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Szczecin, 9 czerwca 2022 r.

Pan
Marcin Romanowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,
przedstawiam uwagi Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz niektórych innych ustaw (UD292).
Proponowana zmiana przepisu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotycząca
zniesienia domniemania ojcostwa byłego męża matki to krok w dobrym kierunku
i należy ją ocenić pozytywnie, jednak większość zaproponowanych rozwiązań,
wymagających zmiany ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, jako praktycy
opiniujemy negatywnie.
Szczegółową analizę ww. projektu przedstawiam poniżej.
Z poważaniem
Karol Lipiński
Prezes
Zarządu Głównego SUSC RP
(dokument podpisany elektronicznie)
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Uwagi Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. do projektu ustawy
o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
(UD292).
1. Proponowane zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 709 i 1978, Dz. U. z 2022 r.
poz. 350).
Rozbudowane, niejasne proponowane zmiany zamieszczone w art. 2 ust od 1 do 6
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw, wystarczyłoby zastąpić jednym przepisem w oparciu o Uchwałę
7 sędziów NSA z dnia 2 grudnia 2019 II OPS 1/19, zabraniającą dokonywania
transkrypcji aktów urodzeń dzieci rodziców jednej płci i transkrypcji aktów małżeństw
osób jednej płci. Można zresztą wątpić, czy nawet taka regulacja jest potrzebna, skoro
orzecznictwo sądów administracyjnych się ustabilizowało na skutek wypowiedzi NSA.
Jak przy tym wiadomo, sądy administracyjne są związane uchwałami NSA wydanymi
w powiększonym składzie. Zgodnie z art. 269 §1 zd. 1 ustawy z 30.8.2012 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „jeżeli jakikolwiek skład sądu
administracyjnego rozpoznający sprawę nie podziela stanowiska zajętego w uchwale
składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu NSA, przedstawia
powstałe zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi”.
art. 2 ust. 1 projektu
Definicja stanu cywilnego po raz pierwszy pojawiła się w prawie polskim w obecnie
obowiązującej ustawie prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 roku. Projekt
nowelizacji samej definicji nie zmienia. Jednakże sformułowanie, ilekroć w ustawie jest
mowa o stanie cywilnym sugeruje, że definicja stanu cywilnego będzie aktualna tylko
na potrzeby tej konkretnej ustawy. W naszej ocenie definicja ta nie powinna być
ograniczana tylko do prawa o aktach stanu cywilnego, ale mieć szerokie zastosowanie
w prawie polskim.
Nowelizacja proponuje nigdzie niespotykane definiowanie podstawowych zasad
porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Jako praktycy czujemy się urażeni
brakiem zaufania projektodawcy do wiedzy i wykształcenia kierowników i zastępców
kierowników USC. Zgodnie z art. 8 obecnie obowiązującej ustawy na stanowisku
kierownika USC/zastępcy kierownika USC może być zatrudniona osoba posiadająca
odpowiednie wykształcenie (dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub
administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra) i nie ma
potrzeby wpisywania do ustawy p.a.s.c. pozornej definicji „podstawowych zasad
porządku prawnego”, która niczego nowego nie wnosi, gdy chodzi o dotychczasowe
rozumienie tego pojęcia, prezentowane zarówno w orzecznictwie sądowym, praktyce
USC, jak i polskim piśmiennictwie.
Sformułowanie: użyte w ustawie pojęcia małżeństwa, małżonka, matki ojca,
rodziców i przysposobienia rozumie się w znaczeniu nadanym im przepisami
ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest
niepotrzebne a w niektórych przypadkach mylące np. małżeństwo w znaczeniu k.r.o.
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zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta złożą oświadczenia przed kierownikiem
USC. We Francji małżeństwo jest zawierane przed merem. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje. Czy wobec powyższego związek
zawarty przed merem nie jest małżeństwem? Co za tym idzie, czy akt małżeństwa
z Francji nie będzie mógł być transkrybowany do polskiego rejestru? To samo dotyczy
małżeństw zawieranych w wielu krajach przed duchownymi, gdzie – wbrew wyraźnym
wymaganiom przewidzianym w art. 1 ust. 2 k.r.o. nie pojawi się oświadczenie
małżonków, że „zawierają małżeństwo podlegające prawu polskiemu”, a sam
duchowny nie należy do grona podmiotów uprawnionych – zgodnie z prawem polskim
– do przyjmowana oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (zob. art. 1 ust. 3
k.r.o.). W tym przypadku ewidentnie nie mamy także do czynienia z „małżeństwem
w znaczeniu nadanym ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy”. Czy rzeczywiście polscy
urzędnicy mają realizować teraz obowiązek badania, czy ślub zawarty za granicą odbył
się przed kierownikiem USC?
