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Transkrypcja niemieckich dokumentów stanu cywilnego
do polskich ksi¹g stanu cywilnego

I. Pojêcie, podstawy prawne

Transkrypcja (inaczej umiejscowienie) jest to wpisanie do ksi¹g stanu
cywilnego tre�ci zagranicznychodpisówakt stanu cywilnego1. Podstawêdo
dokonywania transkrypcji zagranicznych odpisów aktów stanu cywilnego
stanowi art. 73 pr.a.s.c. Zgodnie z jego tre�ci¹, akt stanu cywilnego spo-
rz¹dzony za granic¹ mo¿e zostaæ wpisany do polskich ksi¹g stanu cywil-
nego albo nawniosek, albo z urzêdu. Zkomentarzy do art. 73 ust. 1 pr.a.s.c.2
jednoznaczniewynika, ¿e aby zagranicznyodpis aktu stanu cywilnegomóg³
zostaæwpisany do polskich ksi¹g, musi spe³niæ ³¹cznie nastêpuj¹cewarun-
ki: dokument musi byæ traktowany w pañstwie wystawienia jak dokument
stanu cywilnego, obligatoryjnie wydany przez miejscowy urz¹d stanu cy-
wilnego oraz stanowiæ akt stanu cywilnego.
Poniewa¿ Polski z RFN nie wi¹¿e umowa o wymianie aktów stanu

cywilnego, nie ma zastosowania w stosunkach polsko-niemieckich art. 73
ust. 2 pr.a.s.c., przewiduj¹cy wpisanie z urzêdu wzmianki dodatkowej lub

1 K. G o n d o r e k, A. U s t o w s k a, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem,
Warszawa 1991, szerzej o istocie transkrypcji patrz s. 306.

2 Patrz M. A l b i n i a k, A. C z a j k o w s k a, Prawo o aktach stanu cywilnego z obja-
�nieniami, Toruñ 1996, s. 137 oraz K. G o n d o r e k, A. U s t o w s k a, op. cit., s. 307-308.
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umieszczenie przypiskuwakcie stanu cywilnego sporz¹dzonymwpolskich
ksiêgach stanu cywilnego, je¿eli zagraniczny akt przes³ano do kraju w
wykonaniu umowy miêdzynarodowej przewiduj¹cej wzajemn¹ wymianê
aktów stanu cywilnego. Umiejscawianie odbywa siê wiêc najczê�ciej na
wniosek zainteresowanej strony (w szczególnych przypadkach z urzêdu)
po spe³nieniu przez zagraniczny odpiswy¿ejwymienionychwarunków, po
jego przet³umaczeniu i z³o¿eniu wraz z wnioskiem zainteresowanej osoby
we w³a�ciwym u.s.c. Wniosek wraz z za³¹cznikami stanowi podstawê do
wydania przez kierownika u.s.c. decyzji o dokonaniu transkrypcji zagra-
nicznego odpisu aktu stanu cywilnego do polskich ksi¹g stanu cywilnego.
Polskie przepisy nie przewidywa³y do niedawna obowi¹zku transkryp-

cji zagranicznych odpisów aktów stanu cywilnego.Wpis do polskich ksi¹g
stanu cywilnego tre�ci niemieckich odpisów aktów stanu cywilnego mia³
charakter fakultatywny i odbywa³ siê na wniosek zainteresowanego.
Swego rodzaju ograniczenie zasady fakultatywno�ci w tym zakresie

wprowadzi³o rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie
wzorów oraz trybuwydawania paszportów, dokumentówwymaganych do
ich otrzymania, a tak¿e trybu postêpowania funkcjonariuszy Stra¿y Gra-
nicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w pasz-
portach (Dz.U. z 1999 r. Nr 37, poz. 358), a ostatnio równie¿ rozporz¹-
dzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegó³owego
trybu postêpowania w sprawach o nadanie lub wyra¿enie zgody na zrze-
czenie siê obywatelstwa polskiego oraz wzorów za�wiadczeñ i wniosków
(Dz.U. z 2000 r. Nr 18, poz. 231)3.
W § 2 ust. 1 pkt 3 rozporz¹dzenia MSWiA, precyzuj¹c dokumenty,

jakie podlegaj¹ z³o¿eniu wraz z wnioskiem o wydanie paszportu w kraju,
wskazuje siê na odpis skrócony aktu urodzenia, a w pkt 4 odpis skrócony
aktuma³¿eñstwa.Chocia¿przepis §2 rozporz¹dzenia nie okre�la, czyprzed-
k³adane odpisy maj¹ byæ odpisami polskich aktów stanu cywilnego, skon-

3 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegó³owego
trybu postêpowania w sprawach o nadanie lub wyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywa-
telstwa polskiego oraz wzorów za�wiadczeñ i wnioskówwesz³o w ¿ycie 4 kwietnia 2000 r.
Zgodnie z § 11, przepisy rozporz¹dzenia nie maj¹ zastosowania do wniosków o nadanie
obywatelstwa iwyra¿enie zgody na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego z³o¿onych przed
wej�ciemw ¿ycie rozporz¹dzenia.
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kretyzowanie wymogów nastêpuje w § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia. Przepis
dajemo¿liwo�æ uwzglêdnienia przywydawaniu paszportu polskiego przez
konsula innych ni¿ polskie akty stanu cywilnego, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 3 i 4 rozporz¹dzenia. Z § 3 ust. 2 wynika wiêc po�rednio, ¿e
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 odpisy winny byæ odpisami polskich akt
stanu cywilnego.
Z kolei, zgodnie z § 4 ust. 3, w nawi¹zaniu do § 2 ust. 1 pkt 4 rozpo-

rz¹dzenia Prezydenta RP, do wniosku owyra¿enie zgody na zrzeczenie siê
obywatelstwa polskiego nale¿y do³¹czyæ odpis aktu urodzenia, z tym za-
strze¿eniem, ¿e odpisy aktów stanu cywilnego musz¹ byæ wydane przez
polski urz¹d stanu cywilnego. Powy¿szy wymóg dotyczy obywateli pol-
skich zamierzaj¹cych zrzec siê obywatelstwa polskiego. Zgodnie z § 2 ust.
3 rozporz¹dzenia, obowi¹zek ten obejmuje jednak równie¿ cudzoziemców
zamieszkuj¹cych w Polsce na podstawie w³a�ciwego zezwolenia, a ubie-
gaj¹cych siê o nadanie obywatelstwa polskiego4.

Wskazane przepisy nak³adaj¹ tym samym na osobê zainteresowan¹
za³atwieniem sprawpaszportowych i obywatelskich obowi¹zek przed³o¿e-
nia organom paszportowym i obywatelskim wraz z wnioskiem m.in. pol-
skich odpisów aktów stanu cywilnego. Obowi¹zek ten spoczywa na oby-
watelach polskich ubiegaj¹cych siê o za³atwienie spraw paszportowych i
obywatelskich zarówno w urzêdach w kraju, jak i w polskich urzêdach
konsularnych za granic¹.
Wkonsekwencjiww. przepisy spowodowa³y konieczno�æ umiejscawia-

nia obcych odpisów akt stanu cywilnegow polskich urzêdach stanu cywil-
nego ka¿dorazowo, gdy osoba posiada obcy odpis aktu stanu cywilnego i
sk³ada wniosek o wydanie nowego paszportu np. dla dziecka, wymianê
paszportu starego na nowy (w przypadku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego
za granic¹ i zmiany nazwiska), dokonanie wpisu dziecka urodzonego za
granic¹ w paszporcie jednego z rodziców lub wniosek o wyra¿enie zgody
na zrzeczenie siê obywatelstwa polskiego.Wpraktyce oznacza to, ¿e osoby
posiadaj¹ce obce odpisy aktów stanu cywilnego, które dokumentuj¹ albo

