aktu”, o którym 
mowa w tym przepisie, nie jest tożsame z występującym w art. 22 i 23 dekretu 
z 1955 r.26 Zresztą sam ustawodawca nie był konsekwentny, mówiąc w zdaniu 
pierwszym art. 21 ust. 2 dekretu z 1955 r. o „ustaleniu treści aktu”, zaś w zdaniu 
drugim o „odtworzeniu aktu”. Można interpretować to w ten sposób, że organ 
administracji kumulował uprawnienia sądu powszechnego w zakresie „ustalania 
treści aktu”, posługując się szerokim wachlarzem środków dowodowych (w tym 
zeznaniami) oraz zwykłe uprawnienia organu administracji – wpisując do księgi 
stanu cywilnego ustaloną w ten sposób treść „odtworzonego aktu”. Natomiast 
P.a.s.c. posługuje się już jednolitą terminologią, o czym świadczy choćby tytuł 
rozdziału 4 ustawy: „Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie 
i uzupełnienie aktu stanu cywilnego”. Odtworzenie aktu stanu cywilnego jest 
dokonywane „w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu 
cywilnego” (art. 34 ust. 1 P.a.s.c.) przy jednoczesnym braku odpisu aktu27. Nato-
miast pojęcie „ustalenia treści aktu stanu cywilnego” występuje w art. 32 P.a.s.c. 
w odniesieniu do dwóch sytuacji: 1) gdy akt unieważniony ma być zastąpiony 
nowym aktem; 2) gdy akt urodzenia lub akt małżeństwa nie został sporządzony 
i nie można go sporządzić w trybie przewidzianym w przepisach ustawy. W spra-
wach ustalania treści aktów stanu cywilnego ustawodawca przyznał właściwość 
sądom powszechnym, orzekającym w postępowaniu nieprocesowym (art. 33 
P.a.s.c.). Ustawa P.a.s.c. i akty wykonawcze milczą na temat stosowania w po-
stępowaniu przed kierownikiem USC dowodów z przesłuchania świadków czy 
z dokumentów prywatnych. Szeroki zakres postępowania dowodowego, którego 
domagał się skarżący, na gruncie przepisów P.a.s.c. nie został dopuszczony przez 
ustawodawcę.

Słusznie też zauważył NSA, iż dokumenty przedłożone przez zaintereso-
wanego zostały sporządzone w innych krajach po upływie znacznego czasu od 
jego urodzenia, przy czym nie wiadomo, w oparciu o jakie źródła danych je 
sporządzono. Zatem ich wartość dowodową, wobec sprzeczności w nich wystę-
pujących, należało uznać za niewielką.

NSA zwrócił też uwagę na okoliczność, która umknęła uwadze sądu I in-
stancji, iż w aktach sprawy brak dowodu, aby księgi stanu cywilnego z 1923 r. 
uległy zaginięciu lub zniszczeniu – jest jedynie zaświadczenie, że w USC 

25 Zob. np. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 104–105.
26 J. Litwin, Komentarz..., s. 139–140.
27 Wpisania do księgi stanu cywilnego odpisu z księgi zaginionej, o którym mowa w art. 34 

ust. 2 P.a.s.c. – wbrew poglądom doktryny – nie należy utożsamiać z odtworzeniem aktu. Szerzej 
P. Sobotko, Zakres stosowania..., s. 37–44.
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m. st. Warszawy w posiadanych księgach i rejestrach urodzeń z lat 1923–2011 
nie ma poszukiwanego aktu urodzenia. Zdaje się to wskazywać na okoliczność, 
że nie została dowodnie potwierdzona pierwsza z przesłanek warunkujących 
odtworzenie aktu stanu cywilnego na podstawie art. 34 ust. 1 P.a.s.c., czyli zagi-
nięcie lub zniszczenie księgi stanu cywilnego28, choć – w świetle tego, co wyżej 
powiedziano – fakt zaginięcia lub zniszczenia przedwojennych ksiąg stanu cy-
wilnego w Warszawie można zaliczyć niemal do notoriów urzędowych (faktów 
znanych z urzędu).

Komentując orzeczenie NSA wypada się odnieść także do innego, intere-
sującego zagadnienia z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, które 
wystąpiło w sprawie. Jak stanowił art. 188 P.p.s.a. w brzmieniu obowiązującym 
w dacie orzekania przez NSA: „Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, 
które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie 
prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone 
orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie sta-
nu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku”. Przepis ten dotyczy refor-
matoryjnych uprawnień orzeczniczych NSA, jako sądu drugiej instancji29. Jak 
zwracano uwagę w doktrynie: „Uprawnienie NSA do reformatoryjnego orzeka-
nia w wyroku uwzględniającym skargę kasacyjną zostało ukształtowane bardzo 
wąsko”30. Należy podkreślić, że hipoteza tego przepisu – „jeżeli nie ma naruszeń 
przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy [...]” 
– odpowiada drugiej podstawie skargi kasacyjnej, wymienionej w art. 174 pkt 2 
P.p.s.a., w myśl której skargę kasacyjną można oprzeć na „naruszeniu przepisów 
postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy”. 
Zatem, jeśli NSA uwzględnił skargę kasacyjną w zakresie obu podstaw kasa-
cyjnych (naruszenia prawa materialnego, jak i procedury), wówczas – w stanie 
prawnym obowiązującym do dnia 14 sierpnia 2015 r. – nie miał możliwości 
orzekania reformatoryjnego, czyli uchylenia zaskarżonego wyroku WSA i roz-
poznania skargi. Warunkiem dopuszczalności wydania przez NSA orzeczenia 
reformatoryjnego było jednoczesne spełnienie trzech obiektywnych przesła-
nek: 1) brak naruszeń przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ 
na wynik sprawy, w tym uchybień skutkujących nieważnością postępowania; 

28 „Naczelną przesłanką odtworzenia jest stwierdzenie, że dana księga stanu cywilnego zo-
stała utracona. Utrata księgi może być wynikiem jej zaginięcia lub zniszczenia [...]” – J. Litwin, 
Komentarz..., s. 143.

29 J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 
2010, s. 467.

30 H. Knysiak-Molczyk, [w:] T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 982.
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2) zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, 3) z orzeczenia sądu I in-
stancji wynika, jaki stan faktyczny został przyjęty przez ten sąd31.

Tymczasem w glosowanym orzeczeniu skarga kasacyjna została oparta 
na obu podstawach i w zakresie obu podstaw NSA ją uwzględnił w całości. 
O uwzględnieniu przez sąd zarzutów dotyczących naruszenia prawa procesowe-
go świadczą jednoznacznie następujące fragmenty uzasadnienia komentowanego 
orzeczenia: 1) „Zasadny jest więc zarzut skargi kasacyjnej, iż Sąd I instancji 
błędnie zastosował w tej sprawie art. 145 § 1 lit c P.p.s.a. w zw. z art. 7, 77 § 1 
i 80 K.p.a., uznając, że organ nie zebrał i nie rozpatrzył wszystkich możliwych 
dowodów w tej sprawie”; 2) „W skardze kasacyjnej podniesiono również zarzut 
naruszenia przez Sąd I instancji art. 141 § 4 P.p.s.a., gdyż Sąd nie wyjaśnił pod-
stawy materialnoprawnej rozstrzygnięcia i ograniczył się jedynie do stwierdzenia, 
że w tym zakresie uznaje za trafne w pełni zarzuty skargi, przyjmując je za swoje. 
Zarzut ten jest zasadny, gdyż uzasadnienie wyroku powinno zawierać podstawę 
prawną rozstrzygnięcia przywołaną i zinterpretowaną przez Sąd, jednak w tej 
sprawie wskazane uchybienie Sądu nie miało wpływu na treść rozstrzygnięcia”. 
Wobec powyższych konstatacji NSA nie mógł uchylić zaskarżonego wyroku 
WSA i jednocześnie rozpoznać skargi, lecz winien uchylić zaskarżony wyrok 
i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał zaskarżone 
orzeczenie (art. 185 § 1 P.p.s.a.).

NSA, orzekając dnia 26 stycznia 2015 r., zastosował przepis art. 188 P.p.s.a. 
w brzmieniu, które weszło w życie z dniem 15 sierpnia 2015 r.: „Naczelny Sąd 
Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej, uchylając zaskarżone 
orzeczenie, rozpoznaje skargę, jeżeli uzna, że istota sprawy jest dostatecznie wyja-
śniona”. Zmiana przepisu art. 188 P.p.s.a., postulowana w doktrynie, została przy-
jęta przez Sejm dopiero dnia 9 kwietnia 2015 r.32 Podkreślano już wcześniej, że 
uprawnienia reformatoryjne NSA zostały ukształtowane zbyt wąsko i „powinny 
być bliższe rozwiązaniu właściwemu dla systemu rewizyjnego lub uprawnieniom 
sądu cywilnego rozpatrującego apelację”33.

Wprawdzie uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpoznania WSA w Warszawie spowodowałoby przedłużenie 

31 W. Piątek, [w:] R. Hauser, W. Piątek, A. Skoczylas, Środki zaskarżenia w postępowaniu sądo-
wo-administracyjnym wraz z wzorami pism procesowych, Warszawa 2013, s. 261.

32 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 658).

33 H. Knysiak-Molczyk, [w:] T. Woś (red.), Prawo..., s. 983. Zob. też J.P. Tarno, Prawo..., 
s.  471–472; H. Knysiak-Molczyk, Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
Warszawa 2009, s. 390–393; B. Gruszczyński, B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Ka-
bat, M.  Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 629–630.
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postępowania sądowoadministracyjnego, niemniej jednak przestrzegania kon-
stytucyjnej zasady legalizmu należy oczekiwać także od organów sądowniczych 
najwyższego szczebla34.

Skoro sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona w postępowaniu przed 
kierownikiem USC, bowiem w aktach sprawy brak było dowodu, aby warszawskie 
księgi stanu cywilnego z 1923 r. uległy zaginięciu lub zniszczeniu, co stanowiło 
konieczną i wstępną przesłankę odtworzenia aktu z takiej księgi, to uwzględniając 
skargę WSA naruszył przepisy postępowania w stopniu mogącym mieć istotny 
wpływ na wynik. Ta okoliczność – niezależnie od faktu naruszenia przez tenże 
sąd prawa materialnego – wykluczała możliwość wydania przez NSA wyroku 
reformatoryjnego wobec jednoznacznego brzmienia art. 188 P.p.s.a.; choć należy 
podzielić przywołane stanowiska, że kompetencje NSA powinny sięgać głębiej 
i obejmować możliwość załatwienia sprawy sądowoadministracyjnej przez wy-
dawanie orzeczeń reformatoryjnych, co stało się faktem po nowelizacji ustawy 
procesowej uchwalonej dnia 9 kwietnia 2015 r.

34 Naczelny Sąd Administracyjny zajmuje w systemie sądownictwa administracyjnego pozy-
cję ustrojową zbliżoną do Sądu Najwyższego w sądownictwie powszechnym (por. art. 49 ustawy 
z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1647).
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Piotr Kasprzyk*

Zaświadczenie o stanie cywilnym w literaturze przedmiotu

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest nowym rozwiązaniem przewidzia-
nym przez ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego1, takiego zaświadczenia nie 
przewidywała poprzednio obowiązująca ustawa, ani poprzedzające ją dekrety 
z 1945 r. i z 1955 r.

Zamiarem autora jest przybliżenie krótkiej charakterystyki tego rozwiąza-
nia, a nie wnikliwe przeanalizowanie nowo wprowadzonego w systemie rejestra-
cji stanu cywilnego zaświadczenia. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat 
jest artykuł M. Wojewody pt. Zaświadczenie o stanie cywilnym – nowa konstrukcja 
w Prawie o aktach stanu cywilnego opublikowany na łamach Kwartalnika Prawa 
Prywatnego 2015, nr 1, wypowiedzi Departamentu Spraw Obywatelskich MSW 
oraz wypowiedzi projektodawców nowej ustawy P.a.s.c.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu (druk sejmowy nr VII/2620) 
„zgodnie z założeniami do projektu ustawy przyjętymi w dniu 2 lipca 2013 r. 
przez Radę Ministrów, wprowadzenie zaświadczenia o stanie cywilnym podyk-
towane jest koniecznością wiarygodnego poświadczania stanu cywilnego osoby 
na podstawie rejestru stanu cywilnego w związku z art. 2 przedkładanej ustawy, 
defi niującym stan cywilny osoby. Celem jest miarodajne i aktualne udokumen-
towanie stanu cywilnego osoby, zarówno przed organami krajowymi, jak i za-
granicznymi, na użytek wielu spraw, m.in. podatkowych, ubezpieczeniowych, 
socjalnych”. Zdaniem M. Wojewody „przewidziana przez nową ustawę możliwość 
uzyskania zaświadczenia bywa odczytywana jako głos ustawodawcy w trwającej 
od wielu lat gorącej dyskusji środowisk liberalnych i prawicowych, dotyczącej 
zawierania przez obywateli polskich małżeństw jednopłciowych oraz związków 
partnerskich za granicą. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zaświadczenie o stanie 

* Dr Piotr Kasprzyk, Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina
1 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1741), [dalej cyt.: P.a.s.c.]
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cywilnym może być pomocne w wykazaniu, że dana osoba – zamierzająca za-
wrzeć za granicą związek nieznany prawu polskiemu – jest stanu wolnego”2.

Przepisy ustawy P.a.s.c. określają procedurę poprzedzającą wydanie za-
świadczenia3, w tym podmiot uprawniony do złożenia wniosku, właściwość 
kierownika USC4, treść zaświadczenia, okres jego ważności (6 miesięcy od 

2 Tenże, Zaświadczenie o stanie cywilnym – nowa konstrukcja w Prawie o aktach stanu cywilne-
go, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, nr 1, s. 32. Szerzej na temat pojęcia stanu cywilnego 
w nowej ustawie P.a.s.c.: M. Wojewoda, Kilka uwag o defi nicji „stanu cywilnego” w nowej ustawie 
– Prawo o aktach stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu 
cywilnego” 2014, z. 2, s. 17 i n.

3 Przepisy ustawy P.a.s.c. nie udzielają odpowiedzi, w jakim terminie ma zostać wydane 
przedmiotowe zaświadczenie w razie prawidłowo złożonego i opłaconego wniosku. Na podsta-
wie art. 12 ust. 1 P.a.s.c. należy zastosować art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Ko-
deks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) tak, aby 
zaświadczenie było wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni 
kalendarzowych.