Podobnie, rozumienie rodzica w znaczeniu nadanym przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020r. poz.1359) –
oceniamy jako przepis zbędny i mylący. Oczywiste jest, że ustalenie pochodzenia
dziecka odbywa się w oparciu o przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (jeżeli
w sprawie właściwe jest prawo polskie). Sporządzając akt urodzenia w zwykłym trybie
rejestracji kierownik USC/zastępca kierownika USC przeprowadza cały proces
myślowy, procedurę w oparciu o kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustalenie
macierzyństwa, domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa,
sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności
uznania i in. są kierownikom USC doskonale znane i stosowane, mimo, że opisane nie
w samej ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, ale w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym. Pragnę podkreślić, że kierownik USC w swojej pracy posługuje się
przepisami nie tylko obecnie obowiązującego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
ale niekiedy również wcześniej obowiązujących ustaw. Ma to miejsce przy wydawaniu
odpisów aktów stanu cywilnego archiwizowanych w USC (akty urodzeń przez 100 lat,
akty małżeństw i zgonów 80 lat). Wydanie odpisu aktu jest poprzedzone przepisaniem
aktu papierowego do elektronicznego rejestru (od 1 marca 2015 roku tj. od wejścia
w życie ustawy p.a.s.c.). Przepisanie aktu wymaga jego prawidłowej interpretacji –
ustalenia pochodzenia dziecka, ustalenia nazwiska noszonego po ślubie przez
małżonków - w oparciu o przepisy obowiązujące w chwili rejestracji np. na podstawie
Dekretu z 25 maja 1945 roku Prawo małżeńskie, czy też na podstawie ustawy Kodeks
rodzinny z 27 czerwca 1950 roku.
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje
w formie decyzji administracyjnej. Naszym zdaniem należałoby dodać w tym
przepisie wzmiankę „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych” – odmowa
niekiedy ma inną formę niż decyzja - np. liczne przypadki wymienione w art. 89 p.a.s.c.
art. 2 ust. 2-3 projektu
2. przepis ust. 1 stosuje się także do zagranicznych dokumentów stanu
cywilnego, o ile potwierdzają one zdarzenia określone w art. 2 ust. 4, które
nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .
Tel. 602 491693
e-mail: zarzad@usc.pl

Stowarzyszenie
Urzędników
Stanu Cywilnego
Rzeczypospolitej
Polskiej

Zarząd Główny

Przepis zbędny - ogranicza wyłączność dowodową aktów zagranicznych do aktów
potwierdzających zdarzenia określone w art. 2 ust. 4, co nie jest zgodne z art. 1138
kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe akty pozostają jednak dowodami jako
dokumenty urzędowe – 1138 k.p.c. (nie ma wtedy jedynie wyłączności)???
(patrz uwagi krytyczne do proponowanego nowego Rozdziału 5a). Naszym zdaniem
wszelkie czynności prawne administracyjne powinny być w oparciu o zagraniczny
odpis aktu.
art. 2 ust. 4 projektu
Rozwiązania zaproponowane w rozdziale 5a w naszym przekonaniu nie mieszczą się
stricte w zakresie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Tak więc już z tego
powodu, regulacje zawarte w projektowanych przepisach nie powinny być objęte
zakresem czynności wykonywanych przez kierownika USC. Naszym zdaniem,
proponowane „zaświadczenie” w ogóle nie ma charakteru dokumentu z zakresu
rejestracji stanu cywilnego, co stanowi meritum pracy urzędów stanu cywilnego
w Polsce.