4 Ustawa z dnia 7 pa�dziernika 1999 r. o jêzyku polskim, Dz.U. Nr 90, poz. 999;
obwieszczenie Ministra SprawWewnêtrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy o obywatelstwie polskim, Dz.U. Nr 28, poz.
353. Patrz równie¿ M. A l b i n i a k, A. C z a j k o w s k a, op.cit., s. 136.
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urodzenie, albo zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹, musz¹ naj-
pierw zatroszczyæ siê o umiejscowienie zagranicznego odpisu, a dopiero po
otrzymaniu polskiego odpisu z³o¿yæwniosek owydanie nowegopaszportu,
dokonanie wpisu dzieckaw paszporcie lubwyra¿enie zgody na zrzeczenie
siê obywatelstwa polskiego.
Wprowadzony po�rednio przez przepisy rozporz¹dzenia obowi¹zek

transkrypcji zagranicznychdokumentówstanucywilnegopozwoli³naobjêcie
rejestracj¹ w polskich ksiêgach stanu cywilnego zdarzeñ dotycz¹cych
obywateli polskich zamieszka³ych w RFN. Tym samym objêta zosta³a
rejestracj¹ grupa osób, która do tej pory tej rejestracji nie podlega³a. Nie
podlega³a bowiemdo tej pory rejestracji znaczna czê�æ urodzeñ i zawartych
przez obywateli polskich zwi¹zków ma³¿eñskich, poniewa¿ do momentu
wej�cia w ¿ycie rozporz¹dzenia nie wymagano w polskich konsulatach do
wydania paszportu lub dokonania wpisu dziecka do paszportu polskich
odpisów aktów stanu cywilnego. W chwili obecnej równie¿ i te osoby
musz¹ takie odpisy przed³o¿yæ. W ten sposób istnieje szansa na pe³niejsze
ni¿ dotychczas prowadzenie ksi¹g ma³¿eñstw i urodzeñ. Rozwi¹zanie to
daje równie¿ szansê na unikniêcie sytuacji, w której obywatel polski, za-
wieraj¹c zwi¹zek ma³¿eñski za granic¹ w Polsce pozostaje nadal osob¹
stanuwolnego.Czêsto jedyn¹ informacj¹, jakapozostawa³awpolskimu.s.c.
na temat ewentualnych zamiarów wst¹pienia w zwi¹zek ma³¿eñski, by³
wniosek osoby o wydanie na podstawie art. 71 pr.a.s.c. za�wiadczenia o
zdolno�ci do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹. Jednak stwier-
dzenie, czy ma³¿eñstwo zosta³o zawarte, czy te¿ za�wiadczenie straci³o
wa¿no�æ by³o, w przypadku braku wniosku o transkrypcjê aktu ma³¿eñ-
stwa, niemo¿liwe. O ile wiêc z³o¿enie wniosku do niedawna zale¿a³o od
dobrej woli zainteresowanego, o tyle w tej chwili jest on do tego po�rednio
zobligowany.
Nale¿y przyj¹æ, ¿e liczba obywateli polskich zawieraj¹cych zwi¹zek

ma³¿eñski wRFN imieszkaj¹cych lub zamierzaj¹cych tu pozostaæ na sta³e
pokrywa siê w du¿ej czê�ci z liczb¹ osób ubiegaj¹cych siê o wydanie
paszportu ze zmienionympo zawarciu zwi¹zkuma³¿eñskiego nazwiskiem.
Tymsamymwprawiewszystkich przypadkachdokonywana jest transkryp-
cja w polskich u.s.c., je¿eli nie liczyæ dopuszczonych w § 3 ust. 2 rozpo-
rz¹dzenia sytuacji wyj¹tkowych, gdy konsul mo¿e przyj¹æ jako podstawê
wydania paszportu inne ni¿ polskie odpisy aktów stanu cywilnego. Na
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potwierdzenie tego przypuszczenia mo¿e pos³u¿yæ fakt, ¿e znaczn¹ czê�æ
ma³¿eñstwstanowi¹ma³¿eñstwamieszanezudzia³emobywatelekpolskich5,
które zewzglêdu na uzyskanie prawadopobytu zainteresowane s¹ szybkim
otrzymaniemnowego paszportu ze zmienionymnazwiskiem.Niestety ina-
czej przedstawia siê sytuacja z transkrypcj¹ aktów urodzeñ obywateli
polskich w RFN. Poniewa¿ dzieci z ma³¿eñstw mieszanych posiadaj¹ na
mocy prawa polskiego i niemieckiego zarówno obywatelstwo polskie, jak
i niemieckie, mog¹ zostaæ wpisane np. do paszportu ojca i w ten sposób
zarejestrowanie urodzenia dziecka zale¿eæ bêdziewy³¹cznie od dobrejwoli
matki. Wpis mo¿e jednak zostaæ dokonany dopiero po kilku latach w sy-
tuacji, gdy dziecko jako obywatel polski ubiegaæ siê bêdzie o wydanie
polskiego paszportu.

II. Niemieckie dokumenty stanu cywilnego

Zgodnie z § 1 niemieckiej ustawy � Prawo o stanie cywilnym (PStG)6,
rejestracja stanu cywilnego nale¿y do urzêdników stanu cywilnego, którzy
prowadz¹ ksiêgi ma³¿eñstw (Heiratsbücher), ksiêgi rodzinne (Fami-
lienbücher), ksiêgi urodzeñ (Geburtenbücher) i ksiêgi zgonów (Ster-
bebücher). Na podstawie § 61a PStG urzêdnicy stanu cywilnego maj¹
prawowydawaæ,woparciu owpisydokonanewprowadzonychprzez siebie
ksiêgach, nastêpuj¹ce dokumenty stanu cywilnego: po�wiadczone odpisy z
wpisów do ksi¹g (beglaubigte Abschriften), za�wiadczenia o urodzeniu
(Geburtsscheine), akty urodzenia, ma³¿eñstwa i zgonu (Geburts-, Heirats-
und Sterbeurkunden), akty pochodzenia (Abstammungsurkunden) oraz
wyci¹gi z ksi¹g rodzinnych (Auszüge aus denFamilienbücher).Wyliczone

5 Do nielicznychwyj¹tków nale¿¹ma³¿eñstwa obywatelek niemieckich z obywatelami
polskimi.

6 Ustawa o stanie cywilnym z dnia 8 sierpnia 1957 r. z pó�niejszymi zmianami �
Personenstandsgesetz (PStG) � BGBl. I S. 1125. Obok ustawy podstawy rejestracji stanu
cywilnego stwarza równie¿ rozporz¹dzenie wykonawcze do ustawy o stanie cywilnym z
dnia 25 lutego 1977 r. z pó�n. zm. � Verordnung zur Ausführung des Personenstandsge-
setzes (PStV) � BGBl. I S.337. Istotne znaczenie ma instrukcja dla urzêdników stanu cy-
wilnego � Dienstanweisung für Standesbeamten und Ihre Aufsichtbehörden (DA) � wyda-
na przezMSWnapodstawie upowa¿nienia § 70PStG. Ponadto przepisy dotycz¹ce rejestracji
stanu cywilnego znajduj¹ siêm.in. w kodeksie cywilnym (BGB), uk³adzie z dnia 31 sierpnia
1990 r. pomiêdzyRFNaNRDodokonaniu zjednoczenia (Uk³ad Zjednoczeniowy), ustawie
o konsulach (KonG) i innych ustawach.
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w § 61a PStG dokumenty nie obejmuj¹ jednak ca³o�ci dokumentów wy-
dawanych na podstawie ksi¹g stanu cywilnego. RFN, bêd¹c cz³onkiem
Miêdzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (CIEC � skrót od nazwy w
jêzyku francuskim), ratyfikowa³a czê�æ konwencji Komisji, w tym m.in.
Konwencjê nr 16 z dnia 8 wrze�nia 1976 r. o wydawaniu wielojêzycznych
wyci¹gów z ksi¹g stanu cywilnego. Na jej podstawie i w oparciu o zuni-
fikowane wielojêzyczne formularze, maj¹ce formê tabelki, wydawane s¹
tzw. miêdzynarodowe wyci¹gi z ksiêgi urodzeñ, ma³¿eñstw i zgonów7.
Osoby zg³aszaj¹ce w niemieckim urzêdzie stanu cywilnego urodzenie

dziecka otrzymuj¹ najczê�ciej albo aktu urodzenia (Geburtsurkunde), albo
akt pochodzenia (Abstammungsurkunde). Rzadko natomiast zdarza siê,
aby otrzymywa³y odpis z Ksiêgi urodzeñ (Abschrift aus dem Geburten-
buch), wydawany najczê�ciej w formie po�wiadczonej fotokopii wpisu do
ksiêgi. Praktycznie nie s¹ ju¿ wydawane za�wiadczenia o urodzeniu (Ge-
burtscheine).
W przypadku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego w RFN wydawane s¹

aktyma³¿eñstwa (Heiratsurkunde). Natomiast gdy jedno zma³¿onkówma
obywatelstwo niemieckie zak³adana jest ksiêga rodzinna (Familienbuch),
a wówczas ma³¿onkowie otrzymuj¹ odpis albo wyci¹g z tej ksiêgi (Ab-
schrift lub Auszug aus dem Familienbuch).
W przypadku rejestracji zgonu, z ksiêgi zgonów wydawane s¹ najczê-