4 Warto przywołać stanowisko Departamentu Spraw Obywatelskich z dnia 12 lutego 2015 r. 
sygn. DSO-WSC-6000-23(1)/2015, w którym czytamy: „Analizując kwestię możliwości upo-
ważnienia na gruncie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywil-
nego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, ze zm.) pracownika do wydawania zaświadczeń o stanie cywil-
nym wskazać należy, że w art. 44 tej ustawy określony został katalog dokumentów wydawanych 
z rejestru stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Jednocześnie w przepisie 
art. 10 ww. aktu prawnego ustawodawca wyraźnie wskazał do wydawania których dokumentów 
z tego katalogu kierownik urzędu stanu cywilnego może upoważnić pracowników urzędu sta-
nu cywilnego, a wójt (burmistrz, prezydent miasta) innych pracowników. Możliwość udzielenia 
umocowania do wydawana zaświadczeń o stanie cywilnym nie została w tym przepisie przewi-
dziana; możliwe jest wyłącznie upoważnienie do wydawania: odpisów aktów stanu cywilnego 
oraz zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych 
dotyczących wskazanej osoby. Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że działanie usta-
wodawcy było racjonalne i celowe, a jego intencją nie było umożliwienie wydawania przez pracow-
ników upoważnianych zaświadczeń o stanie cywilnym. W tym stanie rzeczy w oparciu o ustawę 
Prawo o aktach stanu cywilnego nie jest dopuszczalne przekazanie pracownikowi w upoważnie-
niu kompetencji kierownika urzędu stanu cywilnego do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. 
Niniejsze upoważnienie nie może także nastąpić wyłącznie w oparciu o art. 268a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego dotyczący upoważniania pracowni-
ków do załatwiania określonego rodzaju spraw w imieniu i na rzecz danego organu w ustalonym 
zakresie. Relacja pomiędzy ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego normującą materię rejestracji 
stanu cywilnego a ustawą Kodeks postępowania administracyjnego uregulowana została w art. 12 
ust. 1 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. W myśl tego przepisu dopuszczalne jest stosowa-
nie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nieuregulowanych w ustawie 
Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzględniając zatem, że kwestia wydawania zaświadczeń o stanie 
cywilnym jest uregulowana w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, stwierdzić należy, iż art. 
268 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego nie może stanowić podstawy umocowania 
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daty sporządzenia), wysokość opłaty skarbowej za jego wydanie (38 zł) której 
obowiązek wniesienia powstaje w momencie złożenia odpowiedniego wniosku, 
a więc jeszcze przed wydaniem zaświadczenia5, delegację do określenia jego wzo-
ru oraz wskazują na ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako podmiot 
zobowiązany do zaopatrzenia kierowników USC w formularze zaświadczeń6.

M. Wojewoda słusznie podniósł, że regulacja ustawowa dotycząca zaświad-
czenia o stanie cywilnym została w sposób mało zrozumiały rozbita między dwa 
artykuły. W efekcie czego najpierw dowiadujemy się, do kogo należy złożyć wnio-
sek o wydanie zaświadczenia (art. 44 ust. 5 P.a.s.c.), a w osobnym przepisie 
poznajemy obligatoryjną treść wniosku (art. 49 ust. 1 P.a.s.c.) oraz elementy 
samego zaświadczenia (art. 49 ust. 2 P.a.s.c.), a na samym końcu okazuje się, 
kto może być wnioskodawcą (art. 49 ust. 3 P.a.s.c.)7.

Wnioskodawcą o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym może być tylko 
ta osoba, o której stan cywilny chodzi. Mając na uwadze treść wniosku o wyda-
nie zaświadczenia, w tym także oświadczenie osoby zainteresowanej składane 
pod odpowiedzialnością karną, należy przyjąć, że złożenie wniosku ma charakter 
ściśle osobisty, a to oznacza, że wykluczone jest działanie przez przedstawiciela8. 
Mając na uwadze obligatoryjny charakter oświadczenia przewidzianego w art. 49 
ust. 1 pkt 2 P.a.s.c., należy stwierdzić, że zamiarem ustawodawcy było przyznanie 
legitymacji do złożenia wniosku tylko tym osobom, które są w stanie skutecznie 

pracowników do wydawania tych zaświadczeń. Dodatkowo podkreślam, że przywołana ustawa 
Prawo o aktach stanu cywilnego zawiera przepisy prawa materialnego dotyczące rejestracji stanu 
cywilnego, stanowiące regulacje szczególne. Wobec czego art. 10 ustawy Prawo o aktach stanu cy-
wilnego pozostaje lex specialis w odniesieniu do art. 268a ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego, co wyklucza zdolność prawną organu właściwego w sprawach rejestracji stanu cywilnego 
do udzielania pracownikom upoważnienia do wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym”.

5 Zob. formularz wniosku, opracowany przez MSW, w którym przewidziano specjalną ru-
brykę przeznaczoną na informację o załączniku, załączniki nr 31 i 32 do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu 
cywilnego, (Dz. U. z 2015 r., poz. 194)

6 W piśmie Departamentu Spraw Obywatelskich z dnia 7 kwietnia 2015 r. sygn. DSO-
-ZP-6000-25/2015 wyraźnie zaznaczył, że w art. 145 ust. 14 P.a.s.c. ustawodawca dopuścił moż-
liwość wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym, nie stosując blankietów zapewnianych przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych, w okresie  6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustaw. Tak 
więc kierownik USC stosuje fakultatywny przepis przejściowy art. 145 P.a.s.c. gdy zaświadczenie 
o stanie cywilnym zostanie sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 33 do 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 
194) w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, na zwykłym 
papierze.

7 M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym..., s. 34 przypis 11.
8 Tak też M. Wojewoda, Zaświadczenie o stanie cywilnym..., s. 40.
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takie oświadczenie złożyć a ponadto, które mogą ponosić odpowiedzialność kar-
ną9. Dobrym rozwiązaniem jest możliwość złożenia przedmiotowego wniosku 
do dowolnie wybranego kierownika USC w kraju (art. 44 ust. 5 P.a.s.c.) w formie 
pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Nie ulega wątpliwości, że 
wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym przez kierownika USC mieści się 
w zbiorczej kategorii „czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego”. Tak więc 
jeżeli nie mamy tu do czynienia z aktem stanu cywilnego, a przepis nie nakazu-
je wydania decyzji, to w grę wchodzi jedynie czynność materialno-techniczna. 
Z punktu widzenia praktycznego istotna jest okoliczność, do którego kierownika 
USC został złożony wniosek o wydanie przedmiotowego zaświadczenia. Warto 
zaznaczyć, że zasada przewidziana w art. 44 ust. 5 P.a.s.c., pozostaje aktualna 
także w okresie przejściowym. Co oznacza, że wniosek niekoniecznie musi być 
złożony w miejscu przechowywania księgi, w której znajdują się dane dotyczące 
wnioskodawcy. Jeżeli wniosek trafi a do kierownika USC, który przechowuje księ-
gę stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia powinno nastąpić w ciągu siedmiu 
dni roboczych od dnia złożenia wniosku (art. 125 ust. 3 P.a.s.c.). Jeżeli natomiast 
wniosek jest składany w innym urzędzie stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia 
powinno nastąpić w ciągu 10 dni roboczych (art. 125 ust. 4 P.a.s.c.).

Treść wniosku wynika z art. 49 ust. 1 P.a.s.c. W literaturze przedmiotu zwró-
cono szczególną uwagę na ostatni element stanu cywilnego, który podlega ujaw-
nieniu w zaświadczeniu, tj. sytuację danej osoby w odniesieniu do małżeństwa. 
Jak pisze M. Wojewoda jest to „element kluczowy”, ponieważ „rola zaświadczenia 
o stanie cywilnym najpełniej ujawnia się właśnie w przypadku osób, które chcą 
potwierdzić, że są stanu wolnego. Żaden inny dokument urzędowy przewidziany 
w prawie polskim nie wskazuje na tę okoliczność w sposób równie bezpośredni 

9 Zob. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2015 r., poz. 396 ze zm.), [da-
lej cyt.: K. k.]. Przepisy k.k. wprowadzają, formalną granicę wieku. Przepis art. 10 § 1 K.k. pozwa-
la stwierdzić, że za popełnienie czynu zabronionego w postaci złożenia fałszywego oświadczenia 
(art. 233 § 6 K.k.) może odpowiadać tylko ten, kto ukończył 17 lat. Zdaniem M. Wojewody „gdy 
chodzi zaś o szeroko rozumianą „zdolność” zainteresowanego, wydaje się, że o wydanie zaświad-
czenia nie powinna się ubiegać osoba, której stan psychiczny wskazuje na brak wystarczającego 
rozeznania, pozwalającego na świadome złożenie oświadczenia przewidzianego w art. 49 ust. 1 
pkt 2 P.a.s.c. Należy jednocześnie podkreślić, że oświadczenie (zapewnienie) zawarte we wniosku 
z pewnością nie jest oświadczeniem woli prawa cywilnego. Brak zatem podstaw do stosowania 
przepisów Kodeksu cywilnego o wadach oświadczeń wo li. Z tych samych względów nie ma zna-
czenia zakres zdolności do czynności prawnych osoby ubiegającej się o zaświadczenie, gdyż ani 
złożenie wniosku, ani zawarte w nim oświadczenie nie są czynnościami prawnymi prawa cywil-
nego. Mamy tu raczej do czynienia z czynnością administracyjnoprawną, zaś samo zapewnienie, 
stanowiące element wniosku, można uznać za oświadczenie wiedzy”. M. Wojewoda, Zaświadcze-
nie o stanie cywilnym..., s. 39. Z prezentowanym powyżej stanowiskiem należy się w pełni zgodzić.
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jak analizowane tu zaświadczenie. Warto zauważyć, że rola wspomnianej kwestii 
została wyeksponowana także w sposób formalny. Określając w ustawie obliga-
toryjne elementy zaświadczenia o stanie cywilnym, obowiązek oznaczenia sytu-
acji osoby w odniesieniu do małżeństwa został podkreślony przez prawodawcę 
w osobnym (samodzielnym) podpunkcie art. 49 ust. 2 P.a.s.c. Należy jednak za-
pytać, w jaki dokładnie sposób określa się w zaświadczeniu status małżeński jed-
nostki. Wobec milczenia art. 49 P.a.s.c. pewną wskazówkę może stanowić art. 29 
ust. 2 P.a.s.c., zgodnie z którym w akcie stanu cywilnego sytuację osoby w odnie-
sieniu do małżeństwa opisuje się na jeden z poniższych sposobów (w zależności, 
czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy z kobietą): panna/kawaler, zamężna/
żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec. Takich samych określeń 
można z pewnością używać przy sporządzaniu zaświadczenia o stanie cywilnym. 
Należy jednak odnotować, że art. 29 ust. 2 P.a.s.c. nie dotyczy analizowanego 
tu zaświadczenia, ale treści wpisów dokonywanych w aktach stanu cywilnego. 
W związku z tym wydaje się, że w przypadku rozważanego dokumentu, w rubryce 
dotyczącej stanu cywilnego, mogłyby się pojawić inne jeszcze określenia, obej-
mujące dodatkowe informacje związane ze statusem małżeńskim. Przykładowo, 
w pełni uzasadnione jest odnotowanie, że określona osoba pozostaje w separacji 
prawnej z małżonkiem. Okoliczność taka nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji 
jednostki. Można też rozważać podawanie imienia i nazwiska współmałżonka 
osoby, której dokument dotyczy. Mimo że ustawodawca nie przewidział na to 
osobnego miejsca w zaświadczeniu, można bronić stanowiska, że skoro chodzi 
o „sytuację osoby w odniesieniu do małżeństwa”, to dane małżonka powinny się 
pojawić tuż obok wzmianki „zamężna/żonaty”10.

W myśl art. 49 ust. 3 P.a.s.c. zaświadczenie o stanie cywilnym jest wyda-
wane osobie, której dotyczy. Z kolei art. 49 ust. 1 P.a.s.c. wskazuje na niezbędne 
elementy wniosku o wydanie zaświadczenia. Możemy więc stwierdzić, że została 
tu zachowana ogólna reguła K.p.a dotycząca zaświadczeń, zgodnie z którą organ 
nigdy nie wydaje ich z urzędu11. Jednak, jak słusznie podkreśla M. Wojewoda, 
„sam fakt ubiegania się o zaświadczenie o stanie cywilnym w trybie przewidzia-
nym w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego nie czyni z zainteresowane-
go strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 K.p.a. Także 
na gruncie ogólnych przepisów kodeksu dotyczących wydawania zaświadczeń 
(art. 217 i n. K.p.a.) przyjmuje się, że nie chodzi tu o klasyczne postępowanie 
administracyjne w rozumieniu art. 1 pkt 1 K.p.a. [...] W ramach powołanej re-
gulacji ustawodawca świadomie unika użycia określenia „strona”, zastępując je 
wyrażeniem „osoba ubiegająca się o zaświadczenie” (zob. art. 217 i 219 K.p.a.). 

10 Tamże, s. 48–49.
11 Tamże, s. 39.
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Podobnie w art.  49 P.a.s.c. mowa jest o „osobie składającej wniosek” lub po 
prostu o „wnioskodawcy”. Także tutaj nie ma zatem podstaw do bezpośredniego 
stosowania kodeksowych reguł odnoszących się do strony postępowania admi-
nistracyjnego. W szczególności nie znajdzie zastosowania art. 30 § 1 i 2 K.p.a., 
zgodnie z którym zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych strony 
ocenia się według zasad prawa cywilnego, zaś osoby fi zyczne nieposiadające 
zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych przedstawi-
cieli. Należy powtórzyć, że zdolność do czynności prawnych wnioskodawcy nie 
podlega badaniu przez kierownika USC”12. Wydaje się więc, że wnioskodawcą 
może być każda osoba fi zyczna, która ukończyła 17 lat, a jej stan psychiczny 
pozwala złożyć wymagane ustawą oświadczenie pod odpowiedzialnością karną. 
Zresztą we wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się klauzula zastępująca 
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, 
co ma na celu uwiarygodnienie podawanych danych w sytuacji, gdy osoba do-
konała zmiany stanu cywilnego i posiada zagraniczny akt stanu cywilnego, a nie 
uwidoczniła tego w polskim systemie rejestracji stanu cywilnego. Taka konstruk-
cja procedury zdanie projektodawców „pozwala na pełne i wiarygodne postę-
powanie zamykające proces ustalania stanu cywilnego danej osoby”. Ponadto 
pouczenie o odpowiedzialności karnej warunkuje możliwość pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 
233 § 1 K.k. w związku z § 6 K.k.