Art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE, dotyczy jednej ze swobód
gwarantowanych obywatelom państw członkowskich UE (tym samym obywatelom UE)
w zakresie swobodnego przepływu i pobytu osób na terytorium państw członkowskich
UE. Można zatem wywieść, że proponowane „zaświadczenie”, będzie dotyczyło tylko
dzieci osób będących obywatelami UE. Rodzi się zatem pytanie, co z dziećmi i ich
rodzicami pochodzącymi z państw trzecich?
Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że proponowane „zaświadczenie”
ma zagwarantować rodzicom dziecka i jemu samemu prawo do swobodnego
przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich UE (art. 21
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE). Jednocześnie wydane przez kierownika USC
„zaświadczenie” ma w dalszej kolejności uprawniać rodzica dziecka do złożenia
wniosku o wydanie jemu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).
- jaki zatem charakter ma pełnić owo „zaświadczenie”?
- jaki jest sens wydawania takiego „zaświadczenia” i tym samym wydłużanie drogi
na ubieganie się o wydanie dokumentu tożsamości dla dziecka, którego rodzicami
są osoby tej samej płci?
Z całą mocą należy zaznaczyć, że skoro „zaświadczenie” ma wskazywać rodzica
dziecka, który w jego imieniu ma prawo złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego
lub paszportu to wydaje się, że zupełnie wystarczające byłoby przedłożenie do wglądu
dokumentu zagranicznego wraz z urzędowym przekładem na język polski
bezpośrednio przed organem zajmującym się wydawaniem dokumentu tożsamości –
tym samym wydanie „zaświadczenia” byłoby zbędne.
W tym zakresie należy mieć bowiem na uwadze, że zagraniczne dokumenty
urzędowe na podstawie art. 1138 KPC, posiadają na terytorium Polski taką samą
moc dowodową, jak dokumenty polskie.
Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 czerwca 2018 r.,
Sygn. akt II OSK 1808/16 (wcześniej WSA w Gliwicach, vide: wyrok z 6 kwietnia 2016
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r., Sygn. akt II SA/Gl 1157/15) gdzie wyraźnie zaznaczono, iż nie ma podstaw
do twierdzenia, że brak transkrypcji aktu stanu cywilnego ogranicza możliwość
skutecznego powoływania się na zagraniczny dokument w obrocie prawnym, tak przed
organami polskimi, jak również sądami, gdyż jak wynika z art. 1138 K.p.c. zagraniczne
dokumenty mają taką samą moc dowodową, jak polskie dokumenty urzędowe. Na tę
okoliczność zwrócił uwagę również Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie
siedmiu sędziów z 20 listopada 2012 r., Sygn. akt III CZP 58/12 stwierdzając, że akt
stanu cywilnego sporządzony za granicą stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim
stwierdzonych także wtedy, gdy nie został wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego.
Ponadto należy zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w Luksemburgu [TSUE] w wyroku z 5 czerwca 2018 r. w sprawie C-673/16 (sprawa
Coman), mając na uwadze treść art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
[TFUE] przede wszystkim wywiódł, iż pojęcie „małżonka” w rozumieniu przepisów
prawa unijnego, w zakresie dotyczącym swobody przemieszczania się obywateli Unii
i członków ich rodzin, obejmuje współmałżonków tej samej płci. i wiążące się z nim
normy dotyczące małżeństwa, są materią należącą do kompetencji państw
członkowskich, a prawo Unii tej kompetencji nie narusza. Stąd też państwa
członkowskie mają nadal zagwarantowaną swobodę w zakresie wprowadzania
do swojego porządku prawnego małżeństw dla osób tej samej płci.
Jednakże uwzględniając powyższe (sprawa Coman), NSA w wyroku z 10 października
2018 r., sygn. akt II OSK 2552/16 wyraźnie stanął na stanowisku, że brak możliwości
nadania w Polsce nr PESEL dziecku urodzonemu za granicą w związku
jednopłciowym, jako konsekwencja niemożności transkrypcji aktów stanu cywilnego
w trybie art. 105 ust. 4 ustawy p.a.s.c., naruszałby zasadę swobodnego
przemieszczania się obywateli Unii.
Projektowany art. 105 ust. 5 p.a.s.c nadal zakłada, że transkrypcja jest obligatoryjna,
jeżeli obywatel polski ubiega się o polski dokument tożsamości lub nr PESEL.