�ciej akty zgonu (Sterbeurkunde) lub wyci¹gi z wpisu do ksiêgi zgonów
(Auszug aus dem Sterbeeintrag).
Zarówno w przypadku urodzenia, jak ma³¿eñstwa i zgonu wydawane

s¹ wyci¹gi z ksiêgi stanu cywilnego.Wydanie tych dokumentów nastêpuje
najczê�ciej w sytuacji, gdy dokument przeznaczony jest do obrotu za gra-
nic¹. Maj¹ one formê wielojêzycznych wyci¹gów z ksi¹g (odpowiednio
Auszug aus dem Geburts-, Heirats-, Sterbeeintrag), które urzêdy wydaj¹
na podstawie konwencji CIEC owydawaniuwielojêzycznychwyci¹gów z
ksi¹g stanu cywilnego.

7 Równie¿ za�wiadczenia o zdolno�ci do zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, wydawane
obywatelomRFNzamierzaj¹cym zawrzeæ zwi¹zekma³¿eñski za granic¹, przygotowywane
s¹ na wielojêzycznych drukach przewidzianych przez Konwencjê nr 20 CIEC z dnia 5
wrze�nia 1980 r. owydawaniu za�wiadczeñ o zdolno�ci do zawarcia zwi¹zkuma³¿eñskiego.
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Na podstawie prowadzonych przez siebie ksi¹g urzêdnicy stanu cywil-
negowydaj¹ równie¿ po�wiadczone urzêdowo fotokopie zwpisówwksiê-
dze urodzeñ, ma³¿eñstw, zgonów i rodzinnej (beglaubigte Ablichtungen
mit dem Eintrag im Geburten-, Heirat-, Sterbe-, Familienbuch). Po�wiad-
czone fotokopiewpisu do ksiêgi uznaje siê za rodzaj odpisu, st¹d te¿ ³atwiej
jestwydaæ urzêdnikowi u.s.c. odpisw formie po�wiadczonej fotokopii stro-
ny z ksiêgi ni¿ sporz¹dziæ z niej odpis. Ze wzglêdu jednak na ochronê
danych po�wiadczona fotokopiawpisu do ksi¹g nie zawsze jestwydawana.
Wydanie dokumentuw tej formiewymaga zgody samego zainteresowane-
go.
Mocdowodowawszystkichwy¿ejwymienionychdokumentów jest taka

sama i równa, zgodnie z § 66 PStG, wpisowi do ksiêgi stanu cywilnego.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e niemieccy urzêdnicy stanu cywilnego wy-

daj¹ na podstawiewpisówwksiêdze urodzeñ,ma³¿eñstw i zgonów równie¿
inne za�wiadczenia, którew formie i zakresie danych zbli¿one s¹ do aktów
urodzenia,ma³¿eñstwa i zgonu.Dokumenty tewydawane s¹ z konkretnym
przeznaczeniem, o czym informuje odpowiedni dopisek umieszczany za-
zwyczaj w nag³ówku lub stopce dokumentu (np. dla celów socjalnych lub
religijnych).Dokumenty te s¹ dokumentami stanu cywilnego, alewydawa-
ne s¹ dla okre�lonego urzêdu lub instytucji, st¹d te¿ nie powinny stanowiæ
podstawydo transkrypcji zawartychwnich danych do polskich ksi¹g stanu
cywilnego.

1. Akt urodzenia i akt pochodzenia
Stosunkowo najwiêcej niejasno�ci panuje w kwestii uznania aktu po-

chodzenia (Abstammungsurkunde)8 jako podstawy do dokonania wpisu w
polskich ksiêgach urodzeñ.
§ 62 ust. 1 PStG, precyzuj¹c dane, jakie winny zostaæ zamieszczone w

akcie urodzenia (Geburtsurkunde) i akcie pochodzenia (Abstammung-
surkunde) nie dokonuje ¿adnego zró¿nicowania pomiêdzy obydwoma do-
kumentami. Jedynie ust. 2 § 62PStG zawiera uwagê, ¿ew akcie urodzenia,

8 Zdania niemieckich urzêdników stanu cywilnego na temat nazwy aktu s¹ podzielone.
Jedni uwa¿aj¹, ¿e nazwa rzeczywi�cie odzwierciedla zamys³, jaki przy�wieca³ wprowadze-
niu aktu, awiêcwykazanie rzeczywistego pochodzenia osoby, której akt dotyczy, inni uzna-
j¹, ¿e nazwa nie jest zbyt trafna i rodzi w¹tpliwo�ci.
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w przypadku gdy dziecko zostanie przysposobione, jako rodzice wpisaniu
podlegaj¹ wy³¹cznie przysposabiaj¹cy.
Poza innymi oznaczeniami druków aktu urodzenia i aktu pochodzenia

� odpowiednio E1 i E2 � oraz ich ró¿n¹ nazw¹, wskazaæ nale¿y na jeszcze
jedn¹ istotn¹ ró¿nicê. Druk aktu pochodzenia zawiera dodatkowo, poza
wszystkimi punktami, które zawiera odpis aktu urodzenia, punkt: zmiany
wpisu w ksiêdze urodzeñ (Änderungen des Geburtseintrages). Punkt ten
jest o tyle istotny, ¿ew³a�niew tymmiejscu znajdowaæ siêmog¹wzmianki
dodatkowe, umieszczone na marginesie wpisu do ksiêgi urodzeñ. Sposób
dokonywania i zakres danych zawartychw tympunkcie okre�laj¹ przepisy
szczegó³owe, reguluj¹ce równie¿ kwestiê, które ze wzmianek podlegaj¹
wpisaniu do tego punktu, a które nie.
Dla zobrazowania ró¿nicypomiêdzyobudokumentami nale¿ypos³u¿yæ

siê przyk³ademprzysposobienia i zmiany nazwiska.Wprzypadkuprzyspo-
sobieniawakcie urodzenia przysposobiony figurowaæbêdzie z nazwiskiem
poprzysposobieniu, a jako rodzice, zgodnie z § 62 ust. 2 PStG, umieszczeni
zostan¹ przysposabiaj¹cy.Wakcie pochodzenia natomiast przysposobiony
równie¿ bêdzie figurowaæ z nazwiskiem po przysposobieniu, ale jako ro-
dzice figurowaæ bêd¹ rodzice biologiczni, a dopierowpunkcie dot. zmiany
wpisu w ksiêdze umieszczona zostanie uwaga o przysposobieniu, nazwi-
skach przysposabiaj¹cych lub przysposabiaj¹cego oraz podstawach praw-
nych przysposobienia.
Analogiczna sytuacja bêdziemia³amiejscewprzypadku zmianynazwi-