Ta odpowiedzialność w kontekście złożonego obligatoryjnie oświadczenia 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 P.a.s.c. może stwarzać określone trudności. 
Ratio legis treści oświadczenia, które wnioskodawca ma złożyć jest przeciwdziała-
nie takim przypadkom, w których osoba zainteresowana, wiedząc, że jej sytuacja 
prawna przedstawia się inaczej, niż to wynika z rejestru, świadomie ubiega się 
o urzędowe poświadczenie swego (niezgodnego z rzeczywistością) stanu cywil-
nego, to jednak – jak słusznie wskazał M. Wojewoda: „zainteresowany nigdy nie 
ma pewności, jak przedstawia się jego sytuacja osobista zgodnie z rejestrem, gdyż 
to nie on ten rejestr prowadzi. Co więcej, nie ma on bezpośredniego dostępu do 
rejestru ani wglądu w zawarte w nim dane. Można wprawdzie założyć, że wnio-
skodawca zna swój prawdziwy stan cywilny, ale to nie wystarczy, aby zaświad-
czyć – zwłaszcza pod odpowiedzialnością karną – że stan ten jest prawidłowo 
odzwierciedlony w ofi cjalnym rejestrze [...] Przykładowo, jeżeli w dacie złożenia 
wniosku, w akcie małżeństwa zainteresowanego nie ma wzmianki dodatkowej 
o rozwiązaniu małżeństwa mimo uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, to 
zgodnie z rejestrem dana osoba wciąż pozostaje w związku małżeńskim. Wnio-
skodawca najczęściej nie będzie przy tym wiedział, że rejestr zawiera nieaktualne 

12 Tamże, s. 39–40.
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dane dotyczące jego osoby. Aby urealnić składane zapewnienie, we wzorze wnio-
sku przygotowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych przewidziano, że zain-
teresowany ma sam zadeklarować swój stan cywilny, wskazując, czy jest panną/
kawalerem, osobą zamężną/żonatą, osobą rozwiedzioną lub wdową/wdowcem. 
Dopiero ta deklaracja stanowi – jak się wydaje – punkt odniesienia dla składa-
nego oświadczenia i tylko w tym zakresie – w razie niezgodności oświadczenia 
z prawdą – możliwa byłaby odpowiedzialność karna. Biorąc jednak pod uwagę, 
że deklaracja wnioskodawcy dotyczy wyłącznie jego sytuacji w odniesieniu do 
małżeństwa, należy przyjąć, że odpowiedzialność karna nie pojawi się, jeśli nie-
zgodność z rejestrem będzie dotyczyła innego elementu stanu cywilnego, na 
przykład pochodzenia od określonych rodziców”13. Kolejne słuszne wątpliwości 
tego Autora co do odpowiedzialności karnej składającego oświadczenie z art. 49 
ust 1 pkt. 2 P.a.s.c. nasuwają się „w związku z faktem, że w okresie przejściowym 
dane potrzebne do wydania zaświadczenia zwykle nie będą, w chwili złożenia 
wniosku, znajdowały się jeszcze w rejestrze. Trzeba je tam będzie dopiero prze-
nieść z dawnych (papierowych) ksiąg stanu cywilnego. Tymczasem oświadczenie 
osoby ubiegającej się o zaświadczenie, składane we wniosku, bardzo wyraźnie 
odnosi się do sytuacji odzwierciedlonej w rejestrze stanu cywilnego (zob. art. 49 
ust. 1 pkt 2 P.a.s.c.). Oświadczenia tego nie można, jak się wydaje, rozciągać na 
księgi stanu cywilnego. Zgodnie z zasadą nullum crimen sine lege certa, w prawie 
karnym nie jest dopuszczalna wykładnia, która bez wyraźnej podstawy ustawo-
wej rozszerzałaby rozumienie poszczególnych znamion przestępstwa. Dlatego też 
wnioskodawca, który składa oświadczenie o braku okoliczności mających wpływ 
na jego stan cywilny ujawniony w rejestrze, nie może ponosić odpowiedzialności 
karnej za świadome zatajenie faktów, wpływających na jego sytuację określoną 
w księdze stanu cywilnego”14.

W literaturze w sposób interesujący dokonano zestawienia treści odpisów 
skróconych aktów stanu cywilnego z treścią przedmiotowego zaświadczenia. 
Zdaniem M. Wojewody „zestawienie takie prowadzi do interesujących wnio-
sków. Gdy chodzi o odpis skrócony aktu urodzenia, którego składniki wymienia 
art. 48 ust. 1 P.a.s.c., to okazuje się, że nie znajdziemy w nim jedynie informacji 
o sytuacji danej osoby w odniesieniu do małżeństwa, a także nazwiska, jakie 
mogło zostać nabyte w następstwie zawarcia związku małżeńskiego. Za to odpis 
skrócony aktu małżeństwa, o którym stanowi art. 48 ust. 3 P.a.s.c., w zasadzie 
obejmuje już wszystkie dane, jakie przewidziano w zaświadczeniu o stanie cy-
wilnym i to w odniesieniu do obojga małżonków. Szczegóły sytuacji małżeń-
skiej danej osoby będą tu niekiedy wynikać z dodatkowych adnotacji o ustaniu, 

13 Tamże s. 36–37.
14 Tamże s. 37.
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unieważnieniu lub ustaleniu nieistnienia małżeństwa. Ponadto, w odpisie aktu 
małżeństwa w sposób niewątpliwy znajdzie się także informacja o ewentualnej 
separacji. Trzeba jednak przyznać, że przynajmniej część danych ujawnionych 
w tym odpisie może się przedstawiać jako informacje dodatkowe (lub wręcz 
przypadkowe), w zakresie których powstają wątpliwości co do mocy dowodowej 
dokumentu”15.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa istotnych z punktu 
widzenia rejestracji stanu cywilnego i  bezpieczeństwa obrotu prawnego doku-
mentów źródłowych, jakimi są zaświadczenia o stanie cywilnym – dobrze, że 
zdecydowano się, że to minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia 
kierownikom USC zabezpieczone blankiety niezbędne do wydawania tych do-
kumentów (art. 34 P.a.s.c.), a budżet państwa pokrywa koszty ich produkcji. Za-
świadczenie o stanie cywilnym ma bezspornie uniwersalny charakter i jako jeden 
dokument zapewne zastąpi przekładanie odpisów aktów stanu cywilnego doty-
czących jednej osoby, co powinno uprościć postępowanie oraz zmniejszyć jego 
koszty po stronie obywatela. Jak słusznie zauważa M. Wojewoda „projektodawcy 
w oczywisty sposób zakładali, że zaświadczenie będzie stanowiło dowód stanu 
cywilnego, a jego praktyczne znaczenie ma być nawet większe niż rola pojedyn-
czych odpisów aktów. Dlatego też, mimo braku stosownego zastrzeżenia w art. 3 
P.a.s.c., który statuując zasadę wyłączności dowodowej aktów stanu cywilnego, 
nie wspomina o przewidzianych prawem wyjątkach, należy przyjąć, że zawarta 
w tej samej ustawie regulacja dotycząca zaświadczenia o stanie cywilnym musi 
być traktowana jako lex specialis [...] Konsekwentnie można przyjąć, że skoro 
zaświadczenie o stanie cywilnym także jest jednym z ofi cjalnych dokumentów 
wydawanych z rejestru stanu cywilnego, a przy tym jest sporządzane na pod-
stawie znajdujących się w rejestrze aktów, to również ono wpisuje się w zasadę 
wyłączności dowodowej aktów stanu cywilnego, o któ rej stanowi art. 3 P.a.s.c.”16.

15 Tamże s. 49–50.
16 Tamże, s. 54.
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Schematy postępowania przy rejestracji oświadczeń 
o uznaniu ojcostwa w systemie „ŹRÓDŁO”

Uznanie ojcostwa jest jedną z form ustalenia pochodzenia dziecka od ojca. 
O ile w świetle polskich uregulowań prawych kwestia macierzyństwa nie budzi 
nadmiernych wątpliwości, o tyle zagadnienie ustalenia ojcostwa i wynikających 
z niego skutków jest bardziej skomplikowane. Poniżej przedstawione zostaną 
pewne algorytmy pomocne w sytuacji konieczności sporządzenia uznania oj-
costwa dziecka oraz praktyczne zastosowania systemu „ŹRÓDŁO” w niniejszej 
tematyce.

Badanie dopuszczalności przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa

W ślad za łacińską paremią mater semper certa est przepis art. 619 ustawy 
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 stanowi, że 
matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jednakże to stan cywilny matki 
w dużej mierze determinuje możliwość ustalenia pochodzenia dziecka przez 
uznanie ojcostwa. Istotę uznania defi niuje art. 73 § 1 K.r.o., na podstawie 
którego uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko po-
chodzi, oświadczy przed kierownikiem USC urzędu stanu cywilnego, że jest 
ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech 
miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczy-
zna. Warto zauważyć, że nowelizacja K.r.o. z 2008 r.2 zmodyfi kowała uznanie 
w ten sposób, że matka dziecka nie wyraża już zgody na uznanie (jak miało to 
miejsce wcześniej), a potwierdza, że mężczyzna dokonujący uznania jest ojcem 
jej dziecka. Przyjęcie od mężczyzny i kobiety oświadczeń o uznaniu ojcostwa 

* Mgr Brygida Jaranowska, Urząd Stanu Cywilnego w Lubartowie
1 Tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 583, [dalej cyt.: K.r.o.].
2 Ustawa z dnia 29 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431).
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powinno zostać poprzedzone zweryfi kowaniem stanu cywilnego matki. System 
„ŹRÓDŁO” umożliwia sprawdzenie tej informacji w module PESEL w zakładce 
„Informacje o stanie cywilnym”. Należy jednak pamiętać o tym, że najrzetel-
niejsze informacje zawarte są w aktach stanu cywilnego, gdyż wszystkie zmiany 
w tym zakresie niezwłocznie odnotowywane są w formie przypisków (do aktów 
urodzeń) i wzmianek (do aktów małżeństw). Ważną kwestią jest istnienie do-
mniemania ojcostwa. Przepis art. 62 § 1 zd. 1 K.r.o. stanowi, że „jeżeli dziecko 
urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od 
jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża mat-
ki”. Kiedy małżeństwo trwa – reguła nie budzi wątpliwości. W praktyce przepis 
ten spotyka się z negatywnym odbiorem przez osoby, które chcąc zarejestrować 
dziecko zgodnie z jego biologicznym pochodzeniem, dowiadują się, że nie jest 
to możliwe, gdyż do aktu jako ojca dziecka należy wpisać byłego już małżonka. 
Nader często postępowania w sprawach rozwodowych są rozciągnięte w czasie 
(np. gdy mają skomplikowany charakter lub są dwuinstancyjne). Trzeba pamię-
tać, że termin trzystu dni należy liczyć od momentu uprawomocnienia się wy-
roku o  rozwodzie albo separacji (domniemania nie stosuje się także wówczas, 
jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji – tak 
art. 62 § 1 zd. 2 K.r.o.). Należy mieć na uwadze, że ustanie małżeństwa nastę-
puje nie tylko w przypadku rozwiązania przez rozwód, ale także przez śmierć 
małżonka. Domniemanie ojcostwa jest więc instytucją zapewniającą ochronę 
zarówno dziecku jak i jego matce. W przypadku, gdy nie minęło 300 dni od 
śmierci małżonka, orzeczenia rozwodu albo separacji do aktu jako ojca dziecka 
należy wpisać byłego męża matki dziecka i nie jest możliwe przyjęcie oświadczeń 
o uznaniu. W przepisie art. 62 § 3 K.r.o. czytamy, że powyższe domniemania 
mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Jedynym 
sposobem ominięcia takiej drogi (tj. ustanie małżeństwa  narodziny dziecka 
i rejestracja urodzenia z danymi byłego męża  zaprzeczenie ojcostwa w sądzie 
 możliwość uznania) jest zawarcie przez matkę dziecka drugiego małżeństwa, 
zgodnie z art. 62 § 2 K.r.o., który stanowi, że „jeżeli dziecko urodziło się przed 
upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu 
przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od dru-
giego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się 
w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził 
zgodę pierwszy mąż matki”.

Jeżeli stan cywilny matki nie uzasadnia odmowy, należy jeszcze upewnić się, 
czy osoby, które chcą złożyć oświadczenia o uznaniu ojcostwa są do tego zdolne. 
Przepis art. 77 § 1 K.r.o. określa, że „oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa 
może złożyć osoba, która ukończyła szesnaście lat i nie istnieją podstawy do jej 
całkowitego ubezwłasnowolnienia“. W art. 77 § 2 K.r.o. wprowadzono zasadę, 
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że „osoba, o  której mowa w § 1, jeżeli nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed 
sądem opiekuńczym“. W tym miejscu warto przypomnieć sobie podstawowe 
zasady dotyczące zdolności do czynności prawnych wynikające z kodeksu cywil-
nego3 w tym przepis art. 10 K.c. Oznacza to, że kierownik USC nie może przyjąć 
oświadczeń o uznaniu od osób niepełnoletnich. Kierownik USC ma obowiązek 
sprawdzić, czy nie doszło już do uznania albo do odmowy przyjęcia oświadczeń 
o uznaniu ojcostwa. Należy pamiętać, że kierownik USC powinien odnotowy-
wać w  rejestrze uznań nie tylko uznania ojcostwa, ale też odmowy przyjęcia 
oświadczeń o uznaniu. Ten drugi przypadek skutkuje koniecznością pisemnego 
powiadomienia matki dziecka i mężczyzny, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, 
w terminie 7 dni od dnia odmowy o jej przyczynach oraz o możliwości uznania 
ojcostwa przed sądem4. Z kolei przepis art. 581§ 2 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego5 precyzuje, że jeżeli kierownik USC 
odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, uznanie ojco-
stwa może nastąpić wyłącznie przed sądem opiekuńczym. O ile w świetle P.a.s.c. 
oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym 
kierownikiem USC6, to wspomniany wyżej przepis art. 581§ 2 K.p.c. uściśla, 
że przypadku odmowy kierownika USC właściwym sądem jest sąd opiekuńczy 
ze względu na siedzibę USC, którego kierownik USC odmówił przyjęcia tych 
oświadczeń.

Regulacja art. 72 § 2 K.r.o. określa, że „uznanie ojcostwa nie może na-
stąpić, jeżeli toczy się sprawa o  ustalenie ojcostwa”. Kierownik USC powinien 
zapytać rodziców dziecka, czy uprzednio nie podjęli już kroków zmierzających 
do sądowego ustalenia ojcostwa. Oświadczenia rodziców dotyczące tej kwestii 
znajdują się w protokole uznania ojcostwa w następującej formie: „Mężczyzna 
oświadcza, że nie jest mu wiadomo, aby doszło wcześniej do uznania ojcostwa 
lub odmowy uznania ojcostwa oraz aby toczyła się w sądzie sprawa o ustalenie 
ojcostwa dziecka, którego dotyczy uznanie”, a dalej: „Matka dziecka oświadcza, 
że nie doszło wcześniej do uznania ojcostwa lub odmowy uznania ojcostwa oraz 
że nie toczy się w sądzie sprawa o ustalenie ojcostwa dziecka, którego dotyczy 
uznanie”7. Wielu praktyków jest zdania, że powyższe oświadczenia powinny być 

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121) 
[dalej cyt.: K.c.].

4 Zob. art 64 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1741) [dalej cyt.: P.a.s.c.].

5 Tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2 ze zm. [dalej cyt.: K.p.c.].
6 Zob. art. 18 P.a.s.c.
7 Wzór protokołu uznania ojcostwa (części I–III), obowiązujący od 1 listopada 2015 r., sta-

nowiący załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 
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składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającym z przepisu art. 
233 Kodeksu karnego8, przewidującym sankcje za składanie fałszywych zeznań 
i oświadczeń. Konsekwencją negatywnej przesłanki sformułowanej w przytacza-
nym wyżej przepisie K.r.o. jest pierwszeństwo postępowania sądowego przed 
uznaniem ojcostwa w USC. Złożenie oświadczeń przed kierownikiem USC 
w momencie poprzedzającym ostateczne zakończenie sprawy w sądzie skutkuje 
bezwzględną nieważnością uznania ojcostwa dokonanego przed kierownikiem 
i pociąga za sobą obowiązek wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczno-
ści uznania ojcostwa. Dopiero wówczas możliwe jest odnotowanie ustaleń sądu 
w odniesieniu do ojcostwa dziecka, nawet jeśli uznanie i wyrok identyfi kują tę 
samą osobę jako ojca dziecka.

We wspominanym uprzednio protokole rodzice dziecka oświadczają, że 
zostali pouczeni o przepisach dotyczących nazwiska dziecka. Brzmienie nazwi-
ska dziecka powinno być rezultatem porozumienia rodziców i złożenia przez 
nich zgodnych oświadczeń w tej kwestii. W przepisie art. 89 § 1 zd. 2 K.r.o. 
wymienione są możliwe kombinacje nazwisk. Rodzice mogą wskazać nazwi-
sko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki 
z nazwiskiem ojca dziecka. W  przypadku, kiedy rodzice nie złożyli zgodnych 
oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, będzie ono nosić nazwisko składające 
się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Jeżeli zatem matka 
dziecka nosi nazwisko „A”, a ojciec – „B”, to przy zgodnych oświadczeniach moż-
liwe jest ustalenie nazwiska dziecka w brzmieniu: „A”, „B”, „A–B”, „B–A”. W przy-
padku braku zgodnych oświadczeń – tylko „A–B”. Do zmiany nazwiska dziecka, 
które w chwili uznania ukończyło już trzynaście lat, potrzebna jest jego zgoda.