W tym stanie rzeczy (uwzględniając treść art. 1138 k.p.c., o czym wyżej) nadal
rozważenia wymaga bezpośrednie przedłożenie do wglądu zagranicznego aktu stanu
cywilnego wraz z urzędowym przekładem na język polski w organie zajmującym
się nadaniem nr PESEL lub wystawieniem dokumentu tożsamości (dowodu
lub paszportu) i tym samym pominięcie wystawienia „zaświadczenia” przez kierownika
USC, jako dokumentu zbędnego. Również w zakresie nadania nr PESEL lub
wystawienia dokumentu tożsamości (dowodu/ paszportu) za bezcelowe należy uznać
odsyłanie rodziców dziecka do sądu w trybie projektowanego art. 62 ust. p.a.s.c. –
z uwagi na niemożność transkrypcji aktu stanu cywilnego (projektowany art. 107 pkt 2
p.a.s.c.).
Mając na uwadze powyższe negatywnie oceniamy wprowadzenie nowego
rozdział. Ponadto istnieje obawa, że projektowane regulacje mogą spowodować nowy
rodzaj roszczeń rodziców tej samej płci powołując się na dyskryminację ich dzieci, dla
których ustawodawca nie zezwala sporządzenia w rejestrze stanu cywilnego aktu
stanu cywilnego natomiast przyznaje prawo wydania z tego rejestru zaświadczenia,
które w istocie będzie stanowić synonim odpisu aktu stanu cywilnego.
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Skoro, celem wprowadzenia nowego zaświadczenia jest zrównanie sytuacji prawnej
wszystkich dzieci, bez względu na fakt, czy i jaki akt urodzenia sporządzono poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to należy przyznać wszystkich dzieciom w tym
dzieciom rodziców jednopłciowych możliwość transkrypcji/sporządzenia aktu
urodzenia lub nie tworzyć precedensów, które dadzą przesłankę do sformułowania
pozwu o dyskryminację.
art. 2 ust. 5 projektu
Niezrozumiały jest art. 62 ust. 3 – nowy punkt 2. "dziecka urodzonego za granicą,
którego zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie nie
podlega transkrypcji z przyczyn określonych w art. 107 pkt 2, a rejestracja
urodzenia w trybie art. 99 ust. 1 pkt 2 jest niemożliwa z powodu braku dokumentu
zawierającego dane identyfikujące co najmniej matkę dziecka jako kobietę, która
je urodziła"
Przepis ten wraz z proponowanym, nowym art. 99 ust. 1 pkt. 3 doprowadzi do dużego
zamieszania i niejasności interpretacyjnych, dotyczących pochodzenia dziecka
urodzonego za granicą, posiadającego – zgodnie z prawem obcym – rodziców jednej
płci. Czy każde dziecko urodzone za granicą, posiadające rodziców jednej płci
będziemy traktować jako dziecko nieznanych rodziców? Może to spowodować wzrost
ilości spraw w sądach. Postępowania takie będą przy tym prowadzić do zafałszowania
stanu cywilnego osoby fizycznej, wynikającego z oryginalnego aktu urodzenia. Można
twierdzić, że jest to niedozwolona ingerencja w stan cywilny danej osoby, który to stan
cywilny w Polsce jest traktowany jako dobro osobiste podlegające ochronie (art. 23-24
k.c.).
Proponowany przepis uważamy za zbędny. W tej sytuacji nie można traktować dziecka
jako dziecka nieznanych rodziców. Funkcję ustalenia treści aktu w przypadku, kiedy
nie może go sporządzić kierownik USC spełnia art. 40 pkt. 2 w obecnym brzmieniu.
art. 2 ust. 6 projektu
Generalnie złym pomysłem jest zastąpienie transkrypcji aktu urodzenia, gdzie są
wpisani rodzice jednopłciowi, pierwotną rejestracją na podstawie zagranicznego aktu
urodzenia (także z urzędu) – tyle że bez wpisania rodziców jednej płci.
Czy oznaczałoby to, że rejestrujemy urodzenie dziecka nieznanych rodziców?! patrz
nowy przepis art. 62 ust. 3 punkt 2.