ska w drodze administracyjnej. Akt urodzenia zawieraæ bêdzie nazwisko
podokonanej zmianie, a rodzice figurowaæbêd¹zgodnie zwpisemwksiêdze
urodzeñ w momencie zg³oszenia urodzenia. W akcie pochodzenia nazwi-
sko i rodzice figurowaæ bêd¹ tak, jak w akcie urodzenia, ale w punkcie
zmianywpisu zamieszczona bêdzie informacja o dokonaniu zmianynazwi-
ska.
Niejednokrotnie akt pochodzenia nie jest przyjmowany przez kierow-

ników u.s.c. w b³êdnym przekonaniu, ¿e nie stanowi on aktu stanu cywil-
nego. Stwierdziæ nale¿y z ca³¹ stanowczo�ci¹, ¿e zadaniem tegodokumentu
jest przedstawienie stanu cywilnego osoby, której dane s¹ w nim umiesz-
czone, a zarazem wskazanie dokonanych zmian na marginesie wpisu do
ksiêgi urodzeñ.
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Zdania na temat tego, kiedy nale¿y wydawaæ aktu urodzenia, a kiedy
akt pochodzenia, s¹ podzielone.W komentarzach do prawa o aktach stanu
cywilnego spotkaæ siê mo¿na z pogl¹dem, ¿e akt pochodzenia winno siê
wydawaæ ka¿dorazowo, gdy akt urodzenia zdaje siê wydawaæ niewystar-
czaj¹cy, a konieczne jest udokumentowanie zmian stanu cywilnego doko-
nanych we wpisie do ksiêgi urodzeñ. W sytuacji gdy konieczne jest udo-
kumentowanie stosunków pomiêdzy rodzicami a dzieæmi, gdy nale¿y
wykazaæ zwi¹zki z biologicznymi rodzicami, a odpis aktu urodzenia w
tre�ci ró¿niæ siê bêdzie od aktu pochodzenia, wydawany jest akt pochodze-
nia9.
Niemieckie urzêdy stanu cywilnego, wydaj¹c odpis z ksiêgi urodzeñ z

przeznaczeniem dla innych w³adz, wydaj¹ najczê�ciej albo odpis z ksiêgi
urodzeñw postaci po�wiadczonej kopii wpisu (beglaubigte Ablichtungmit
dem Eintrag im Geburtenbuch), który najpe³niej przedstawia dokonany
wpis w ksiêdze urodzeñ oraz zamieszczone tam wzmianki marginesowe
albow³a�nie akt pochodzenia.Akt urodzenia informuje bowiemwy³¹cznie
o stanie faktycznym, który wynika z zapisu w ksiêdze urodzeñ oraz ze
wzmianekmarginesowych.Wakcie pochodzenia natomiast zamieszczone
s¹ dodatkowo informacje o dokonanych wzmiankach marginesowych.
Niemieckie przepisy stanu cywilnego nie przewiduj¹ wydawania odpi-

sów dokumentów stanu cywilnego w takiej formie, jak ma to miejsce w
Polsce. Nie ma wiêc odpisów skróconych ani zupe³nych aktów stanu cy-
wilnego. Ich rolê pe³ni¹ przygotowane na podstawie wpisów do ksi¹g
dokumenty, których nazwy w t³umaczeniu brzmi¹: akt urodzenia, ma³¿eñ-
stwa i zgonu. Przyj¹æ jednak nale¿y, ¿e s¹ to odpowiedniki polskich odpi-
sów skróconych aktów stanu cywilnego.Rolê aktówzupe³nychwprzypad-
kuaktówurodzeniape³ni¹alboaktpochodzeniaalbopo�wiadczona fotokopia
ze strony ksiêgi (beglaubigte Ablichtung mit dem Eintrag im Buch).
Aczkolwiek polskie t³umaczenie nazwy Abstammungsurkunde � akt/

dokument pochodzenia � budzi czêsto w przypadku przed³o¿enia go do
transkrypcji szeregw¹tpliwo�cipolskichurzêdnikówstanucywilnego,nale¿y
stwierdziæ, w oparciu o przyjête na wstêpie kryteria oraz obowi¹zuj¹ce w

9 R. H e p t i n g, B. G a a z, Personenstandrecht mit Eherecht und Internationalem Pri-
vatrecht,Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt amMain-Berlin 1999, komentarz do § 62
PStG.
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RFN przepisy, ¿e zgodnie z miejscowym prawem jest to dokument stanu
cywilnego wydany przez urzêdy stanu cywilnego, który jednocze�nie jest
aktem stanu cywilnego.Odpowiadawiêcwarunkom, jakie spe³niaæwinien
dokument zagraniczny, stanowi¹cy podstawê do dokonania wpisu do pol-
skiej ksiêgi urodzeñ. Za niew³a�ciwe nale¿y uznaæ odrzucanie aktu pocho-
dzenia jako podstawy transkrypcji i ¿¹daniew zamian aktu urodzenia tylko
dlatego, ¿e w polskim t³umaczeniu nie ma wyrazu �odpis� lub �akt uro-
dzenia�. W ka¿dym bowiem przypadku akt pochodzenia zawieraæ bêdzie
dane zawartew akcie urodzenia, a dodatkowomo¿e zawieraæ równie¿ dane
o wzmiankach dokonanych na marginesie wpisu do ksiêgi.

2. Dokumenty po�wiadczaj¹ce zawarciema³¿eñstwa oraz zgon

Spo�ród dokumentów stanu cywilnego po�wiadczaj¹cych zawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego kompletne dane o ma³¿onkach, niezbêdne do wpi-
sania do polskiej ksiêgi ma³¿eñstw, zawiera odpis lub wyci¹g z ksiêgi
rodzinnej (Abschrift aus dem Familienbuch lubAuszug aus demFamilien-
buch). Oprócz danych personalnych osób, które zawar³y zwi¹zek ma³¿eñ-
ski, dokument zawiera m.in. dane dotycz¹ce rodziców ma³¿onków oraz
dzieci ma³¿onków, o ile ma³¿onkowie nie zastrzegli umieszczania tych
danych. Dla celów transkrypcji istotna jest informacja zawarta w pkt 10
obu dokumentów, a dotycz¹ca nazwiska przyjêtego przez ma³¿onków po
zawarciu zwi¹zkuma³¿eñskiego. Informacji takiej nie zawiera aktma³¿eñ-
stwa (Heiratsurkunde)10. Z kolei wydany na podstawie konwencji CIEC
wielojêzyczny wyci¹g z wpisu do ksiêgi ma³¿eñstw (Auszug aus dem
Heiratseintrag) wskazuje co prawda, jakie nazwisko przyjêli ma³¿onko-
wie, ale nie zawiera danych ani o rodzicachma³¿onków, ani o ich dzieciach
(bezwzglêdu na to, czy dzieci by³ybywspólne, czy ka¿dego zma³¿onków).
W przypadku przed³o¿enia do transkrypcji odpisu aktu ma³¿eñstwa

wydanego po 01.04.1994 r. konieczne jest przyjêcie, na podstawie art. 25
k.r.i o., o�wiadczenia o nazwisku noszonymprzezma³¿onkówpo zawarciu