Wraz z oświadczeniem o informacji w kwestii nazwiska rodzice dziecka 
oświadczają, że zostali pouczeni o  różnicy między uznaniem ojcostwa a przy-
sposobieniem, a także o przepisach dotyczących praw i obowiązków wynikających 
z uznania ojcostwa. Obowiązek wyjaśnienia tych różnic spoczywa na kierowniku 
USC i tak jak wspomniany temat nazwiska wynika z art. 73 § 2 K.r.o. Przepisy te 
ściśle korespondują z następnym paragrafem niniejszego artykułu, który stanowi, 
że kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojco-
stwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne, ale także gdy powziął on wątpliwość co 
do pochodzenia dziecka. Kierownik USC nie jest w stanie ustalić faktycznego po-
chodzenia dziecka. W razie sądowego ustalania ojcostwa pomocny (dla sądu) jest 
sięgający historią do Kodeksu Napoleona zarzut exceptio plurium concubentium, 
czyli zarzut, że matka dziecka nieślubnego obcowała w okresie poczęcia dziecka 

2015 r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1751).

8 Zob. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2015 r., poz. 396 ze zm.).
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z innymi niż pozwany mężczyznami9, obalający domniemanie z przepisu art. 85 
§ 1 K.r.o., mówiące, że „[...]ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka 
nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierw-
szym dniu przed urodzeniem się dziecka [...]”. Niemniej jednak kierownik USC 
w momencie zgłoszenia się do USC rodziców dziecka powinien ze szczególną sta-
rannością przeanalizować intencje osób chcących złożyć oświadczenia o uznaniu. 
Osoby te często określają czynności, których chcą dokonać przed kierownikiem 
USC w sposób mało precyzyjny. Nader często pojawiającą się prośbą jest chęć 
zmiany nazwiska dziecka. Ze szczególną wrażliwością należy ustalić zamiary osób, 
które pojawią się w USC w takim wnioskiem. Najbardziej wyraźną różnicą między 
uznaniem dziecka a jego przysposobieniem jest jego faktyczne pochodzenie pa-
miętając, że uznać dziecko może tylko ojciec biologiczny, zaś przysposobić – męż-
czyzna niebędący biologicznym ojcem. Nie sposób w tym momencie pominąć 
jeszcze jednej instytucji, określonej w art. 90 K.r.o. Nazwisko dziecka może zostać 
zmienione z pominięciem decyzji administracyjnej, jeżeli matka małoletniego 
dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka. Mał-
żonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia, że dziecko 
będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko 
zgodnie z przepisem art. 88 K.r.o. Analogiczna sytuacja może zaistnieć w sytuacji, 
gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką 
tego dziecka. Następstwem takiego rozwiązania jest to, że małżonek nie fi guruje 
wtedy w akcie dziecka jako ojciec (odpowiednio matka), a jedynie nadaje dziec-
ku swoje nazwisko, tożsame z aktualnym nazwiskiem małżonka spokrewnionego 
z dzieckiem. Pomimo, iż nadanie nazwiska tym trybem nie rzutuje na wzajemne 
prawa i obowiązki między dzieckiem a małżonkiem, to jest ułatwieniem w wielu 
sprawach formalnych i swoistym podkreśleniem więzi w rodzinie.

Realizacja uznania ojcostwa od strony technicznej

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r. wprowadziła obo-
wiązek rejestracji uznań i odmów w rejestrze uznań, dostępnym dla każdego 
kierownika USC. Stanowi on ułatwienie zarówno dla kierowników USC jak 
i interesantów. Kierownik USC po przeanalizowaniu zaprezentowanych wyżej 
pozytywnych i negatywnych przesłanek dopuszczalności uznania może przystą-
pić do zarejestrowania oświadczeń rodziców. Każdorazowo czynność tą należy 
rozpocząć od zaprotokołowania oświadczeń rodziców po wybraniu zakładki 

9 Zob. B. Kwiatkowska, Udowodnienie zarzutu „exceptio plurium concubentium” a zmiany pod-
miotowe po stronie pozwanej w procesie o ustalenie ojcostwa, „Metryka. Studia z zakresu prawa oso-
bowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014 r., nr 1, s. 71.
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„Uznanie ojcostwa” na panelu głównym modułu BUSC. Różnice uwidaczniają 
się po wprowadzeniu danych ojca, w momencie wyboru dla jakiego dziecka 
sporządzamy uznanie.

System ŹRÓDŁO, w ślad za załącznikiem wzoru protokołu uznania oj-
costwa do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych (wspominanym 
wcześniej), daje kilka różnych możliwości zarejestrowania uznania. Najczęściej 
spotykaną sytuacją jest uznanie dziecka urodzonego, dla którego nie sporządzo-
no jeszcze aktu urodzenia. Po uzupełnieniu danych mężczyzny należy zaznaczyć 
płeć dziecka, określić datę i miejsce jego narodzin i wypełnić rubrykę przezna-
czoną na nazwisko, jakie wedle woli ojca będzie nosiło dziecko.

Od 1 listopada 2015 r. obowiązuje nowy wzór protokołu oświadczenia 
o uznaniu dla mężczyzny, który bliżej określa, którego dziecka dotyczy uzna-
nie. W punkcie 3. zawiera on dodatkowe rubryki identyfi kujące matkę dziecka, 
których nie było w poprzednim wzorze protokołu:
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Po podpisaniu i potwierdzeniu przyciskiem „Potwierdź” można przystą-
pić do utworzenia protokołu oświadczenia matki. Oświadcza ona przed kie-
rownikiem USC, że mężczyzna wymieniony w I części oświadczenia jest ojcem 
jej dziecka. W protokole zawarte są dane ojca i  zobrazowane wcześniej dane 
dziecka. Po podpisaniu i potwierdzeniu oświadczenia matki pojawia się opcja 
„Potwierdź”, dostępna tylko dla kierownika USC. Po potwierdzeniu uznania 
i wyszukaniu go w rejestrze uznań system pozwala na wydrukowanie zaświad-
czenia o uznaniu oraz sporządzenie aktu urodzenia. Ułatwieniem jest wygenero-
wanie danych rodziców w sporządzanym protokole zgłoszenia urodzenia dziecka 
poprzez automatyczne przeniesienie ich z uznania. Na tym etapie dokonuje się 
zwykłej rejestracji urodzenia, uwzględniając preferencje rodziców co do imienia 
i nazwiska dziecka.

Drugim rodzajem uznania jest uznanie dziecka, dla którego uprzednio spo-
rządzono już akt urodzenia:

Na wstępie należy zmigrować akt urodzenia dziecka, którego będzie do-
tyczyło uznanie albo wystosować zlecenie migracji aktu, jeśli akt ten został 
sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego. Po zweryfi kowaniu dopusz-
czalności uznania można rozpocząć sporządzanie oświadczenia ojca, które w tym 
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przypadku zawiera więcej danych dziecka. Uwzględnia ono imiona i nazwisko 
dziecka, datę i miejsce jego urodzenia, numer PESEL, numer aktu, płeć i miej-
sce sporządzenia aktu urodzenia. Dalej sposób postępowania jest analogiczny 
do tego przedstawionego wyżej. Różnice uwidaczniają się w sposobie zawarcia 
informacji o sposobie ustalenia pochodzenia dziecka w akcie urodzenia.

Nowa ustawa P.a.s.c. wprowadziła rozróżnienie w kwestii zależności mo-
mentu złożenia oświadczeń o uznaniu a rejestracją urodzenia dziecka. Przepis 
art. 65 P.a.s.c. precyzuje, że w przypadku gdy uznanie ojcostwa nastąpiło przed 
urodzeniem się dziecka lub przed sporządzeniem aktu urodzenia albo gdy uzna-
nie ojcostwa następuje przy sporządzeniu aktu urodzenia, akt urodzenia sporzą-
dza się jak dla dziecka, wobec którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od 
męża matki. Oznacza to, że informacja o uznaniu nie znajdzie się w adnotacjach 
aktu. Jest to szczególny przypadek odstąpienia od zasady uwzględniania okolicz-
ności sporządzania aktu w tym właśnie miejscu. Jeśli zaś uznanie ojcostwa albo 
sądowe ustalenie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, do aktu 
urodzenia dołącza się o tym wzmiankę dodatkową.

Kiedy akt urodzenia został zarejestrowany w tym samym USC, system auto-
matycznie zapyta, czy chcemy dodać wzmiankę o uznaniu. Natomiast w przypad-
ku, gdy uznania ojcostwa dokonuje kierownik USC innego niż ten, w którym został 
sporządzony akt urodzenia, to powinien on wystąpić do tamtejszego urzędu ze zle-
ceniem dołączenia wzmianki. Wzmianka taka precyzyjnie określa akt, do którego 
ma zostać dodana, a także jej rodzaj, czyli zmianę treści aktu w kwestii dotyczącej 
danych ojca dziecka oraz – opcjonalnie – nazwiska dziecka. Do projektu zlecenia 
można dodać w formie załącznika zeskanowane protokoły z przyjęcia oświadczeń 
rodziców o uznaniu ojcostwa. To ułatwia weryfi kację danych (obok możliwości 
sprawdzenia ich w rejestrze uznań) i przyspiesza dokonanie zmian w aktach oraz 
umożliwia wydanie odpisu aktu urodzenia dziecka w formie wynikowej, czyli 
uwzględniającej dane ojca dziecka i ewentualną zmianę nazwiska dziecka. Do 
momentu naniesienia zmian w akcie urodzenia dokumentem potwierdzającym 
uznanie może być wydane na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadcze-
nie potwierdzające uznanie ojcostwa10. Oryginały dokumentów powinny zostać 
przesłane drogą pocztową do USC, w którym znajdują się akta zbiorowe urodzenia 
dziecka. Zlecenie dołączenia wzmianki i elektroniczna forma dokumentów pozwa-
lają jednak na niezwłoczne wprowadzenie zmian do aktu.

Wspomniane wyżej pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojco-
stwa powinno zostać wydane w przypadku uznania nasciturusa. Gdyby dziecko 
przyszło na świat w innym miejscu aniżeli miejsce złożenia oświadczeń o uzna-
niu, wówczas fakt złożenia takowych oświadczeń można z łatwością ustalić po 

10 Zob. art. 63 ust. 10 P.a.s.c.
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sprawdzeniu w rejestrze uznań. Wtedy też do zarejestrowania urodzenia nie jest 
potrzebna obecność obojga rodziców. Zarówno ustawa P.a.s.c. jak i K.r.o. zostały 
znowelizowane poprzez wprowadzenie przepisów o możliwości uznania dziecka, 
które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. 
Przepis art. 751 §  1 K.r.o. stanowi, że: „Uznanie ojcostwa następuje z dniem 
urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu ko-
biety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarod-
ka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy 
albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury 
medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego 
zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od 
dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna”. Wzór 
protokołu takiego uznania znajduje się w cz. IV załącznika nr 1 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych z  dnia 23 października 2015 r. zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z  zakresu 
rejestracji stanu cywilnego11. Jeżeli dziecko się urodzi, protokół jest dołączany 
do akt zbiorowych aktu urodzenia i podlega udostępnieniu na wniosek osoby, 
której akt dotyczy, po osiągnięciu przez nią pełnoletności, lub na żądanie sądu. 
W samym akcie urodzenia informacja o uznaniu się nie znajdzie. Protokół taki 
podlega brakowaniu, jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia złożenia przez mężczyznę 
oświadczenia dziecko się nie urodzi12.

Odzwierciedlanie uznań ojcostwa z aktów archiwalnych 
w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP)

Uznania ojcostwa sprawiają niemało problemów podczas procesu przeno-
szenia archiwalnych aktów do rejestru państwowego. W minionych latach kon-
strukcje instytucji omawianych wyżej były podobne, choć niekiedy różniły się 
nazwami i skutkami, które wywierały. Tematyka pochodzenia dziecka została 
uregulowana dekretem „Prawo rodzinne” z 1946 r., wprowadzającym czytelny 
podział (widoczny nawet w nazwach działów) na dzieci pochodzące z małżeń-
stwa (Dział II) oraz pozamałżeńskie (Dział III)13. Wprowadzone zostały trzy 
instytucje mające na celu zrównanie lub chociaż zbliżenie sytuacji prawnej jednej 
i drugiej grupy dzieci.

11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1751.
12 Zob. art. 63 ust. 12 P.a.s.c.
13 Szerzej na ten temat: E. Jurczyk-Romanowska Instytucja pochodzenia dziecka w polskim pra-

wie rodzinnym w latach 1946–1965, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, nr 1, s. 298.
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Jedną z instytucji było często spotykane w papierowych księgach „uprawnie-
nie”, mocą którego dziecko, które urodziło się przed zawarciem małżeństwa swo-
ich rodziców, uważano wskutek zawarcia tego związku za dziecko z małżeństwa.

Instytucja „uznania” dziecka przez ojca powodowała, iż miało ono status 
prawny dziecka pochodzącego z małżeństwa, pomimo iż dekret z  1946 r. nie 
nakładał na rodziców obowiązku faktycznego zawarcia tego związku. Uznanie 
dziecka mogło być wyrażone jedynie przez ojca w formie aktu, zeznanego przed 
władzą opiekuńczą, urzędnikiem stanu cywilnego lub notariuszem, bądź też 
w rozporządzeniu ostatniej woli.

Z kolei, gdy rodzicie dziecka pozostawali w faktycznej wspólności małżeń-
skiej lub też postępowali z nim jak z dzieckiem pochodzącym z małżeństwa, 
mogła mieć zastosowanie instytucja „zrównania” dziecka pozamałżeńskiego, 
nie uznanego przez ojca z dzieckiem z małżeństwa. Zrównanie następowało 
postanowieniem władzy opiekuńczej, zatwierdzonym przez sąd apelacyjny, po 
uprzednim wystąpieniu z wnioskiem przez matkę lub dziecko. Powodem od-
mowy musiały być ważne przyczyny (lub wywołanie zgorszenia publicznego).

Konstrukcja powyższych instytucji nie przewidywała możliwości prawa 
do wniesienia pozwu o  zaprzeczenie ojcostwa męża kobietom pozostającym 
w związku małżeńskim, a ciężar dowodu spoczywał na matce.

Kodeks rodzinny z 1950 r.14 zawierał regulacje prawne będące bardziej do-
stosowane do życia społecznego. Zrezygnowano z nazwy „domniemania urodze-
nia dziecka z małżeństwa” na rzecz „domniemania ojcostwa”, aczkolwiek budowa 
tej instytucji nie zmieniła się. Relacje prawne między ojcem i dzieckiem mogły 
zostać utworzone albo wskutek zastosowania domniemania, albo poprzez uzna-
nie dziecka przez ojca bądź też poprzez ustalenie ojcostwa przez sąd. Nowym roz-
wiązaniem prawnym było rozszerzenie możliwości uznania także na nasciturusa.