Ponadto wątpliwości budzi określenie: dane „identyfikujące co najmniej matkę
dziecka”. Czy samo imię i nazwisko matki można uznać już za dane identyfikujące?
art. 2 ust. 8 projektu
Art. 105 ust. 3 – nowela sugeruje drobną zmianę dotyczącą osoby wnioskodawcy
a naszym zdaniem przepis wymaga gruntownej analizy i zrewidowania.
Jeżeli prawo polskie jest właściwe dla ustalenia pochodzenia dziecka, transkrypcja
dokonana w okolicznościach opisanych w art. 105 ust. 3 p.a.s.c. prowadzi w istocie
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do zafałszowania stanu cywilnego dziecka. Dopóki nie zostanie obalone domniemanie
pochodzenia dziecka od męża matki, do czego niezbędne jest konstytutywne
orzeczenie sądu, mężczyzna, którego rodzicielstwo ujawniono na podstawie
zagranicznego aktu urodzenia nie powinien być w Polsce uznawany za prawnego ojca
dziecka.
Nie zmieni – to faktu, że - bez przeprowadzenia pełnej analizy, dotyczącej
sytuacji rodzinnej dziecka - zwykli uczestnicy obrotu, organy administracji, a nawet
sądy mogą działać w zaufaniu do stanu ujawnionego w rejestrze stanu cywilnego.
Pamiętając o szczególnej mocy dowodowej, jaką posiada akt urodzenia (art. 3
p.a.s.c.), należy się spodziewać, że mężczyzna, którego dane figurują w akcie, de facto
będzie traktowany jako ojciec dziecka. Można naturalnie powiedzieć, że skoro
najczęściej jest to biologiczny ojciec, to nie ma potrzeby, by cokolwiek zmieniać.
Praktyka przekonuje jednak, że w niektórych przypadkach interesy określonych osób
mogą spowodować, że niespodziewanie stają się one zainteresowane
zakwestionowaniem prawidłowości aktu urodzenia sporządzonego w trybie
transkrypcji. (patrz: M. Wojewoda, „Pater est quem transcriptio demonstrant? O
potrzebie zmiany art. 105 ust. 3 Prawa o aktach stanu cywilnego”, Metryka 2019, nr 1,
s. 65-80).
Być może warto rozważyć w takich przypadkach uproszczoną formę zaprzeczenia
ojcostwa w drodze oświadczenia składanego przez męża matki przed kierownikiem
USC (patrz: nasze uwagi do projektu zmiany art. 62 k.r.o.) W razie złożenia takiego
oświadczenia transkrypcja byłaby w pełni zasadna.
art. 2 ust. 9 projektu
Art. 107 pkt 2
Kierownik USC odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli zawarte w zagranicznym
dokumencie wpisy dotyczące małżeństwa, małżonka, matki, ojca, rodziców bądź
przysposobienia pozostają w sprzeczności ze znaczeniem tych pojęć
wskazanym w art. 2 ust.2
Zgodnie z nowelizacją - art. 2 ust. 2 małżeństwo należy rozumieć w znaczeniu
nadanym przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak skonstruowane
przepisy oznaczają konieczność odmowy transkrypcji wszystkich obcych aktów
małżeństwa, które nie są małżeństwami w rozumieniu k.r.o., czyli nie tylko aktów
małżeństw osób jednej płci ale również tych, które nie były zawarte przed kierownikiem
USC lub duchownym (na podstawie zaświadczenia z polskiego USC) albo przed
polskim konsulem w ścisłej zgodzie z przepisami polskiego k.r.o. (patrz wcześniejsze
uwagi dotyczące pojęcia małżeństwa). Należy w tym miejscu przypomnieć,
że podstawową przesłanką istnienia małżeństwa z art. 1 k.r.o. jest oświadczenie
składane przed ściśle wskazanym organem. Bardzo duża część małżeństw
zawieranych za granicą nie czyni zadość przepisom prawa polskiego, bo oświadczenia
nie zawsze są składane przed lokalnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Art. 107 pkt 4 kierownik odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli zagraniczny
dokument zawiera wpis oparty na orzeczeniu sądu państwa obcego lub
rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego niepodlegającym uznaniu na
podstawie(…)
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Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 104 ust. 5 p.a.s.c. transkrypcja jest
obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu
cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze
sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu
cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
Nowy art.107 punkt 4 bardzo skomplikuje życie obywatelom Polski, którzy mieszkają
za granicą i tam dokonują wielu czynności mających wpływ na ich stan cywilny, bądź
stan cywilny ich dzieci. Przykładem jest sytuacja, gdzie obywatel polski w czasie
długiej emigracji, w trakcie której kilka razy zmieniał stan cywilny – zawierał związek
małżeński i się rozwodził- pragnie powrócić do kraju ojczystego, w którym się urodził
– do Polski. Zgodnie z przytoczonym art. 104 ust. 5 powinien dokonać transkrypcji
wszystkich aktów małżeństw. Jeżeli rozwodził się za granicą czeka go skomplikowana
procedura uznawania kilku wyroków rozwodowych sądów obcych. Procedura
uznawania w sądzie w Polsce będzie jeszcze bardziej skomplikowana i długa, jeżeli
po rozwodzie nastąpił zgon drugiego małżonka. Jeżeli będzie to dotyczyło Polaka,
który na skutek zawarcia małżeństwa za granicą zmienił nazwisko po ślubie i spotka
się z odmową transkrypcji aktu małżeństwa, który zawiera wzmiankę o rozwodzie,
nie otrzyma numeru PESEL, nie otrzyma dowodu osobistego na nazwisko noszone
po ślubie. Sytuacja taka będzie prowokowała do zatajania swojego stanu cywilnego
przez Polaków powracających do kraju. Tylko stan cywilny kawaler/panna umożliwi
otrzymanie dowodu osobistego. Sprawa się komplikuje, jeżeli będą posiadali
paszporty wydane przez konsuli polskich za granicą z nazwiskiem po ślubie. A jak
udowodnić pochodzenie dzieci od rodziców, którzy pozostawali w związku małżeńskim
w chwili ich narodzin a następne się rozwiedli? Czy nie warto dopuścić transkrypcji
aktu małżeństwa ze wzmianką o rozwodzie dokonanym za granicą dla prostej,
przyjaznej obywatelom procedury ujawniania ich stanu cywilnego w polskim rejestrze?
Należy zresztą zauważyć, że proponowane brzmienie przepisu zdaje się nie pozwalać
na transkrypcję nawet wtedy, gdy zagraniczne orzeczenie zostało uznane. Przepis
czytany literalnie zakazuje wszelkich transkrypcji, w których określony element
stanu cywilnego został określony na podstawie orzeczenia zagranicznego sądu
lub innego organu!
Jeśli chodzi o akty urodzeń to ze złożonego do transkrypcji odpisu aktu urodzenia
nie zawsze wynika, że ojcostwo zostało ustalone na podstawie orzeczenia sądu albo,
że przysposobił mąż matki . W wielu przypadkach nie dojdzie zatem do odmowy,
bo kierownik USC nie będzie wiedział, że istnieją przesłanki odmowy. Stawia to pod
znakiem zapytania sens wprowadzania analizowanego przepisu.
O tym, że transkrypcja aktów, w których ukryte jest orzeczenie powinna być
dokonywana zob. M. Wojewoda, „Uznanie rozstrzygnięć organów państw obcych a
przesłanki transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego”, Studia Prawno
Ekonomiczne 2018, vol. 108, s. 159-172.
Ponadto w projekcie brak oczekiwanych regulacji:
- wprowadzenia możliwość unieważnienia przez kierownika USC aktu urodzenia
dziecka przysposobionego, gdy przysposobienie zostało rozwiązane (także
za granicą). Chodzi o uniknięcie potrzeby wszczynania osobnej sprawy przed sądem,
co następuje niekiedy z dużym opóźnieniem powodując, że przez dłuższy czas stan
cywilny osoby, która nie jest już przysposobiona w rejestrze przedstawia się w sposób
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niezgodny z prawdą – zob. M. Wojewoda, „Nawiązanie lub rozwiązanie
przysposobienia w sprawach z elementem obcym a wpisy w polskim rejestrze stanu
cywilnego”, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2018, z. 3, s. 742-746.