10 Obecnie u¿ywane druki aktu ma³¿eñstwa (Heiratsurkunde) nie zawieraj¹, w przeci-
wieñstwie do stosowanych przed 01.04.1994 r., informacji o nazwisku noszonym przez
ma³¿onków po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego, patrz R. H e p t i n g, B. G a a z, op. cit.,
komentarz do §63 PStG.
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ma³¿eñstwa11. Natomiast w przypadku przed³o¿enia aktu ma³¿eñstwa lub
wyci¹gu z wpisu do ksiêgi ma³¿eñstw uzupe³nieniu podlegaj¹ dane doty-
cz¹ce rodziców. Dane podlegaj¹ uzupe³nieniu zgodnie z art. 36 pr.a.s.c.
O tym, czy dokument stanowi odpis (Abschrift aus demFamilienbuch),

czy te¿ wyci¹g (Auszug aus dem Familienbuch) z ksiêgi rodzinnej infor-
muje nag³ówek dokumentu. Ró¿nica pomiêdzy odpisem a wyci¹giem po-
lega na tym, ¿e w odpisie powinny znajdowaæ siê wszystkie dane wpisane
na stronie ksiêgi, natomiastwyci¹gmo¿eograniczyæ siê tylkodoniektórych
punktów, przy czym osoba, której wyci¹g dotyczy, mo¿e nie ¿yczyæ sobie
umieszczenia w nim niektórych danych (np. o dzieciach pochodz¹cych z
poprzedniego ma³¿eñstwa lub dzieciach adoptowanych).
Dokumentem zawieraj¹cym najkompletniejsze danewpisane do ksiêgi

rodzinnej (Familienbuch), bez jakichkolwiek zmian i pominiêæ dokona-
nych na wniosek strony, jest po�wiadczona urzêdowo fotokopia ze strony
ksiêgi rodzinnej (beglaubigte Ablichtung mit dem Eintrag im Familien-
buch). Po�wiadczona fotokopia strony ksiêgi rodzinnej jest zaliczana do
odpisów z tej ksiêgi. Dokument zawiera te same dane jak odpis, przy czym
ró¿ni siê w formie od odpisu i wyci¹gu tym, ¿e jest zatytu³owany Fami-
lienbuch, a w lewym górnym rogu wpisane s¹ po skosie nazwiska obu
ma³¿onków. Ze wzglêdu na fakt, ¿e wpis w ksiêdze rodzinnej obejmuje
dwie strony, równie¿ fotokopia jest dokumentem obustronnie zadrukowa-
nym. Na drugiej stronie obok pieczêci u.s.c. umieszczana jest pieczêæ po-
�wiadczaj¹ca zgodno�æ fotokopii z wpisem do ksiêgi rodzinnej. Tak po-
�wiadczona fotokopia posiada zgodnie z prawemniemieckim, podobnie jak
odpis i wyci¹g, moc dowodow¹ tak¹ sam¹, jak wpis w ksiêdze rodzinnej.
Stosunkowo najmniej niejasno�ci napotkaæ mo¿na omawiaj¹c rodzaje

niemieckich dokumentów stanu cywilnego wydawanych z ksiêgi zgonów.
Na podstawie ksiêgi zgonów wydawane s¹ akty (Sterbeurkunde) lub, naj-
czê�ciej spotykane, wielojêzyczne wyci¹gi z wpisu do ksiêgi zgonów (Au-
szug aus dem Sterbeeintrag). Wydawane na podstawie konwencji CIEC
wyci¹gi z ksiêgi zgonów wydawane s¹ z regu³y w przypadku, gdy doku-
mentmabyæu¿ywanypozagranicamiRFN, niezale¿nie od tego, czybêdzie
to pañstwo-cz³onek Miêdzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (CIEC),

11 Szczegó³owe omówienie M. A l b i n i a k, A. C z a j k o w s k a, op. cit., s. 141.
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który ratyfikowa³ konwencjê o wydawaniu wielojêzycznych dokumentów
stanu cywilnego, czy te¿ pañstwo nie nale¿¹ce do Komisji. Oczywi�cie,
podobnie jak w przypadku ksiêgi urodzeñ i ma³¿eñstw, równie¿ z ksiêgi
zgonówwydawane s¹ po�wiadczone fotokopiewpisu doksiêgi (beglaubig-
te Ablichtung mit dem Eintrag im Sterbebuch)

III. W³a�ciwo�æ u.s.c., wymogi formalne transkrypcji

W³a�ciwo�æ miejscow¹ u.s.c. w sprawach transkrypcji odpisów aktów
stanu cywilnego okre�laj¹ art. 13 i 15 pr.a.s.c., zgodnie z którymi wpisanie
tre�ci odpisu aktu stanu cywilnego sporz¹dzonegozagranic¹ dokonuje u.s.c.
w³a�ciwy dlamiejsca zamieszkania lub ostatniegomiejsca zamieszkaniaw
Polsce. W przypadku gdy akt dotyczy dziecka, w³a�ciwym do dokonania
transkrypcji jest u.s.c. w³a�ciwy dla miejsca zamieszkania lub ostatniego
miejsca zamieszkania jednego z rodziców. W przypadku wyboru bardziej
wskazany by³by u.s.c. w³a�ciwy dla matki dziecka. Osoba, której miejsca
zamieszkaniawPolsce niemo¿na ustaliæ, winna kierowaæwnioski o trans-
krypcjê zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego do u.s.c. w³a�ciwego
dla dzielnicy Warszawa �ródmie�cie.
Dokumenty zagraniczne wprowadzane do obrotu prawnego w Polsce

maj¹, zgodnie z art. 1138 k.p.c., tak¹ sam¹ moc dowodow¹, jak polskie
dokumenty urzêdowe. Przepis przewiduje jednak, by dokument, który
wywo³uje w¹tpliwo�ci co do jego autentyczno�ci, zosta³ uwierzytelniony
przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urz¹d konsularny.
Uwierzytelnieniedokumentu (legalizacja)wprzypadkuodpisówaktówstanu
cywilnego ma formê legalizacji skróconej i polega na stwierdzeniu zgod-
no�ci dokumentu z prawem miejsca wystawienia. Opatrzenie dokumentu
pieczêci¹ o tre�ci: �Stwierdzamzgodno�æ niniejszegodokumentu z prawem
miejsca jegowystawienia� obejmuje zarównopo�wiadczenie formyprzed-
³o¿onego dokumentu, jak i kompetencje urzêdu do jego wydania. Legali-
zacji dokumentuwprzypadkachw¹tpliwych dokonuje polski urz¹d konsu-
larnyw³a�ciwy terytorialnie zewzglêdunamiejscewystawieniadokumentu.
Niestety, trzeba stwierdziæ, ¿ewymóguwierzytelnienia dokumentuwprzy-
padkachw¹tpliwych, który z za³o¿eniamia³ stanowiæ sytuacjê wyj¹tkow¹,
jest czêsto nadu¿ywany. Regu³¹ jest bowiem, ¿e w Polsce wymaga siê
legalizacji niemieckich dokumentów stanu cywilnego przedk³adanych kie-
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rownikowi u.s.c. w celu dokonania transkrypcji. W chwili obecnej tylko
nieliczne urzêdy stanu cywilnego stosuj¹ �ci�le przepis art. 1138 k.p.c. i
wymagaj¹ legalizacji w rzeczywi�cie w¹tpliwych przypadkach12.
Osoby sk³adaj¹ce kierownikowi polskiego u.s.c. wniosek o wpisanie

tre�ci jednego z wy¿ej przedstawionych niemieckich dokumentów stanu
cywilnegowinny do³¹czyæ downiosku oprócz samego aktu równie¿ i jego
urzêdowe t³umaczenie. Zewzglêdunapewno�æ obrotu prawnego t³umacze-
nie dokonaneprzez t³umaczawRFNwinnobyæpo�wiadczoneprzezpolskie
przedstawicielstwo konsularne w tym¿e kraju. O ile t³umaczenia dokonuje
t³umacz przysiêg³ywPolsce, po�wiadczenie t³umaczenia nie jestwymaga-
ne.
Przed³o¿enie do transkrypcji niemieckich aktów stanu cywilnego nie

zawieraj¹cychwszystkich niezbêdnychdowpisania dopolskich ksi¹g stanu
cywilnego danych (np. odpis aktu ma³¿eñstwa �Heiratsurkunde) nie upo-
wa¿nia kierownika u.s.c. do wydania decyzji o odmowie dokonania trans-
krypcji dokumentu dopolskich ksi¹g.Niepe³ne dane podlegaj¹wpisaniu do
ksiêgi stanu cywilnegowdostêpnymzakresie, jednak¿ewymagaj¹wokre-
sie pó�niejszym uzupe³nienia, zgodnie z art. 36 pr.a.s.c. Wpis nie zawie-
raj¹cy wszystkich danych ma mniejsz¹ moc dowodow¹.
Transkrypcji do ksi¹g podlegaj¹wy³¹cznie dane niezbêdne, przewidzia-

ne przez polskie prawo. St¹d te¿ np. pominiête zostan¹ dane o zawodzie
i wyznaniu osób, które zawar³y zwi¹zekma³¿eñski. Dane te zamieszczone
s¹ np. w ksiêdze ma³¿eñstw (Heiratsbuch) i ksiêdze rodzinnej (Familien-
buch) oraz sporz¹dzanych na ich podstawie dokumentach.