W zależności od obowiązujących norm prawnych uznanie ojcostwa mo-
gło przybierać różne formy w księgach. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
akty, w których dane dziecka wpisane są od razu jak dla dziecka pochodzącego 
z małżeństwa (co wydaje się być sprzeczne z danymi rodziców), a  w  uwagach 
i wzmiankach brakuje informacji o uznaniu. Na poprzedniej stronie może znaj-
dować się akt uznania, którego nie wolno pominąć podczas przenoszenia aktu 
urodzenia do rejestru państwowego. Jeszcze przed wejściem nowej ustawy P.a.s.c. 
nie istniał rejestr uznań, a podobną konstrukcję stosowano podczas przyjmo-
wania przez rodziców oświadczeń o uznaniu nasciturusa. Uznanie wpisywane 
było w papierowej księdze po wykreskowaniu nazw działów i rubryk. W sytu-
acji gdy uznanie ojcostwa następowało przed urodzeniem się dziecka albo przy 
sporządzaniu aktu, informację o uznaniu ojcostwa należało wpisywać w polu 

14 Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308 ze zm.
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„Uwagi”. W  procesie migracji aktów archiwalnych do SRP treść uwag należy 
wprost przenieść do pola „Adnotacje”, gdyż tylko akty pochodzące z rejestracji 
bieżącej w sytuacji wcześniejszego lub jednoczesnego uznania nie zawierają in-
formacji o uznaniu.

Jednakże niejasności mogą pojawiać się także w sytuacjach, gdy uznanie 
ojcostwa miało miejsce po sporządzeniu aktu urodzenia. Na mocy poprzed-
nio obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego15 często spotykaną 
wzmianką była wzmianka o zawarciu małżeństwa przez rodziców dziecka, dla 
którego uprzednio sporządzono już akt urodzenia. W aktach zbiorowych urodze-
nia winny znaleźć się wtedy protokoły z przyjęcia oświadczeń o uznaniu, jednak-
że treść wzmianki jednoznacznie skupiała się na fakcie zawarcia przez rodziców 
związku małżeńskiego. Obecnie system nie przewiduje możliwości dodania ta-
kiej wzmianki (tzn. wybrania gotowej wzmianki z listy). Z jednej strony jest to 
sytuacja korzystna, gdyż eliminuje wspomnianą wcześniej stygmatyzację dzieci 
pozamałżeńskich. Akt urodzenia ma przede wszystkim wykazać relacje łączące 
dziecko z matką i relacje dziecka z ojcem, a nie potwierdzać zawarcie małżeństwa 
rodziców, gdyż tę rolę pełni akt małżeństwa. Warto chociażby wskazać na dane 
rodziców zawarte w skróconych odpisach urodzenia, które zawierały i zawierają 
jedynie rodowe nazwiska rodziców dziecka, a nie nazwiska noszone. Z drugiej 
jednak strony w sytuacji, gdy w akcie archiwalnym fi gurują dwie wzmianki, tj. 
wzmianka o uznaniu ojcostwa i wzmianka o zawarciu małżeństwa przez rodzi-
ców, w ogóle nie będzie możliwe uwzględnienie drugiej tych wzmianek w akcie 
w sytuacji, gdy nie zmienia ona żadnej wartości. Jeśli więc rodzice składając 
oświadczenia o uznaniu od razu wskażą nazwisko dziecka, które będzie tożsame 
z nazwiskiem wskazanym na oświadczeniu o nazwiskach przy zawieraniu mał-
żeństwa, to wzmianka o zawarciu małżeństwa nie będzie mieć racji bytu. Nie 
sposób nie zauważyć w tym miejscu, że jest to pominięcie informacji, która miała 
doniosłe znaczenie dla rodziców dziecka i o wpisanie której wnioskowali niegdyś 
oboje. Obecnie przed zawarciem małżeństwa, w zapewnieniu rodzice ujawniają 
informacje o posiadanych wspólnych dzieciach, których nazwiska mogą ukształ-
tować na nowo. Niezbędne w tej sytuacji będzie dodanie wzmianki do sporzą-
dzonego już aktu urodzenia bądź wysłanie zlecenia dołączenia takiej wzmianki 
przez kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa rodziców. Prawidłowe 
utworzenie struktury wzmianki będzie możliwe po wybraniu z listy dostępnych 
„innej wzmianki aktualizującej PESEL”. W sytuacji zaprzeczenia ojcostwa męża 
matki bądź w przypadku ustalenia bezskuteczności uznania dziecko traci prawo 
do uzyskanego nazwiska, jeśli matka dziecka nosi inne nazwisko niż nazwisko 

15 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.).
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męża. Przyjmuje się, że konsekwencje powyższych zdarzeń mają skutek ex tunc, 
czyli począwszy od momentu dokonania czynności objętej wadą. W takim przy-
padku dziecko nie miało prawa do nazwiska mężczyzny16.

Podsumowując, z całości zaprezentowanej wyżej tematyki pewne kwestie 
wysuwają się przed nawias. Przede wszystkim uznanie ojcostwa dokonywane 
podczas rejestracji bieżącej jak i zawarte w aktach archiwalnych determinuje 
konieczność interpretacji danych w kontekście obowiązujących na czas ich spo-
rządzenia przepisów prawnych. Nie można pominąć żadnej z przesłanek uzależ-
niających możliwość przyjęcia oświadczeń o uznaniu przed kierownikiem USC. 
Doniosłe znaczenie ma kwestia dopełnienia obowiązku wyjaśnienia znaczenia 
dokonywanej czynności i skutków jakie będzie ona wywoływać w przyszłości. 
Ponadto szczególnie ważne jest właściwe zrozumienie intencji osób chcących 
dokonać zmian w akcie urodzenia dziecka. W przeciwnym razie może dojść do 
sytuacji, w której dokonana przez nas czynność będzie dotknięta wadą prawną. 
W ocenie Autorki nowo powstały rejestr uznań stanowi nieocenioną pomoc 
w realizacji zadań w zakresie dokonywania rejestracji uznań, a także ich odmów, 
poprzez umożliwienie wnikliwej weryfi kacji danych i szybsze wprowadzanie 
zmian w aktach urodzeń.

16 A. Wilk, Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego w złej wierze, „Metryka. Stu-
dia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2013, nr 2, s. 27.
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Refl eksje na temat działalności SRP z perspektywy małego urzędu

Funkcjonowanie SRP jest oceniane głównie z perspektywy największych 
urzędów obsługujących zdarzenia z wielu placówek medycznych. Specyfi ką ma-
łych urzędów jest natomiast brak tych placówek. Spoglądając z Warszawy wydaje 
się, że urzędy takie tracą stopniowo rację bytu – zwłaszcza w kontekście szero-
kiego odmiejscowienia czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

O ile nadal obowiązuje zasada „gdzie fakt, tam akt”, to zasadniczo wszystkie 
pozostałe sprawy można zrealizować w dowolnym USC. Jest to w mojej ocenie 
słuszne posunięcie wychodzące naprzeciw społecznych oczekiwań. Nie moż-
na jednak zapominać, że duża liczba osób korzysta z usług mniejszych USC. 
O ile rejestracja narodzin i zgonów skupia się z oczywistych powodów w dużych 
ośrodkach o tyle w małych możemy zaobserwować wzrost liczby wydawanych 
odpisów. Z uwagi na ogromne obciążenie dużych urzędów migracjami aktów 
i wydłużeniem czasu rejestracji z powodu uwarunkowań technicznych aplikacji 
zauważamy wzrost liczby interesantów, którzy wolą poczekać 10 dni na odpis 
aktu w „swoim” USC zamiast wyczekiwać w  kolejkach i  narażać się na koszty 
dojazdów do miast.

Jednak nawet w małych urzędach czas oczekiwania na odpis znacznie się 
wydłużył. Jest to rezultatem tak spraw technicznych np. każdy odpis dotyczą-
cy tego samego aktu należy generować oddzielnie wpisując unikalny numer 
formularza, niekiedy aplikacja działa bardzo powoli, nagminne jest również 
czyszczenie z danych odpisów skróconych z  aktów, w których są wzmianki. 
Wówczas najszybszą metodą odzyskania danych jest wylogowanie się z apli-
kacji lub nawet restart komputera i ponowna próba wydania odpisu. Na czas 
wydania odpisu wpływa również „czynnik ludzki”, czyli psychiczny dyskomfort 
związany z  zatwierdzeniem migrowanego aktu. Przed zmianami (niezależnie 
od używanego programu) istniała zawsze możliwość poprawienia tak aktu jak 
i odpisu. Jego zatwierdzenie nie miało charakteru ostatecznego. Ograniczało to 

* Joanna Lipczak, Urząd Stanu Cywilnego w Siedliszczu
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do minimum ilość pomyłek zwłaszcza literówek i to w programach, w których 
i tak był wprowadzony szeroki wachlarz walidacji. Obecna aplikacja jest ich zu-
pełnie pozbawiona. Niejednokrotnie dzieje się tak, że tuż po zatwierdzeniu aktu 
kierownik USC znajduje w nim trywialny błąd np. imię Stanislaw lub nazwisko 
kobiety Kowalski. Pomimo, że odpis nie został wydany nie ma możliwości jego 
szybkiej poprawy. Zostają tylko dwie drogi: złożenie wniosku o unieważnie-
nie do wojewody lub sprostowanie za pomocą wzmianki. W moim odczuciu 
obie zbyt formalne. Pierwsza powinna być zarezerwowana dla istotnych spraw 
takich jak wprowadzenie dwa razy tego samego aktu lub wpisanie go do nie-
właściwej księgi, zaś druga – dotyczyć faktycznych sprostowań i uzupełnień, 
a nie ewidentnych pomyłek pisarskich zaistniałych przy przepisywaniu aktu. 
Ponadto idąc tokiem otrzymanych z MSW wyjaśnień, akt migrowany powinien 
być idealnym odzwierciedleniem aktu papierowego – jak zatem ma się do tego 
wzmianka o sprostowaniu w akcie migrowanym imienia Stanislaw na Stanisław 
skoro w papierowym zapis jest poprawny? Podobny problem dotyczy sytuacji 
dołączenia wzmianki elektronicznej do niewłaściwego aktu – chociaż kierow-
nik USC ma możliwość unieważnienia takiej wzmianki – to jednak na zawsze 
będzie ona powiązana z tym aktem i pojawi się na odpisie zupełnym, co może 
skutkować co najmniej zadziwieniem osoby, której akt dotyczy – bo kto chce 
dowiedzieć się, że jest rozwiedziony, albo zmarły, a w następnym zdaniu, że 
to jednak pomyłka? Możliwość cofnięcia zatwierdzonego migrowanego aktu 
wydaje się być jednym z głównych postulatów pracowników USC. Usprawni 
to pracę tak USC, jak i służb wojewody, które nie będą zasypywane wnioskami 
o unieważnienie. Zrozumiałym jest, że w historii aktu powinno być zapisane kto 
modyfi kował, kiedy i dlaczego (taka elektroniczna historia istnieje np. w pro-
gramie USC, wyprodukowanym przez COI).

Poważnym utrudnieniem funkcjonowania SRP jest stan rejestru PESEL. Od 
samego początku podkreślano, że będzie to rejestr referencyjny dla pozostałych. 
Tymczasem jego stan pozostawia wiele do życzenia. Otwartym pozostaje pyta-
nie, dlaczego dane w PESEL są tak różne od danych przetwarzanych w lokalnych 
bazach danych gmin i miast? Przez wiele lat bazy te były nakładem mrówczej 
pracy uzupełnianie przez setki pracowników ewidencji ludności – wprowadzano 
archiwalne adresy zameldowań, stany cywilne, nazwiska poprzednie itd. Nano-
szone zmiany były wysyłane do terenowych banków danych. Tymczasem wielu 
tych danych brakuje w rejestrze PESEL. Nagminną jest sytuacja, kiedy po po-
braniu subskrypcji do bazy lokalnej nadpisują się wybrakowane dane osoby. 
Zmorą pracowników Ewidencji Ludności (EL) i Dowodów Osobistych (DO) 
są brakujące nazwiska rodowe osób oraz ich rodziców. Ma to dalsze konsekwen-
cje dla USC, które są zasypywane zleceniami usunięcia niezgodności poprzez 
dopisanie brakujących nazwisk rodowych.
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Pragnę tu zaznaczyć, że kilkukrotnie spotkałam się z sytuacją kiedy pra-
cownik USC nie mógł usunąć niezgodności, gdyż przy próbie zapisu zmian za 
każdym razem napotykał przeszkodę w postaci sławetnego „błędu 500”. Otóż 
okazało się, że niekiedy dane z zakresu EL i DO np. brak organu wymeldowu-
jącego, brak ważności daty dowodu osobistego blokowały dopisanie nazwiska. 
Dopiero po ich usunięciu (w co było zaangażowanych kilka urzędów) można 
było zrealizować zlecenie. Istotnym utrudnieniem pracy jest również ilość da-
nych konkretnej osoby zaczytywanych do BUSC, np. przy sporządzaniu zapew-
nienia lub aktu. Niezależnie od tego, czy pobieramy dane z rejestru PESEL, czy 
ze zmigrowanych aktów, nigdy nie pobiorą się nam dane rodziców osoby, co 
naturalnie wydłuża czas rejestracji i oczekiwania na odpis.

Poważny problem dotyczy odpisów wielojęzycznych. Aplikacja wymaga aby 
urzędnik sam uzupełniał tzw. inne dane z aktu np. małżeństwo, rozwód itd. Wiąże 
się to z uprzednim sprawdzeniem, czy jest naniesiony przypisek lub wzmian-
ka, zanotowaniem danych, a następnie ich wpisaniem do odpisu. Wielojęzycz-
ny odpis aktu małżeństwa nie daje możliwości wpisania nazwiska aktualnego 
w przypadku, gdy osoba po rozwodzie powróciła do nazwiska noszonego przed 
zawarciem małżeństwa. Jest to utrudnienie narażające nas na krytykę interesan-
tów, którzy są zmuszeni dokonywać tłumaczeń odpisu skróconego, gdzie znaj-
duje się informacja o nazwisku noszonym po ślubie i aktualnie. Na zgłoszenie 
w tej sprawie otrzymałam odpowiedź, że zleceniodawca (czyli MSW) nie prze-
widziało takiej możliwości.

Nie przewidziano również sytuacji, gdy małżonkowie zmienili administra-
cyjnie nazwiska noszone po ślubie, a zmiana rozciągnęła się na małoletnie dzieci. 
W odpisie skróconym będą tylko nowe nazwiska małżonków – dzieci nie. Zmu-
sza to do wydawania odpisów zupełnych.

Kolejnym ograniczeniem aplikacji jest niezapisywanie w systemie pro-
tokołu powrotu do nazwisk noszonych przed zawarciem małżeństwa i brak 
możliwości automatycznego wygenerowania wzmianki na akcie małżeństwa. 
W aplikacji brakuje również zezwoleń na skrócenie terminu zawarcia mał-
żeństwa. Nie przewidziano możliwości generowania raportu dotyczącego 
usuniętych niezgodności – kiedy to czynności te zajmują USC bardzo dużo 
czasu.

W końcu w sprawozdaniach z działalności nie pojawia się zapytanie o liczbę 
migracji. Pomimo, że urzędy wykonują znacznie więcej pracy – analizując spra-
wozdania można odnieść wrażenie, że jest odwrotnie – liczba czynności znacznie 
spadła! Jest to jednak kwestia pominięcia niektórych czynności. Przykładowo, za 
miesiące lipiec i sierpień pytano tylko o cztery kategorie działań: sporządzanie 
aktów, wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń 
i przyjmowanie oświadczeń oraz wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk. 
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Do żadnej z tych kategorii nie można dopisać migracji aktów, która pochłania 
lwią część czasu pracy.