- wprowadzenia do obecnego brzmienia art. 108 ust. 4 zapisu, że forma pisemna
odmowy dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego może
odpowiednio znaleźć zastosowanie w sytuacji odmowy dokonania czynności
na podstawie nie tylko przepisów KPC, ale również prawa UE oraz wielostronnych
i dwustronnych umów międzynarodowych, który RP jest stroną.
Takie przepisy prawa UE (w tej sytuacji dot. tylko Rozporządzenia UE w zakresie
uznawania orzeczeń…), jak również umowy nie zawierają wytycznych w zakresie
formy odmowy dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa
obcego.
- zmiany art. 104 ust. 7, który brzmi: Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu
stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami
stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu
cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności
materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie
do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie
transkrypcji
Na zapis: 1) Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który
dotyczy obywateli polskich, dla których w Rzeczypospolitej Polskiej stworzono
wcześniej inne akty stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego
dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialnotechnicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni
polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. 2).
Dostosowanie, o którym mowa w pkt. 1), w zakresie danych rodziców dziecka,
może dotyczyć także transkrypcji aktu urodzenia, jeżeli matka i/lub ojciec
dziecka posługują się aktami stanu cywilnego wcześniej sporządzonymi
w Rzeczypospolitej Polskiej
- wprowadzenie do ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego odpowiednika art. 51a
ustawy z 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.
2072), który pozwoli kierownikowi USC skorzystać z pomocy Ministerstwa
Sprawiedliwości w tych przypadkach, gdy w sprawie znajduje zastosowanie prawo
obce (np. przy ustaleniu pochodzenia dziecka urodzonego przez cudzoziemkę, przy
uznaniu dziecka nieposiadającego polskiego obywatelstwa, przy ustalaniu brzmienia
nazwisk cudzoziemców po zawarciu małżeństwa lub imion i nazwisk dzieci
cudzoziemców, gdy sporządzany jest w Polsce akt stanu cywilnego itp.).
2. Proponowane zmiany w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
art. 1 ust. 1 projektu
Zmiana art. 62 k.r.o. Zaproponowana nowelizacja przepisu zasługuje na aprobatę.
Praktyka pokazuje, że większość spraw kierowanych do sądów z pozwem
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o zaprzeczenie ojcostwa, była pokłosiem istnienia domniemania pochodzenia dziecka
od męża matki wynikającego z art. 62 § 1 k.r.o. w sytuacji, kiedy od uprawomocnienia
wyroku rozwodowego nie upłynęło 300 dni.
Niemożność złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka przez matkę dziecka
oraz jej partnera (ojca dziecka) na etapie rejestracji aktu urodzenia dziecka w Rejestrze
Stanu Cywilnego, wielokrotnie budziło niezrozumienie i niepotrzebne emocje
po stronie rodziców dziecka. Oczywiście kierownik USC informował matkę dziecka i jej
partnera o możliwości sporządzenia nowego aktu urodzenia poprzez zawarcie takiej
prośby w pozwie o zaprzeczenie ojcostwa; nie mniej nie zawsze taki nakaz widniał w
treści prawomocnego orzeczenia o zaprzeczeniu ojcostwa.
Nasuwa się jednak pytanie - czy rzeczywiście zasadne jest uchylenie obecnego § 2
k.r.o. ?
Nie można zakładać, że również po ustaniu małżeństwa na skutek śmierci małżonka
a w szczególności z chwilą unieważnienia małżeństwa, będzie zachodziła konieczność
przerwania biegu 300 dni na domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki.
Istnieją różne sytuacje życiowe. Stąd oprócz możliwości wniesienia zaprzeczenia
ojcostwa, matka dziecka wraz z partnerem będzie zainteresowana zawarciem
kolejnego związku małżeńskiego, celem uniknięcia zaistnienia domniemania
wynikającego z art. 62 § 1 k.r.o.
Mając na uwadze dobro dziecka oraz ułatwienie procedur w szczególnej sytuacji jaką
jest śmierć męża matki, proponujemy dodać rozwiązanie jakie jest przyjęte w Kodeksie
rodzinnym Ukrainy w art. 122 ust. 3 drugi akapit.