IV.Problemyzwi¹zaneztranskrypcj¹niemieckichdokumentów
stanucywilnego

Danewpisywanedopolskich ksi¹g stanu cywilnegopodlegaj¹wpisaniu
w takiej formie, w jakiej zosta³y wpisane do dokumentu zagranicznego.W
zwi¹zku z tymwpisaniu do polskich ksi¹g podlegaj¹ danewpisowni takiej,
jaka zamieszczona zosta³a w akcie niemieckim. Fakt ten powoduje czêsto
niezgodno�æ ze stanem faktycznym danych najpierw w dokumencie nie-

12 Patrz równie¿ M. A l b i n i a k, A. C z a j k o w s k a, op. cit., s. 139.
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mieckim, a nastêpnie polskim. Dotyczy to zarówno pisowni imion i na-
zwisk, jak imiejscowo�ci. Powy¿sza kwestia obejmuje równie¿ stosowanie
wRFNzasady nadawania kobietomzamê¿nymnazwiskamê¿awmianow-
niku rodzaju mêskiego, a nie ¿eñskiego, tzn. zamiast koñcówki -ska, -cka,
-dzka wpisywana jest -ski, -cki, -dzki.
W zwi¹zku z faktem, ¿e tre�æ odpisu zagranicznego podlega wpisaniu

bez dokonywania zmian w przepisywanych danych, równie¿ imiona i na-
zwiska osób podlegaj¹ wpisaniu do polskich ksi¹g w takiej formie, jaka
zosta³a umieszczona w zagranicznym akcie. Transkrypcji podlegaj¹ tym
samym imiona i nazwiska wpisane do zagranicznych ksi¹g bez polskich
znaków diaktrytycznych, chocia¿ w rzeczywisto�ci je zawieraj¹ (np. Gra-
zyna Bledzinska zamiast Gra¿yna B³êdziñska). Dopiero wniosek zaintere-
sowanej strony oraz przed³o¿enie dokumentów stanu cywilnego, z których
wynika poprawne brzmienie nazwiska lub imienia, umo¿liwia kierowniko-
wi u.s.c., który transkrybowa³ odpis dokonanie sprostowania tre�ci aktu na
podstawie art. 28 pr.a.s.c. i wydanie odpisu z poprawn¹ pisowni¹ uwzglêd-
niaj¹c¹ polskie znaki diakrytyczne13. I tak np. w przypadku transkrybowa-
nia do polskich ksi¹g niemieckiego aktu urodzenia dziecka z imieniem lub
nazwiskiemnie zawieraj¹cympolskich znaków, sprostowanie nastêpuje po
przed³o¿eniu wraz z wnioskiem polskiego odpisu aktu ma³¿eñstwa rodzi-
ców lub, o ile jest to konieczne, równie¿ odpisów ich aktówurodzenia.Gdy
transkrybowany zosta³ odpis aktu ma³¿eñstwa, sprostowania dokonuje siê
na podstawie polskiego odpisu aktu urodzenia ma³¿onka. Gdyby nie spro-
stowano pisowni nazwiska w akcie, dosz³oby do kuriozalnej sytuacji, gdy
faktycznie jedna i ta sama osoba posiada³aby dwa odpisy polskich aktów
stanu cywilnego (np. aktu urodzenia i ma³¿eñstwa) wydane przez ten sam
urz¹d stanu cywilnego na jedno � w ró¿ny sposób pisane � nazwisko, bez
dokonywania jego zmiany w drodze urzêdowej. Z formalnego punktu wi-
dzenia nale¿a³oby za³o¿yæ, ¿e odpisy wydane s¹ dla dwóch ró¿nych osób.
Czê�ci tego typu sytuacjimo¿nabyunikn¹æ, gdyby sami zainteresowani

zatroszczyli siê przy podpisywaniu wpisu do ksiêgi lub przy odbiorze aktu
w niemieckim u.s.c. o skorygowanie b³êdu. Mo¿liwo�æ tak¹ daj¹ przepisy

13Art. 28 pr.a.s.c.mówi co prawda tylko o sprostowaniu oczywistego b³êdu pisarskiego,
ale ze wzglêdu na brak innego przepisu umo¿liwiaj¹cego korektê wpisu, stosuje siê go
rozszerzaj¹co. Patrz: K. G ³ a d y c h,Wademekum kierownika u.s.c., Gliwice 1999, s. 188.
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niemieckie. Zgodnie z przepisem § 49 ust. 1 (powtórzony ponownie w §
57 ust. 2 zdanie 3) DA14, niemiecki urzêdnik stanu cywilnego jest zobo-
wi¹zanywiernie oddawaæ pisowniê nazwisk i wyrazów obcego pochodze-
nia, gdy zawieraj¹ one znaki diakrytyczne. St¹d te¿ stosunkowonajlepszym
momentem do za¿¹dania poprawy b³êdu jest moment odczytywania tre�ci
aktu przed jego podpisaniem przez samego zainteresowanego. Wówczas
mo¿nawstosunkowoprosty sposóbdokonaæ poprawyb³êdniewprowadzo-
nych liter lub uzupe³nienia danych o znaki diakrytyczne.
Podstawê do dokonania odpowiedniej poprawki i zamieszczenia sto-

sownej wzmianki na marginesie lub dokonania poprawki we wpisie ju¿
dokonanym stanowi¹ przepisy §§ 46, 46a i 47 PStG (w zale¿no�ci od tego,
czy dokonano ju¿ wpisu, czy te¿ nie). Jeszcze kilka lat temu, gdy w nie-
mieckich u.s.c. akty stanu cywilnego i wydawane na ich podstawie doku-
mentywypisywanomaszynowo, korekta takamog³a stanowiæ, zewzglêdu
nabrakpolskich fontówwniemieckichmaszynachdopisania, rzeczywi�cie
problem. Z kolei rêczne poprawki i dopisywanie kresek i ogonkówbudzi³y
uzasadnione zastrze¿enia i w¹tpliwo�ci polskich urzêdników stanu cywil-
nego. Odmomentu zastosowania w u.s.c. specjalnego programu kompute-
rowego �Autysta�, umo¿liwiaj¹cego stosowanie przy dokonywaniu zapisu
w ksiêgach stanu cywilnego ró¿nych znaków narodowych (w tym tak¿e i
polskich znaków diakrytycznych), korekta pisowni jest wy³¹cznie formal-
no�ci¹.
Niestety, sytuacje, gdy obywatel polski sk³ada wniosek o poprawê b³ê-

dów w niemieckich aktach, maj¹ miejsce bardzo rzadko, a kwestia ta po-
jawia siê za granic¹ najczê�ciej dopiero przy sk³adaniu wniosku owydanie
paszportuwpolskimprzedstawicielstwie konsularnym i stwierdzeniu przez
konsula nie�cis³o�ci w brzmieniu nazwisk. Wówczas sk³adaj¹cy wnioski
odsy³ani s¹ do u.s.c., który dokona³ transkrypcji tego aktuwcelu dokonania
jego sprostowania. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w niemieckich ksiêgach
dokonany wpis do momentu jego skorygowania bêdzie zawiera³ b³¹d, a
ka¿dorazowy dokument wydawany na jego podstawie bêdzie ten b³¹d
powiela³.
Bardziej skomplikowan¹ jest kwestia stosowania w RFN koñcówki

rodzajumêskiego dla obywatelek polskich, które zawar³y zwi¹zekma³¿eñ-

14 Patrz przypis 4.



41

Transkrypcja niemieckich dokumentów stanu cywilnego...