Wprowadzenie elektronicznej rejestracji stanu cywilnego to niewątpliwie 
rewolucja i milowy krok w rozwoju administracji. Szkoda, że wprowadzony na-
prędce i realizowany bez odpowiedniego przygotowania. Coraz częściej mówi 
się, że w rezultacie wprowadzonych zmian małe urzędy stanu cywilnego stopnio-
wo stracą rację bytu z uwagi na ich powiedzmy wprost: nierentowność. Byłoby 
to jednak niepowetowaną stratą niemożliwą w przyszłości do odrobienia. Celem 
zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej jest służba obywatelowi. 
Służby tej nie należy oceniać jedynie w kategoriach ekonomicznych, bo rachunek 
zawsze będzie ujemny. Oczywiście należy dbać o racjonalność wydatków i efek-
tywność pracy. Jednak w ferworze przeliczania każdej czynności na minuty, a ich 
na konkretne sumy nie można zapomnieć, że USC to nie fi rmy, których celem 
jest zapewnienie zysku właścicielom oraz że obywatel mieszka także w małych 
ośrodkach i na wsiach, w których chciałby załatwiać swoje sprawy bez koniecz-
ności dojazdu do dużych miast.
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Doręczanie pism stronom postępowania administracyjnego 
zamieszkałym lub posiadającym siedzibę za granicą 

w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne1, która weszła w życie 
z dniem 1 listopada 2015 r., wprowadziła zmiany w treści przepisu art. 40 § 4 Ko-
deksu postępowania administracyjnego2. Przepis ten, dodany do Kodeksu nowe-
lą z dnia 3 grudnia 2010 r.3, w dotychczasowym brzmieniu zobowiązywał stronę 
postępowania administracyjnego zamieszkałą za granicą lub mającą siedzibę za 
granicą do wskazania w kraju pełnomocnika do doręczeń, o ile nie ustanowiła 
ona zamieszkałego w kraju pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z obowiązku 
korzystania z zastępstwa procesowego strona zamieszkała za granicą lub mająca 
tam siedzibę została zwolniona tylko w sytuacji, w której doręczenie następo-
wałoby za pomocą środków komunikacji elektronicznej4. Ponadto w art. 40 § 5 
K.p.a. przewidziany został doniosły skutek prawny zaniechania obowiązku okre-
ślonego w § 4 tego przepisu: „W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń 
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona 
powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na  pismo 

* Dr Robert Kędziora, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
1 Dz.U. z 2015 r., poz. 1274.
2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)[dalej cyt.: K.p.a.].
3 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-

nego oraz ustawy –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, 
poz. 18 ze zm.); ustawa weszła w życie z dniem 11 kwietnia 2011 r.

4 Zastrzeżenie to znalazło się w treści przepisu art. 40 § 4 K.p.a. w wyniku nowelizacji do-
konanej ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 
ze zm.).
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wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być 
ustanowiony pełnomocnikiem”.

Za wzorzec normatywny dla pierwotnej wersji art. 40 § 4 K.p.a., jak rów-
nież dla fi kcji prawnej doręczenia ustanowionej w § 5 tegoż przepisu, posłużyła 
regulacja art. 11355 Kodeksu postępowania cywilnego5.Ten ostatni przepis bu-
dził jednakże istotne wątpliwości co do jego zgodności z prawem Unii Europej-
skiej. W szczególności brzmienie art. 11355 K.p.c. pozostawało w sprzeczności 
z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej6, ustanawiającego zakaz 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Treść art. 11355 K.p.c. 
w korzystniejszej pozycji procesowej stawiała bowiem strony postępowania cy-
wilnego, które miały miejsce zamieszkania, miejsce pobytu lub siedzibę w Pol-
sce. Osób takich nie dotyczy wszakże obowiązek wyznaczania pełnomocnika do 
doręczeń, a w konsekwencji nie ma możliwości zastosowania wobec nich fi kcji 
doręczenia pisma w sytuacji niewskazania takiego pełnomocnika. Przepis art. 
11355 K.p.c. w pierwotnym brzmieniu nie stanowił przy tym „bezpośredniej 
dyskryminacji opartej na obywatelstwie, ponieważ podlegał on stosowaniu we 
wszystkich przypadkach, kiedy strona, niezależnie od jej obywatelstwa, ma miej-
sce zamieszkania w innym państwie członkowskim, a więc również do obywateli 
polskich spełniających powyższe kryteria”7. Treść art. 11355 K.p.c. była ponad-
to niezgodna z przepisami rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach 
członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych 
i handlowych (doręczanie dokumentów)8. W wyroku z dnia 19 grudnia 2012 r. 
w sprawie C-325/11 Krystyna Adler i Ewald Adler przeciwko Sabinie Orłowskiej 
i Czesławowi Orłowskiemu9 Trybunał Sprawiedliwości uznał, że art. 1 ust. 1 roz-
porządzenia nr 1393/2007 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się 
on uregulowaniu państwa członkowskiego, które przewiduje, że dokumenty są-
dowe przeznaczone dla strony, której miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu 
znajduje się w innym państwie członkowskim, są złożone do akt postępowania 
ze skutkiem doręczenia, gdy strona ta nie ustanowiła pełnomocnika do dorę-
czeń zamieszkałego w owym pierwszym państwie członkowskim, gdzie toczy się 
postępowanie sądowe. Ponadto Trybunał podkreślił, że mechanizm fi kcyjnego 

5 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2014 r. poz. 101 ze zm.) [dalej cyt.: K.p.c.].

6 Dz. Urz. UE C 326 z dnia 26 października 2012 r., s. 47.
7 Zob. A. Kościółek, Usunięcie sprzeczności między treścią art. 165 § 2 i art. 11355 k.p.c. a pra-

wem UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 4, s. 29.
8 Dz. Urz. UE L Nr 324 z dnia 10 grudnia 2007 r., s. 79.
9 ECLI:EU:C:2012:824.
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doręczenia, taki jak przewidziany w art. 11355 polskiego k.p.c., okazuje się nie-
zgodny z realizacją celów ochrony prawa do obrony, o której mowa w powołanym 
rozporządzeniu. W konsekwencji powyższego orzeczenia polski ustawodawca, 
na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego10, ograniczył zakres zastosowania instytucji pełnomocnika 
do doręczeń, przewidzianej w art. 11355 K.p.c., tylko do stron, które nie mają 
miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W związku 
z tym w relacjach pomiędzy sądem polskim a stroną mającą miejsce zamiesz-
kania, zwykłego pobytu lub siedzibę na terytorium Polski lub innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej konieczne jest efektywne doręczenie pisma11.

W literaturze procesu administracyjnego jeszcze przed nowelizacją art. 
11355 K.p.c. akcentowano, że z uwagi na konstrukcyjną odpowiedniość tego 
przepisu z przepisami art. 40 § 4 i 5 K.p.a. konieczne jest uwzględnienie także 
w sprawach administracyjnych powyższego stanowiska Trybunału Sprawiedliwo-
ści w odniesieniu do instytucji pełnomocnika do doręczeń, mimo iż rozporządze-
nie nr 1393/2007 nie ma zastosowania do doręczeń w sprawach indywidualnych 
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego12. Natomiast zmiana 
art. 11355 K.p.c. wymusiła w efekcie także nowelizację odpowiednika tego prze-
pisu na gruncie procedury administracyjnej. W związku z powyższym od dnia 
1 listopada 2015 r. art. 40 § 4 K.p.a. obowiązuje w brzmieniu: „Strona, która nie 
ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustano-
wiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej 
Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest 
obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, 
chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

W świetle nowego brzmienia art. 40 § 4 K.p.a. instytucja pełnomocnictwa 
do doręczeń nie znajdzie zastosowania także w sprawach, w których strona po-
stępowania administracyjnego działa za pośrednictwem konsula. W uzasadnie-
niu projektu ustawy – Prawo konsularne wyjaśniono, że zobligowanie „strony, 
która załatwia sprawę w urzędzie konsularnym” do wyznaczenia pełnomocnika 
do doręczeń jawiłoby się jako skrajne sformalizowanie postępowania, skutku-
jące utrudnieniem stronie załatwienia sprawy. Konsul jest bowiem „de facto 

10 Dz. U. z 2013 r., poz. 880.
11 Zob. T. Demendecki, Komentarz do art. 11355 k.p.c., [w:] Komentarz aktualizowany do Ko-

deksu postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2015.
12 Zob. A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-

mentarz, Warszawa 2013, s. 366–367.
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pośrednikiem w sprawach obywatelskich i niektórych z zakresu stanu cywil-
nego”13. Nawiązując do nieprecyzyjnie nakreślonych motywów projektodawcy 
ustawy, trzeba w tym miejscu zauważyć, że postępowanie w sprawach należących 
do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsu-
larnych zostało – na mocy art. 3 § 2 pkt 4 K.p.a. – wyłączone poza zakres regu-
lacji Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie przed konsulem 
jest zatem szczególnym postępowaniem administracyjnym, a podstawą prawną 
czynności tego postępowania są przepisy ustawy – Prawo konsularne14.

W związku ze zmianą art. 40 § 4 K.p.a. zmieniono także zakres odesłania 
zawartego w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach 
stanu cywilnego15. W pierwotnym brzmieniu przepis ten stanowił o stosowaniu 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie przepisów Kodeksu postępowania ad-
ministracyjnego, z wyłączeniem jednakże stosowania art. 40 § 4 i 5 K.p.a. w spra-
wach załatwianych za pośrednictwem konsula. W aktualnym stanie prawnym 
wyłączenie to stało się zbędne. Konsekwentnie także w art. 133 ust. 10 P.a.s.c. 
skreślono zastrzeżenie o wyłączeniu stosowania art. 40 § 4 i 5 K.p.a. w przypadku 
pośrednictwa konsula w sprawach o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego, 
przenoszenia do rejestru stanu cywilnego wpisów z ksiąg stanu cywilnego pro-
wadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r. i unieważnienia aktów stanu cywil-
nego przez wojewodę, w których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego.

13 Zob. uzasadnienie projektu ustawy – Prawo konsularne, druk sejmowy nr VII/3290 z dnia 
27 marca 2015 r.

14 Zob. dział III ustawy – Prawo konsularne (art. 50–104).
15 Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm. [dalej cyt.: P.a.s.c.].
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Co nowego w przysposobieniu? Nowelizacja prawa o przysposobieniu

W 2014 i 2015 r. znowelizowane zostały przepisy ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej1, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2 oraz 
Kodeksu postępowania cywilnego3 w zakresie problematyki przysposobie-
nia oraz postępowania adopcyjnego. Uzasadnieniem rozważenia konieczności 
wprowadzenia zmian do obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie była 
konieczność ujednolicenia przepisów regulujących postępowanie w sprawie ad-
opcji, które określone zostało w trzech aktach prawnych. Jedną z zasadniczych 
zmian było ograniczenie możliwości dokonywania tzw. adopcji ze wskazaniem, 
a także doprecyzowanie zasad współpracy sądu oraz ośrodka adopcyjnego w pro-
cedurze adopcji, w celu wyeliminowania adopcji toczących się przed sądem bez 
udziału ośrodka adopcyjnego.

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

U.w.r.p.z., w części dotyczącej procedury adopcyjnej, została w 2014 r. zno-
welizowana mocą ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
rodziny i pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw4. Zmiany weszły w ży-
cie dnia 19 września 2014 r. Na skutek nowelizacji ustawy w części dotyczącej 

* Dr Aleksandra Wilk, Uniwersytet Opolski
1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 332, ze zm.), [dalej cyt.: u.w.r.p.z.]; ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1188).

2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r., poz. 583, ze zm.) [dalej cyt.: K.r.o.].

3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2014 r., poz.101, ze zm.) [dalej cyt.: K.p.c.].

4 Dz. U. poz. 1188. W związku z obszernością nowelizacji przepisów, w Dzienniku Ustaw 
z dnia 10 marca 2015 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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postępowania adopcyjnego istotnej zmianie uległa treść art. 156 ustawy, regu-
lującego zakres zadań, jakie ustawodawca powierza ośrodkowi adopcyjnemu. 
W aktualnym brzmieniu, w art. 156 ust. 1 ustawy dodano pkt 1a, mocą którego 
do zadań ośrodka należy również „promowanie idei adopcji, w tym poszukiwa-
nie kandydatów do przysposobienia dziecka”. Do regulacji tej dodano także pkt 
5, na podstawie którego jednym z zadań ośrodka adopcyjnego jest gromadze-
nie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą zostać przysposobione. 
Zmianie uległa także treść art. 156 ust. 1 pkt 11 poprzez dodanie, iż oprócz wy-
dawania świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 
dziecka i sporządzania opinii kwalifi kacyjnej w sprawach dotyczących umiesz-
czenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, zadaniem ośrodka adopcyjnego jest 
także dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, 
zamiast, jak miało to miejsce przed nowelizacją, „wydawanie opinii o kwalifi -
kacjach osobistych”. W przepisie art. 161 ust. 2 wprowadzono zmianę poprzez 
zastąpienie określenia „Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje 
dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka”, na „Ośrodek adopcyjny 
przetwarza następujące informacje [...]”. Dodano także pkt. 10 do art. 161 ust. 2, 
zgodnie z którym aktualnie ośrodek adopcyjny może przetwarzać dane o sta-
nie zdrowia kandydata do przysposobienia dziecka wynikające z zaświadczenia 
lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. Przed wprowadzeniem zmiany, przepis stanowił, iż ośrodek adop-
cyjny mógł gromadzić dane o stanie zdrowia kandydata, bez sprecyzowania, 
jakie ma być źródło takich informacji o stanie zdrowia. Zmianie uległ także art. 
161 ust. 3, na mocy którego każdy ośrodek adopcyjny, w tym wojewódzki bank 
danych oraz centralny bank danych, przetwarza dane osobowe dotyczące dzie-
ci. Poszerzony został także katalog informacji, jakie ośrodek adopcyjny może 
przetwarzać o dziecku. Nowe elementy dodane do dotychczasowego katalogu 
to: szczegółowy opis przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający 
również daty umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej; stosunek dziecka do 
przysposobienia; imiona i nazwiska rodziców dziecka; numery PESEL rodziców 
dziecka; informacje na temat utrzymywania przez rodzinę biologiczną kontak-
tów z dzieckiem.

Na skutek nowelizacji dodano do treści art. 161 kolejną istotną regulację, 
tj. ust. 4, zgodnie z którym w celu realizacji ustawowo przewidzianych zadań, 
ośrodki adopcyjne mają prawo do uzyskania informacji oraz otrzymania lub 
wglądu do wszelkiej dostępnej dokumentacji dotyczących dziecka, w tym praw-
nej i medycznej. Istotą tej ważnej zmiany jest przyznanie ośrodkom adopcyjnym 

z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).
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uprawnienia do występowania do wszelkich instytucji dysponujących informa-
cjami dotyczącymi dziecka, o ich ujawnienie, a tym samym wprowadzenie pod-
stawy prawnej do wykazania istnienia interesu prawnego ośrodka adopcyjnego 
w dostępie do określonych informacji.