„Jeżeli dziecko urodziło się w ciągu 300 dni od ustania małżeństwa ze szczególnej
przyczyny, jaką jest śmierć męża, to ustalenie ojcostwa może się dokonać przez
zgodne oświadczenie matki oraz mężczyzny, który twierdzi, że jest ojcem.
Oświadczenie takie przesądza o tym, że zmarły mąż nie będzie uznany za ojca
dziecka.
Naszym zdaniem takie rozwiązanie będzie służyło dobru dziecka, które będzie
wychowywane w pełnej rodzinie.
Zmiana brzmienia art. 90 może wprowadzić problemy interpretacyjne. Analizując
istniejące komentarze, powyższy przepis miał na celu umożliwić nadanie dziecku
nazwiska męża, stwarzając w ten sposób „środek asymilacji dziecka w rodzinie, którą
jego matka założyła przez zawarcie małżeństwa”, oraz miał „zacierać oznakę jego
pozamałżeńskiego pochodzenia”, nie powodując zaś ustalenia ojcostwa. W praktyce
jednak rodzi wiele problemów interpretacyjnych i pozbawia biologicznego ojca,
posiadającego pełną władzę rodzicielską, statusu strony i wypowiedzenia się w kwestii
zmian nazwiska jego dziecka.
Należy zauważyć, że w obecnych czasach znacznie rośnie odsetek dzieci urodzonych
z związków pozamałżeńskich. Z danych podanych przez GUS na początku lat 90. było
to ok. 6-7 proc., w 2000 r. – ok. 12 proc., a w 2019 r. – ponad 25 proc.
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Obecnie mamy coraz więcej rodzin zrekonstruowanych tzw. patchworkowych,
w których dzieci pochodzą od różnych ojców, matek i noszą różne nazwiska.
Społecznie w dzisiejszych czasach, fakt ten jest akceptowalny i nie wzbudza
kontrowersji, zatem należy uznać, że cel art. 90 tj. ukrycie pochodzenia dziecka
ze związku pozamałżeńskiego, stracił już swoje przeznaczenie.
Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany nazwiska
dziecka, matka może tego dokonać na drodze administracyjnej korzystając z ustawy
o zmianie imienia i nazwiska. W praktyce ta droga jest często wybierana np. gdy
dziecko nosi nazwisko biologicznego ojca, z którym nie ma więzi emocjonalnej.
W takich przypadkach, ojciec dziecka jest sądownie pozbawiony praw rodzicielskich,
nie jest stroną postępowania i matka może zmienić nazwisko dziecku na swoje
aktualnie noszone.
Należy zwrócić uwagę, że proponowane zmiany w art. 90§1 K.r.o. zawierające
określenie "stale przebywa", będą źródłem problemów interpretacyjnych. Będą rodzić
się pytania: co to oznacza? Zameldowanie? Faktyczne zamieszkanie? Czy ma to być
określone wg. oświadczenia? W jaki sposób to weryfikować? Można domniemywać,
że intencją projektodawcy jest zapobieżenie zmiany nazwiska, gdy dziecko nie
przebywa stale z wnioskującym rodzicem, lecz zaproponowane brzmienie spowoduje,
że kierownik USC będzie musiał rozstrzygnąć z kim dziecko przebywa. Zapis winien
być bardziej jednoznaczny, np.: Jeżeli matka małoletniego dziecka, zameldowanego
pod tym samym adresem pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy, (zamiast:
stale przebywa).
Ponadto w odniesieniu do art. 90 § 2 k.r.o. – należy w wyrokach ustalających ojcostwo
wprowadzić zapis czy nazwisko dwuczłonowe, które otrzymuje dziecko zostało
przyznane na zgodny wniosek rodziców, czy też nie (praktyka pokazuje, że nazwisko
dwuczłonowe jest najczęściej nadawane przez sąd w wyrokach ustalających
ojcostwo).
Przy złożeniu wniosku w trybie art. 90 § 1 k.r.o. kierownik USC nie ma możliwości ad
hoc stwierdzić, czy nazwisko dziecka wynikające z treści prawomocnego orzeczenia
sądu ustalającego ojcostwo została wskazane na zgodny wniosek rodziców, czy też
nie. Informacja ta jest kluczowa przy nadaniu dziecku nazwiska w trybie
komentowanego przepisu.
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