ski w RFN, a dotyczy g³ównie nazwisk zakoñczonych na �ski, -cki, -dzki.
Zgodnie z przepisem § 57 ust. 6 DA u osoby, której nazwisko przed do-
konaniemwyboru nazwiskawoparciu o prawoniemieckie (np.wprzypad-
ku zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego) podlega deklinacji, a ze wzglêdu na
p³eæ osoby zmianomkoñcówek, podokonaniuwyboru prawaniemieckiego
nazwisko w formie ¿eñskiej przybiera formê mêsk¹. Tym samym kobieta,
przyjmuj¹c nazwisko ma³¿onka w oparciu o prawo niemieckie, otrzymuje
w nazwisku koñcówkê �ski, -cki, -dzki i takie nazwiskowpisywane jest do
ksiêgi ma³¿eñstw, wydawanych z ksiêgi odpisów, a w konsekwencji do
wszystkich innych dokumentów wystawianych przez w³adze niemieckie.
Zasadapowy¿sza jest zgodnazniemieckimprzepisami reguluj¹cymikwestiê
nazwisk, ichwyboru i brzmienia.Na uwagê zas³uguje jednak fakt, ¿e osoby
zamierzaj¹cewst¹piæwzwi¹zekma³¿eñski s¹ pytane przez urzêdnika stanu
cywilnego przed jego zawarciemonazwisko noszone po zawarciuma³¿eñ-
stwa. Jednocze�nie s¹ równie¿ pytane o prawo, w oparciu o które regulo-
wana bêdzie kwestia nazwiska15. Najczê�ciej wskazywane jest prawo
niemieckie, poniewa¿ albo osoby zak³adaj¹, ¿e bêd¹ przebywaæ na sta³e w
RFN, albo po prostu nie wiedz¹, jakie s¹ konsekwencje podjêtej decyzji.
Oczywi�cie istnieje mo¿liwo�æ wyboru równie¿ i polskiego prawa jako
podstawy do okre�lenia zasad regulacji nazwiska. Wówczas nazwisko
kobiety mo¿e mieæ koñcówkê ¿eñsk¹. Takie sytuacje zdarzaj¹ siê jednak
niebywale rzadko.
O tym, jakie prawo reguluje kwestie noszonego przez ma³¿onków

nazwiskiem, informuje pkt 10 w ksiêdze rodzinnej oraz w wydawanych z
niej odpisach, wyci¹gach i po�wiadczonych kopiach.
Transkrypcja danych do polskich ksi¹g w powy¿szych przypadkach

podlega ogólnym zasadom, a wiêc dane winny byæ wpisywane w takiej
formie, w jakiej zosta³y zamieszczone w akcie niemieckim. Polskie prze-
pisy przewiduj¹ jednak jedenwyj¹tek. Przy dokonywaniu transkrypcji aktu,
w którym nazwisko kobiety po zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego zawiera

15 Zgodnie z§10ustawywprowadzaj¹cej doKodeksucywilnego (EGBGB�Einführungs-
gesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche � BGBl. I S. 1142 � zawieraj¹cej normy prawa
prywatnegomiêdzynarodowego), nazwisko podlega prawuojczystemu.Ma³¿onkowiemog¹
przed lub po zawarciuma³¿eñstwawybraæ prawo pañstwa, którego obywatelstwoma jedno
z ma³¿onków, a w przypadku pobytu jednego z nich w RFN � równie¿ i prawo niemieckie.
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koñcówkêmêsk¹,mazastosowanieprzepis§4ust. 2 rozporz¹dzeniaMSWiA
z dnia 26 pa�dziernika 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad sporz¹dza-
nia aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksi¹g stanu cywilnego,
ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu
cywilnego, ich odpisów, za�wiadczeñ i protoko³ów (Dz.U. z 1998 r. Nr
136, poz. 884). Zgodnie ze wskazanym przepisem nazwiska ze wskaza-
nymi koñcówkami wpisuje siê do aktu stanu cywilnego z zachowaniem
rodzaju¿eñskiego lubmêskiego,wzale¿no�ci od tego, czynazwiskodotyczy
kobiety, czy mê¿czyzny.
O ile w przypadku zamieszkiwania przez osobê na sta³e w Polsce

dokonana zmiana w odpisie jest dla niej korzystna, to w sytuacji, gdy za-
mieszkuje na sta³ewRFN rodzi komplikacje i powszechne zdziwienie przy
za³atwianiu spraw ¿ycia codziennego. Niestety, w omawianym przypadku
jedyn¹ mo¿liwo�ci¹ korekty i ujednolicenia pisowni nazwiska zarówno w
polskich, jak i niemieckich aktach stanu cywilnego jest przeprowadzeniew
Polsce postêpowania o zmianê nazwiska w oparciu o ustawê o zmianie
imion i nazwisk z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz.
328). Dopiero na podstawie decyzji organu administracji o zmianie nazwi-
ska istniejemo¿liwo�æ zmiany dokonanegowpisuwpolskiej ksiêdze stanu
cywilnego, a nastêpniewydanie obywatelce polskiej na podstawie nowego
odpisu aktu stanu cywilnego paszportu na nazwisko z koñcówk¹ rodzaju
mêskiego �ski, �cki, -dzki.
Powy¿sze kwestie dotycz¹wy³¹cznie obywateli polskich, a nie obywa-

teli polskich bêd¹cych jednocze�nie obywatelami niemieckimi.Wprzypad-
ku osób o podwójnym obywatelstwie zasady te nie mog¹ byæ stosowane,
poniewa¿ osoby takie traktowane s¹ przezw³adze niemieckiewy³¹cznie jak
obywatele niemieccy, a przez w³adze polskie jak obywatele polscy i pod-
legaj¹ przepisom ka¿dego z pañstw w zakresie, jaki dotyczy w³asnych
obywateli. Poniewa¿ rozbie¿no�ciwpisowni nazwisk s¹ czêsto zbyt daleko
id¹ce � brzmienie nazwiska i jego pisownia w obu pañstwach jest ró¿na
lub czêsto zupe³nie inna � nie ma podstaw do dokonania sprostowania w
polskim akcie stanu cywilnego na podstawie art. 28 pr.a.s.c. Jedyn¹ mo¿-
liwo�ci¹ ujednolicenia brzmienia danych w obu pañstwach jest zmiana
nazwiska w trybie przewidzianym przez polsk¹ ustawê o zmianie nazwisk
z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328) albo przez
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niemieck¹ ustawê o zmianie nazwisk i imion z 5 stycznia 1938 r. (BGBl.
III 401-1).
Powy¿sza kwestia dotyczy przede wszystkim tych obywateli polskich,

którzy s¹ równie¿ obywatelami niemieckimi w rozumieniu art. 116 ust. 1
Konstytucji RFN. W trakcie postêpowania o ustalenie pochodzenia osoby
te maj¹ prawo do z³o¿enia na podstawie § 94 federalnej ustawy o wypê-
dzonych z dnia 2 czerwca 1993 r. (BGBl. I S. 829), m.in. równie¿ przed
urzêdnikiem stanu cywilnego, o�wiadczenia o formie i czê�ciach nazwiska,
jakie bêd¹ nosiæ wNiemczech lub o jego brzmieniu w jêzyku niemieckim.
Na podstawie takiego o�wiadczenia osoba mo¿e zaniechaæ u¿ywania czê-
�ci nazwiska nie znanej prawu niemieckiemu, przyj¹æ nazwisko mê¿a bez
uwzglêdnieniakoñcówki rodzaju¿eñskiegodlakobiety lubokre�liæbrzmienie
nazwiska i imienia w formie niemieckiej, a gdy takiej formy brak, mo¿e
przyj¹æ imiê niemieckie. Oczywi�cie, gdy osoba jest w stanie wskazaæ
nazwiskow brzmieniu niemieckim, które nosili jej przodkowie, przyjmuje
siê, ¿e osoba ta nosi takie nazwisko. Zgodnie bowiem z § 57 ust 5 DA,
nie podlegaj¹ uwzglêdnieniu zmiany pisowni imienia i nazwiska obywatela
niemieckiego dokonane przez obce w³adze. I tak osoba posiadaj¹ca po-
dwójne obywatelstwo, której imiê lub nazwisko lub nazwisko jej przodków
zosta³o zmienione po wojnie przez w³adze polskie, w RFN bêdzie nosi³a
nazwisko i imiêwpisowni i brzmieniu takim, jakie stosowanoprzed zmian¹.
Takwiêc osobanazywaj¹ca siêwprzesz³o�ciChristineSchultz nadal bêdzie
siê takwNiemczech nazywaæ, chocia¿wpolskich dokumentach figurowaæ
bêdzie jakoKrystynaSzulc. Je�liwymienionaosobaprzed³o¿y³abydo trans-
krypcjiwpolskimurzêdzie stanu cywilnego akt niemiecki z umieszczonym
imieniem i nazwiskiem nadanym zgodnie z prawem niemieckim, wpis do
polskichksi¹gwinien stanowiæwierne przeniesienie danych z aktu niemiec-
kiego.Równie¿ iwtymprzypadku jedyn¹mo¿liwo�ci¹ujednoliceniabrzmie-
nia nazwiska jest jego zmiana na podstawie przepisów ustawy o zmianie
nazwisk z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz.U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328).
Najwiêcej komplikacji wywo³uje ma³¿eñstwo zawarte w RFN przez