Zmianie uległa także rozbudowana treść art. 164 u.w.r.p.z., regulującego 
zasady postępowania ośrodka w przypadku uzyskania wiedzy o dziecku kwali-
fi kującym się do przysposobienia. W drodze nowelizacji z 2014 r. ustawodawca 
dookreślił, iż w przypadku powzięcia takiej informacji ośrodek adopcyjny po-
dejmuje wskazane w ustawie działania niezwłocznie. Przed nowelizacją takiego 
określenia w treści art. 164 nie użyto. W aktualnym stanie prawnym, w pierw-
szej kolejności ośrodek adopcyjny zwraca się do organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczone-
go w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo-
-wychowawczej typu rodzinnego o przekazanie, w terminie 7 dni, opinii oraz 
dokumentacji, o których mowa w art. 139a oraz sporządza informację o sytu-
acji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dziecka (zwaną „kartą dziecka”), której 
integralną część stanowi metryka prowadzenia sprawy (art. 164 ust. 2 pkt 1 
u.w.r.p.z.). Nie uległy zmianie terminy przewidziane dotychczas na ustalenie 
sytuacji prawnej dziecka, tj. w przypadku gdy ośrodek adopcyjny nie posiada 
danych o sytuacji prawnej dziecka i z tego powodu nie może sporządzić karty 
dziecka, w terminie 3 dni roboczych zwraca się do właściwego dla siebie miej-
scowo ośrodka adopcyjnego prowadzącego wojewódzki bank danych o ustale-
nie tej sytuacji. Ośrodek ten z kolei przekazuje zwrotną informację w terminie 
7 dni roboczych. Doprecyzowano w znowelizowanych przepisach jedynie, że za-
miast określenia „3 dni” obowiązuje termin „3 dni roboczych”, a zamiast „7 dni” 
– „7 dni roboczych”. Zmianie uległ natomiast termin do dokonania kwalifi kacji 
dziecka do przysposobienia krajowego z 14 dni dotychczas obowiązujących na 
30 dni od dnia sporządzenia karty dziecka (art. 164 ust. 5 u.w.r.p.z.). Wydłu-
żono ponadto z 45 do 55 dni termin, w jakim – jeśli nie zostanie znaleziony 
kandydat do przysposobienia dziecka, licząc od dnia wysłania przez ośrodek 
adopcyjny prowadzący wojewódzki bank danych dokumentacji kwalifi kacyjnej 
do ośrodków adopcyjnych na terenie województwa oraz do ośrodków adopcyj-
nych prowadzących wojewódzkie banki danych w pozostałych województwach 
– ośrodek adopcyjny, z zachowaniem terminu 3 dni roboczych, jest zobowią-
zany do przekazania dokumentacji kwalifi kacyjnej dziecka ośrodkowi adop-
cyjnemu prowadzącemu centralny bank danych (art. 164 ust.  10 u.w.r.p.z.). 
W poprzednim stanie prawnym inny był również zakres przekazywanej do-
kumentacji – przekazywano wówczas kwalifi kację dziecka oraz kartę dziecka 
wraz z dostępną dokumentacją medyczną i psychologiczną dotyczącą dziecka. 
Aktualnie, jak wynika z art. 164 ust. 6 u.w.r.p.z., dokumentacja kwalifi kacyjna 
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obejmuje: dokument potwierdzający zakwalifi kowanie dziecka do przysposo-
bienia krajowego, kartę dziecka, a także opinie i dokumentację, o których mowa 
w art. 139a u.w.r.p.z.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
11 października 2013 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych 
do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowany-
mi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi5, do 
ośrodków takich zalicza się aktualnie:

1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Ośrodek Adop-
cyjny, 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1,

2. Krajowy Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 00-325 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6,

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjny, 04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/19.
Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy, w przypadku znalezienia przez upo-

ważniony ośrodek adopcyjny kandydata mającego miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza się dokument potwierdzający 
dobór kandydata do przysposobienia dziecka.

W drodze nowelizacji wprowadzono także do ustawy art. 164a, określający 
w ust. 1 jakie informacje ma zawierać karta dziecka6. Doprecyzowano także w art. 
164a ust. 2, że metryka prowadzenia sprawy zawiera daty wykonania czynności, 
jakie podejmowane są przez uprawnione ośrodki na podstawie art. 164 u.w.r.p.z.

Kolejna zmiana obejmuje dodanie do treści art. 166 u.w.r.p.z. ust. 1 pkt 5 
i pkt 6, tj. określenie, iż kwalifi kacja dziecka do przysposobienia, oprócz dotych-
czas przewidzianych działań, obejmuje dodatkowo dokonywaną przez psycho-
loga analizę aktualnych więzi dziecka z bliskimi mu osobami, a także analizę 
całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie leży w jego 
najlepszym interesie. Do regulacji tej ustawodawca dodał ponadto ust. 1a okre-
ślający co obejmuje kwalifi kacja dziecka do przysposobienia międzynarodowego. 

5 M.P. z 2013 r., poz. 850.
6 Art. 164a u.w.r.p.z.: 1. Karta dziecka zawiera następujące informacje: 1) imię i nazwisko 

dziecka; 2) adres miejsca zamieszkania dziecka; 3) datę i miejsce urodzenia dziecka; 4) dane do-
tyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka; 5) szczegółowy opis przebie-
gu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zawierający również daty umieszczenia dziecka w pieczy 
zastępczej; 6) dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofi zycznym dziecka; 7) stosunek dziecka do 
przysposobienia; 8) imiona i nazwiska rodziców dziecka; 9) daty urodzenia rodziców dziecka; 
10) numery PESEL rodziców dziecka; 11) dane dotyczące stanu zdrowia rodziców dziecka oraz 
inne dotyczące ich informacje mające wpływ na zdrowie dziecka; 12) informacje na temat utrzy-
mywania przez rodzinę biologiczną kontaktów z dzieckiem; 13) dane dotyczące sytuacji prawnej 
oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka, a także informację, czy rodzeństwo zostało 
zgłoszone do przysposobienia.
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Z kolei w art. 166 ust. 2 u.w.r.p.z. do grupy podmiotów, z jakimi współpracuje 
ośrodek adopcyjny przy kwalifi kowaniu do przysposobienia, dodano podmiot 
organizujący pracę z rodziną w przypadku, gdy rodzinie tej nie został przydzie-
lony asystent rodziny.

Do ustawy wprowadzono przepis art. 166a ustanawiający zasadę, iż ro-
dzeństwo umieszcza się w jednej rodzinie przysposabiającej. Wyjątek od tej 
zasady może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy ośrodek adopcyjny na podsta-
wie opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw okreso-
wej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej 
oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego uzna, iż 
nie leży to w najlepszym interesie dziecka. Inny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy 
w związku z nieznalezieniem kandydata do przysposobienia rodzeństwa na te-
rytorium RP oraz poza granicami RP, jest możliwe umieszczenie rodzeństwa 
w różnych rodzinach przysposabiających. Odnośnie realizacji zasady nieroz-
dzielania rodzeństwo wprowadzono do ustawy kolejną zmianę tj. art. 170 ust. 
1 pkt 3, zgodnie z którym w przypadku zgłoszenia gotowości do przysposo-
bienia dziecka przez osoby, które już przysposobiły brata lub siostrę małolet-
niego, ośrodek adopcyjny nie wszczyna postępowania w zakresie poszukiwania 
kandydata do przysposobienia, a wszczęte zawiesza. Jeśli na skutek realizacji 
zasady nierozdzielania rodzeństwa według powyższej zasady dziecko miałoby 
zamieszkać w innym państwie, wówczas jak wynika z dodanego w drodze nowe-
lizacji art. 170 ust. 3, wówczas ośrodek adopcyjny dodatkowo jedynie przesyła 
posiadane dokumenty do ośrodka adopcyjnego prowadzącego centralny bank 
danych. Dodatkowe ułatwienia dla osób adoptujących rodzeństwo wprowa-
dzono także w art. 172 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym aktualnie osoby, które 
wcześniej przysposobiły rodzeństwo dziecka nie są zobowiązane do posiadania 
świadectwa ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. 
Ostatni z dodanych w drodze nowelizacji przepisów, tj. art. 175a u.w.r.p.z. okre-
śla, iż kontrolę nad ośrodkami adopcyjnymi sprawuje zarząd województwa, 
w ramach której ma prawo do żądania m.in. informacji, dokumentów, wstępu 
do obiektów i pomieszczeń, przeprowadzania oględzin obiektów, składników 
majątku, a także żądania od pracowników jednostki udzielania informacji w for-
mie ustnej lub pisemnej.

Zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
oraz Kodeksie postępowania cywilnego

Dnia 18 września 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzone mocą usta-
wy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny 
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i systemie pieczy zastępczej7. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 
w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 1 tej ustawy do K.r.o. dodano art. 1191a K.r.o. w następującym 
brzmieniu: „Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przyspo-
sabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej 
osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek 
jednego z rodziców”. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadziła także zmiany 
w K.p.c. Zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej, w art. 585 K.p.c. po § 2 dodano 
§ 21 i 22 w brzmieniu: „§ 21. We wniosku, o którym mowa w § 1, przysposabiający 
wskazuje również ośrodek adopcyjny, w którym objęty był postępowaniem ad-
opcyjnym, o którym mowa w u.w.r.p.z., zaś przepis § 22 stanowi, że „sąd zwraca 
się do ośrodka adopcyjnego wskazanego we wniosku, o którym mowa w § 1, o: 
1) świadectwo ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów 
do przysposobienia dziecka, z uwzględnieniem art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 2) opinię 
kwalifi kacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka”. Ponadto po art. 585 
K.p.c. dodano art. 5851 i art. 5852 K.p.c. w brzmieniu: „Art. 5851. § 1. Wskazanie 
osoby przysposabiającego przez rodziców, o którym mowa w art. 1191a K.r.o., 
następuje przed sądem opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego 
lub osoby mającej być przysposobioną. Przepis § 2 tego artykułu stanowi, iż: 
„w przypadku wskazania, o którym mowa w § 1, przed wszczęciem postępowa-
nia w sprawie o przysposobienie, sąd opiekuńczy wyznacza termin, w którym 
wskazany przez rodziców przysposabiający powinien zgłosić do sądu opiekuń-
czego wniosek o przysposobienie pod rygorem nieuwzględnienia wskazania. 
Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Przepis art. 5852 stanowi, że 
„o toczącym się postępowaniu w sprawach, w których wniosek o przysposobie-
nie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, sąd opiekuńczy 
zawiadamia prokuratora”. Do przepisów K.p.c. wprowadzono także art. 586 § 4 
K.p.c., zgodnie z którym „przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występu-
je o opinię do ośrodka adopcyjnego, a w razie potrzeby uzasadnionej dobrem 
dziecka może także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki”.

Zgodnie natomiast z dodanym art. 586 § 5 K.p.c., „opinia ośrodka adop-
cyjnego, o której mowa w § 4, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko przysposabianego oraz miejsce jego zamieszkania lub 
pobytu;

2) opinię kwalifi kacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka;
3) ustalenie relacji między przysposabianym a przysposabiającym;
4) ustalenie relacji między rodzicami przysposabianego a przysposabiającym;

7 Dz. U. z 2015 r., poz. 1199. W pracach sejmowych druk nr VII/2361.
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5) inne istotne dla sądu informacje o przysposabianym lub przysposabia-
jącym”.

Art. 3 ustawy nowelizującej z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadził także zmiany 
w u.w.r.p.z. Zgodnie z nimi, do zadań ośrodka adopcyjnego należy również „wy-
dawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia 
dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, 
sporządzanie opinii kwalifi kacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka 
oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego”8. Zmianie uległa również treść art. 169 ust. 1 
uw.r.p.z., zgodnie z którym aktualnie: „Po ukończeniu szkolenia, o którym mowa 
w art. 172 ust. 1, i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifi kacyjnej o kandydatach 
do przysposobienia oraz zakwalifi kowaniu dziecka do przysposobienia, ośrodek 
adopcyjny udostępnia informacje o dziecku tym kandydatom oraz umożliwia im 
kontakt z dzieckiem. Nie dotyczy to osoby przysposabiającego, o której mowa 
w art. 1191a K.r.o.”

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy celem proponowanych, a na-
stępnie wprowadzonych zmian było ograniczenie zagrażającego prawom i dobru 
dzieci tzw. podziemia adopcyjnego, wprowadzenie defi nicji ustawowej „adopcji ze 
wskazaniem”, pozwalającej m. in. na uchronienie dzieci przed przekazywaniem ich 
przez rodziców w celach fi nansowych lub osobom nieposiadającym kwalifi kacji 
i predyspozycji osobistych i moralnych do opieki nad dziećmi. Wprowadzenie 
takiego ograniczenia, według projektodawców ma przyczynić się do likwidacji 
stron internetowych kojarzących osoby chcące przysposobić dziecko z rodzica-
mi, którzy noszą się z zamiarem oddania dziecka do adopcji. Jak zauważa jednak 
K. Tryniszewska, pomimo, iż zamysłem projektodawców tej zmiany było wyeli-
minowanie tzw. „adopcji ze wskazaniem”, a właściwie jej ograniczenie wyłącz-
nie do kręgu krewnych i małżonka rodzica, który oddaje dziecko do adopcji, 
w rzeczywistości takiej zmiany nie powoduje9. Autorka słusznie podkreśla, iż na 
skutek nowelizacji zmianie nie uległa treść art. 119 K.r.o., na podstawie którego 
do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że 
zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie 
się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. W efekcie nadal do-
puszczalna jest adopcja polegająca na tym, iż rodzic naturalny w toku sprawy 
o adopcję przed sądem wyraża zgodę na adopcję swojego dziecka przez osoby 
z nim niespokrewnionego ani spowinowacone (małżonka), a które złożyły do 

8 Art. 156 ust. 1 pkt 11 u.w.r.p.z.
9 K. Tryniszewska, Adopcja ze wskazaniem – czy na pewno została zlikwidowana (nowa inter-

pretacja), htt p://katarzynatryniszewska.pl/adopcja/202-adopcja-ze-wskazaniem-czy-na-pewno 
-zostala-zlikwidowana-nowa-interpretacja (dostęp z dnia 23 października 2015 r.).
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sądu wniosek o adopcję dziecka (potocznie nazywana adopcją ze wskazaniem). 
Adopcja ze wskazaniem w aktualnym stanie prawnym, w związku z wprowadzo-
nymi zmianami, może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy przysposabiającym 
jest krewny rodziców dziecka lub małżonek jednego z rodziców. Ponadto należy 
zwrócić uwagę, że założeniem zmian było wprowadzenie takich rozwiązań praw-
nych, które będą gwarantowały, iż do adopcji nie będzie dochodzić bez pośrednic-
twa ośrodka adopcyjnego, a więc także bez niezbędnych etapów działania takiego 
ośrodka w zakresie ustalenia zasadności przysposobienia konkretnego dziecka 
przez konkretnego przysposabiającego. W związku z tym aktualnie przysposa-
biający we wniosku o przysposobienie zobowiązany jest do wskazania ośrodka 
adopcyjnego, w którym objęty był postępowaniem adopcyjnym. Sąd uzyskuje 
świadectwo ukończenia przez kandydata na przysposabiającego odpowiednie-
go szkolenia oraz opinię kwalifi kacyjną o przysposabiającym, sporządzaną przez 
ośrodek adopcyjny. Jak wynika natomiast z wprowadzonego w drodze nowelizacji 
z 2015 r. art. 5852 K.p.c., w przypadku, gdy toczyłoby się postępowanie w spra-
wach, w których wniosek o przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do 
ośrodka adopcyjnego, sąd opiekuńczy ma obowiązek zawiadomić prokuratora. 
Projektodawcy wprowadzenia w/w zmian podkreślali także, iż przyczyną uza-
sadniającą konieczność wprowadzenia zmian w zakresie współpracy sądu i ośrod-
ka adopcyjnego jest fakt, iż w obowiązującym stanie prawnym uwidoczniło się 
niepokojące zjawisko nakierowane na ominięcie przedsądowego etapu procedur 
powadzonych przez ośrodek adopcyjny związanych z dokonaniem kwalifi kacji 
dziecka do określonej rodziny. Osoby chcące z pominięciem ośrodka adopcyjne-
go i niezbędnych szkoleń przysposobić dane dziecko, występowały o powierzenie 
im na czas trwania postępowania pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W tym 
czasie przez kolejne miesiące nawiązywana była silna więź z dzieckiem, a spra-
wowanie funkcji rodziny zastępczej dawało pierwszeństwo w zgłoszeniu wniosku 
o przysposobienie. Jak wynika z uzasadnienia projektu omawianej ustawy, wpro-
wadzenie zaproponowanych regulacji – w ocenie projektodawców – pozwoli na 
wyeliminowanie sytuacji, w których dochodziło do adopcji bez udziału ośrodka 
adopcyjnego, a więc również bez wnikliwej weryfi kacji kwalifi kacji i predyspozy-
cji osób ubiegających się o adopcję, bez porównania kwalifi kacji i predyspozycji 
wnioskodawców z kwalifi kacjami osób oczekujących na adopcję w tych ośrodkach, 
bez dokonania kwalifi kacji dziecka do rodziny (a nie odwrotnie), bez wsparcia, 
a w dalszej perspektywie doradztwa ze strony ośrodka. Zmiany te należy ocenić 
pozytywnie, bowiem udział ośrodka adopcyjnego każdorazowo w postępowaniu 
adopcyjnym gwarantuje nie tylko weryfi kację niezbędnych okoliczności i infor-
macji, ale może przyczynić się globalnie do skrócenia postępowań adopcyjnych 
z uwagi na konieczność zadbania o wypełnienie wszelkich wymogów formalnych 
wniosku o przysposobienie składanego następnie do sądu. Wątpliwości można 
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jednak dostrzec w kwestii niejako umniejszenia roli sądu w etapie dokonywania 
ustaleń, czy przysposobienie pomiędzy określonymi osobami jest zasadne. W ak-
tualnym stanie prawnym sąd bowiem otrzymuje ocenę kwalifi kacyjną od ośrodka 
adopcyjnego i wydaje się, że ustawodawca założył, iż jest to wystarczające do 
oceny zasadności orzeczenia przysposobienia. W poprzednim stanie prawnym 
postępowanie adopcyjne przed sądem w istocie nie należało do najkrótszych, 
jednak uwarunkowane było to koniecznością dokonania przez sędziego wnikliwej 
oceny osoby przysposabiającego. Aktualnie kompetencja ta właściwie przekazana 
została przez ustawodawcę ośrodkom adopcyjnym.

Dane statystyczne

Mając na uwadze powyżej wskazane zmiany w obowiązujących regula-
cjach prawnych, warto uzupełnić rozważania o kilka zasadniczych danych sta-
tystycznych, które obrazują skalę wydawanych przez sądy orzeczeń w sprawach 
o przysposobienie. I tak, zgodnie z ewidencją spraw o przysposobienie w są-
dach rodzinnych w latach 2000–2014 (I półrocze) udostępnioną przez Wy-
dział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Deregulacji 
Ministerstwa Sprawiedliwości10, liczba ogólna orzeczeń sądowych w sprawach 
o przysposobienie w 2013 r. wynosiła 3030. Dla porównania, w 2000 r. takich 
orzeczeń wydano 2474. Zgodnie z danymi statystycznym, w 2013 r. rozwiązano 
34 stosunków przysposobienia, w 2012 – 18, w 2007 – 20. Biorąc pod uwagę 
wiek przysposabianego dziecka, najwięcej orzeczeń o przysposobienie zapada 
w stosunku do dzieci w wieku do 1. roku życia: w 2013 – 810. Dla porównania, 
w stosunku do dzieci powyżej 1. roku do 2 lat – 433 orzeczenia, w wieku powyżej 
14. do 15. roku życia – 35, natomiast dzieci powyżej 15. roku życia – aż 223. 
Podobna liczba przysposobień miała miejsce w latach ubiegłych, np. w 2009 r. 
orzeczono 847 przysposobień dzieci do 1. roku życia, 115 orzeczeń w stosunku 
do dzieci powyżej 15. roku życia. Warto dodać, że największa liczba orzekanych 
przysposobień, to przysposobienia anonimowe11, dla przykładu – w 2013 r. z 810 
orzeczeń ogólnych, aż 413 obejmuje przysposobienia anonimowe. Ponadto, 
w 2013 r. orzeczono 15 przysposobień zagranicznych. Podobnie w latach ubie-
głych, w których to – zgodnie z danymi statystycznymi – około połowa ogólnej 
liczby przysposobień obejmuje przysposobienia anonimowe.

10 Ewidencja spraw w sądach rodzinnych o przysposobienie dziecka w latach 2000–2014 
(dane Ministerstwa Sprawiedliwości): htt ps://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziec-
mi/adopcja/informacje/informacje-statystyczne/ (dostęp z dnia 2 listopada 2015 r.).

11 Orzekane na podstawie art. 1191 K.r.o. w zw. z art. 589 K.p.c. za zgodą rodziców dziecka, 
którzy wyrażając ją przed sądem opiekuńczym, nie wskazują osoby przysposabiającego.
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Piotr Skubiszewski*

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
pt. „Nasciturus pro iam nato habetur. 

O ochronę dziecka poczętego i jego matki”
(Wrocław 20.11.2015 r.)

W dniu 20 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. „Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego mat-
ki”, której współorganizatorem była Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józe-
fa Litwina, wydawca czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego 
i rejestracji stanu cywilnego”. Udział w konferencji wzięli pracownicy naukowi 
z Polski a także z Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Czech i Białorusi.

Konferencję o godz. 9.00 otworzył główny organizator dr hab. Jacek Ma-
zurkiewicz, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr Piotr Kasprzyk 
Prezes Fundacji i redaktor naczelny „Metryki” a w imieniu władz Uniwersytetu 
zebranych powitał Prorektor prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Prodziekan Wy-
działu Prawa, Administracji i Ekonomii prof. dr hab. Piotr Machnikowski.

Konferencja została podzielona na trzy części. Pierwsza i trzecia objęła refe-
raty naukowe wygłaszane dla wszystkich uczestników konferencji, druga zaś skła-
dała się z czterech paneli przeprowadzonych jednocześnie w odrębnych salach 
Wydziału. Na koniec odbyła się merytoryczna dyskusja uczestników dotycząca 
ochrony dziecka poczętego i jego matki.

Część pierwszą konferencji rozpoczął referat prof. dr Olgi A. Serowej 
z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningra-
dzie (Federacja Rosyjska) na temat chorób genetycznych i związanej z nimi 
ochrony interesów matki i dziecka. Następnie uczestnicy wysłuchali wystą-
pienia doc. dr Władimira E. Makody z Kijowskiego Narodowego Uniwersy-
tetu im. Tarasa Szewczenki (Ukraina) dotyczący aspektu cywilnoprawnego 

* Mgr Piotr Skubiszewski, aplikant przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
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statusu prawnego dziecka poczętego, ale jeszcze nienarodzonego. Z kolei doc. 
dr Oleg A. Halabudenko z Wolnego Międzynarodowego Uniwersytet Mołda-
wii w Kiszyniowie (Mołdawia) w interesujący sposób omówił problematykę 
pro bono conceptum na podstawie wybranych problemów związanych z ochroną 
własności nienarodzonego dziecka. Po jego referacie wystąpiła prof. dr Ałła 
A. Serebriakowa z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kan-
ta w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) i omówiła zagadnienie obowiązku 
alimentacyjnego małżonka wobec ciężarnej żony. Następnie dr hab. Marek 
Andrzejewski, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił referat do-
tyczący rozważań nawiązujących do debaty sprzed lat o właściwym prawie 
dla nienarodzonych i ich matek. Po nim dr hab. Tomasz Sokołowski, prof. 
nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omówił problema-
tykę tożsamości nasciturusa i jej ochrony. Część pierwszą zakończył referat 
dr. Piotra Kasprzyka na temat: „Nasciturus w nowej ustawie prawo o aktach 
stanu cywilnego”.

Następnie, po krótkiej przerwie, rozpoczęto część drugą konferencji, 
w ramach której uczestnicy wygłosili referaty i odczyty w poszczególnych pa-
nelach. I tak w pierwszym panelu m.in. dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska (Uni-
wersytet Wrocławski) przybliżyła problematykę biegu przedawnienia roszczeń 

Konferencja Naukowa we Wrocławiu 20 listopada 2015 r. Od lewej: prof. dr hab. Adam Jezierski,
prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz, dr Piotr Kasprzyk, mgr Daniel Karkut
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przysługujących dziecku z tytułu szkód doznanych przez nie w wyniku czynów 
niedozwolonych innych osób, w tym w czasie okresu płodowego dziecka a mgr 
Piotr Skubiszewski, aplikant radcowski (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lu-
blinie) przytoczył wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
dotyczące problematyki dziecka poczętego. W drugim panelu m.in. dr Monika 
Tenenbaum-Kulig z Uniwersytetu Wrocławskiego przybliżyła zagadnienie daro-
wizny dla nasciturusa, dr Jakub M. Łukasiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego 
omówił stosunek prawny pokrewieństwa wobec nasciturusa, a mgr Agnieszka 
Kwiecień, doktorantka z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosiła referat o obo-
wiązkach ojca względem nienarodzonego dziecka. Panel trzeci otworzył referat 
prof. dr Hanna Audzei z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki 
Kupały (Białoruś) nt. Praw do ochrony dziecka poczętego i jego matki w Republi-
ce Białoruś. Ponadto poruszono m.in. problematykę klauzuli sumienia a ochrony 
dziecka poczętego (mgr Karolina Postel, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach). W ramach czwartego panelu dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu omówiła zagadnienie ochrony 
zdrowia pracownic w ciąży i wpływu prawa UE na polskie prawo pracy. Ponadto 
poruszono m.in. zagadnienie urlopu macierzyńskiego dla „matki zamawiającej” 
(mgr Agnieszka Regiec, doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego) czy statu-
su dziecka nienarodzonego w prawie kanonicznym (mgr Andrzej Moś, doktorant 
Uniwersytetu Gdańskiego).

W części trzeciej konferencji, przeznaczonej dla ogółu uczestników, wygło-
szone zostały interesujące referaty dotyczące problematyki dziecka poczętego. 
I tak m.in. dr hab. Joanna Haberko, prof. nadzw. z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu omówiła kwestię obowiązku alimentacyjnego rodzi-
ców wobec nasciturusa, a dr hab. Piotr Mostowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przybliżył zagadnienie stosowania prywatnoprawnych umów międzynarodo-
wych w sprawach nasciturusa. Część trzecią zakończył interesujący wykład prof. 
dr. hab. Jacka Mazurkiewicza pt. „Tym, co najbardziej niszczy pokój... Dlaczego 
bronię dzieci poczętych”. Na koniec odbyła się dyskusja uczestników konferencji. 
Na tym konferencję zakończono.





I N  M E M O R I A M

Wspomnienie ks. prof. dr. hab. Stanisława Paździora 1946–2015

W dniu 10 sierpnia 2015 r. w szpitalu w Sokołowie Podlaskim zmarł w wieku 
69 lat ks. kan. profesor nauk prawnych dr hab. Stanisław Paździor.

Stanisław Paździor urodził się 24 kwietnia 1946 r. w Bełżycach–Wzgórze. 
W 1979 r. uzyskał stopień doktora z zakresu prawa kanonicznego, a dwadzie-
ścia lat później doktora habilitowanego. W dniu 31 października 2007 r. uzyskał 
tytuł profesora zwyczajnego w zakresie nauk prawnych. Pracę naukową łączył 
z praktyką sądową – w latach 1975–1979 był notariuszem Sądu Biskupiego, 
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1983–1988 obrońcą węzła małżeńskiego, 1985–1997 sędzią Sądu Biskupiego, 
a w latach 1992–2004 wiceofi cjałem Sądu Metropolitalnego.

Pracę w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego na KUL rozpoczął 
w 1994 r. Od 1 grudnia 1999 r. kierował Katedrą Kościelnego Prawa Małżeń-
skiego i Rodzinnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 
a także Katedrą Prawa Kanonicznego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Praw-
nych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. W czasie swojej działalności 
naukowo-dydaktycznej prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji na temat norm dotyczących procesów o orze-
czenie nieważności małżeństwa oraz innych procesów małżeńskich. Wykładał 
również prawo kanoniczne na Wydziale Teologii. Do ważniejszych jego publika-
cji należą dwie monografi e: Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia 
małżeństwa w świetle kan. 1095 (Lublin 1999) oraz Przyczyny poważnego braku 
rozeznania oceniającego w świetle kan. 1095 n. 2 (Lublin 2004). W obu tych publi-
kacjach ks. prof. Paździor przedstawił swój, wypływający z bardzo dużej praktyki 
i doświadczenia sądowego, sposób patrzenia na kanon 1095 2º i 3º Kodeksu 
Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Był autorem wielu publikacji naukowych, artykułów i haseł encyklopedycz-
nych m.in. od numeru 1/2014 rozpoczął cykl artykułów w „Metryce” dotyczą-
cych kościelnego prawa małżeńskiego na styku z prawem rodzinnym i prawem 
o aktach stanu cywilnego. W przygotowaniu były kolejne cenne opracowania 
jednak nieoczekiwana śmierć Profesora nie pozwoliła zrealizować zaplanowa-
nego cyklu.

Redakcja



Zapowiedź wydawnicza

Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa o zmianie imienia 
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KOMENTARZ

Szanowni Czytelnicy, serdecznie zachęcamy Państwa do złożenia zamó-
wienia na publikację: Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa o zmianie imienia 
i nazwiska. Komentarz pod red. Piotra Kasprzyka, który ukaże się w pierwszej 
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Format B5 (240×170 mm)
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Ankieta do Nagrody im. Profesora Józefa Litwina

Szanowni Państwo, Czytelnicy czasopisma „Metryka. Studia z zakresu pra-
wa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, na okładce pierwszego numeru za 
2015 r. zaprezentowany został nowy wzór medalu, który na awersie ma umiesz-
czone w otoku zawołanie: scientia nobilitat (wiedza uszlachetnia, nobilituje). Jest 
to zawołanie, które w trafny sposób odnosi się do charakteru naszego czasopisma, 
docenionego już w wielu środowiskach.

Wydawca „Metryki” złożył propozycję ustanowienia Nagrody im. Profesora 
Józefa Litwina, która spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony środowiska 
naukowego oraz praktyków zajmujących się rejestracją stanu cywilnego, a me-
dal jest widomą częścią tejże nagrody, już nazywanej polskim noblem z zakresu 
rejestracji stanu cywilnego.

Nagroda im. Profesora Józefa Litwina będzie przyznawana przez Kapitułę 
Nagrody im. Profesora Józefa Litwina tym osobom, które swoją pracą naukową 
lub organizacyjną wniosły znaczący wkład w rozwój i upowszechnianie nauki 
prawa z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego. Kandydatów do 
nagrody można zgłaszać m.in. spośród pracowników naukowych, pracowników 
USC, organów nadzoru nad USC, sędziów, adwokatów, radców prawnych.

Proszę wpisać imię i nazwisko kandydata:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krótki opis kandydata:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie kandydatury:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ankietę proszę przesłać na adres:
Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina

ul. Jacka Woronieckiego 7/32, 20-492 Lublin
lub mailowo metryka@onet.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.metryka.info
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