mê¿czyznê posiadaj¹cegopodwójne obywatelstwo iw ró¿ny sposóbpisane
(np. Brusch/Brusz) lub zupe³nie zmienione nazwisko z kobiet¹ bêd¹c¹
wy³¹cznie obywatelk¹ polsk¹.W omawianym przypadkuw³adze niemiec-
kie dokonuj¹ wpisów w ksiêdze ma³¿eñstw i rodzinnej w oparciu o doku-
menty niemieckie, zgodnie zwcze�niej przytoczonymi zasadami nie uzna-
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j¹c pisowni stosowanej w polskich odpisach stanu cywilnego. Gdy nazwi-
skiemwspólnymma³¿onków jest przyjmowanewoparciu oprawoniemiec-
kie nazwisko mê¿czyzny, jego pisownia opiera siê na zasadach pisowni
niemieckiej lub brzmi tak, jak w dokumentach niemieckich. Dokonuj¹c
wymianypolskiego paszportu na nowy, ze zmienionympo zawarciu zwi¹z-
kuma³¿eñskiegonazwiskiem, kobieta przedk³ada polski odpis aktuma³¿eñ-
stwa z nazwiskiem mê¿a jako obywatela niemieckiego i na tej podstawie
otrzymuje nowy paszport z nazwiskiem mê¿a. W konsekwencji nazwisko
ma³¿onkiwpolskimpaszporcie jest nazwiskiem, które nie jest nazwiskiem
jej mê¿a � obywatela polskiego, ale jej mê¿a � obywatela niemieckiego.
Mamywiêc do czynienia z sytuacj¹, gdyma³¿onkowie pos³uguj¹ siê pasz-
portami, z których ka¿dy wydany jest na inne nazwisko. Mê¿czyzna po-
siada paszport polski wydany na nazwisko Brusz, a jego ma³¿onka na
nazwisko Brusch. Nie trzeba wyja�niaæ, jakie to mo¿e rodziæ komplikacje
przy za³atwianiu przez zainteresowanych spraw w kraju. Przez wydanie
polskiego paszportu sankcjonuje siê ponadto stan faktyczny, niezgodny z
polskimi przepisami.Nie uznaj¹c bowiemadministracyjnych zmian nazwi-
ska, dokonywanych przez urzêdy niemieckie w stosunku do obywateli
polskich (chocia¿by byli oni obywatelami równie¿ i niemieckimi),wydaj¹c
polski paszport z tym nazwiskiem, nabytym w konsekwencji innej czyn-
no�ci prawnej, zmianê tak¹ uznaje siê de facto za skuteczn¹. Aby wiêc
doprowadziæ do sytuacji, w której obojema³¿onkowiemaj¹ w Polsce takie
same nazwiska, nale¿a³oby albo zmieniæ nazwisko mê¿czyzny na podsta-
wie ustawy o zmianie imion i nazwisk na to, jakie nosi jako obywatel
niemiecki bez dokonywania jakichkolwiek zmian nazwiska kobiety, albo
dokonaæ zmiany nazwiska mê¿czyzny wraz z dokonaniem zmiany nazwi-
ska kobiety. Chocia¿w pierwszymprzypadku postêpowanie jest stosunko-
wo szybkie i doprowadza do oczekiwanego efektu, podstawa zmiany na-
zwiska kobiety pozostaje nadal nie zmieniona. St¹d te¿ nale¿a³oby dokonaæ
najpierw sprostowania transkrybowanego aktu ma³¿eñstwa i wydania no-
wegozpoprawn¹pisowni¹wspólnegonazwiskama³¿onków. Ju¿powydaniu
sprostowanego odpisu aktuma³¿eñstwa,mo¿na by dokonaæ zmiany nazwi-
skama³¿onkówwdrodze administracyjnej, zmieniaj¹c nazwisko z brzmie-
nia polskiego na niemieckie. Dopiero na podstawie decyzji o dokonaniu
zmiany nazwiskamog³yby zostaæwydane nowepaszporty dla obuma³¿on-
ków na takie samo nazwisko.
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Unikniêciewy¿ej opisanej sytuacji by³obymo¿liwe, gdyby osoby sk³a-
daj¹ce wniosek o transkrypcjê niemieckich aktów ma³¿eñstwa do³¹cza³y
oprócz t³umaczenia aktu równie¿ odpisy aktów urodzenia ma³¿onków. Na
podstawie odpisów aktów urodzenia mo¿na by, o ile oboje ma³¿onkowie
s¹ obywatelami polskimi, ustaliæ prawid³owe brzmienie nazwisk i dokonaæ
po z³o¿eniu odpowiedniegowniosku przez zainteresowanych sprostowania
wpisu do ksi¹g.
W ostatnich kilku latach zauwa¿alna jest poprawa w zakresie w³a�ci-

wegowpisywania nazwpolskichmiejscowo�ciwniemieckich aktach stanu
cywilnego i dokumentachna ichpodstawiewydanych. Jeszczeparê lat temu
rzadkomo¿na by³o spotkaæ niemiecki akt stanu cywilnego dotycz¹cy oby-
watela polskiego z polsk¹ nazw¹ miejscowo�ci, nie wspominaj¹c ju¿ o
poprawnej jej pisowni z polskimi znakami diakrytycznymi (np. Graudenz
lub Grudziadz zamiast Grudzi¹dz). Sytuacja ta stopniowo siê zmienia i
coraz czê�ciej spotykaæ mo¿na w aktach stanu cywilnego nie tylko polskie
nazwy obok niemieckich, ale tak¿e polskie znaki diakrytycznew nazwach.
Tym niemniej daleko jest jeszcze do stanu zadowalaj¹cego.
Przepisy niemieckie w tej kwestii s¹ jednoznaczne. Zgodnie z § 60 ust.

2 DA, w niemieckich dokumentach stanu cywilnego stosuje siê oryginalne
nazwymiejscowo�ci, a w sytuacjachw¹tpliwychw nawiasie nale¿y dodaæ
równie¿pañstwo,wktórymmiejscowo�æ jest po³o¿ona.Wprzypadku jednak
istnienia dla konkretnej miejscowo�ci obok nazwy obcej równie¿ i nazwy
niemieckiej, do aktuwpisuje siê nazwêniemieck¹. Przepis przewiduje dalej,
¿e na wyra�ne ¿yczenie zainteresowanego lub w sytuacjach budz¹cych
w¹tpliwo�æmo¿liwe jest dodaniewnawiasie obcej nazwymiejscowo�ci np.
Breslau (Wroc³aw).
Wprzypadku zamieszczeniaw akcie b³êdnej pisownimiejscowo�ci lub

braku polskiej nazwyosoba, którejwpis dotyczy, lub zg³aszaj¹cy zdarzenie
mo¿ewskazaæ urzêdnikowi niemieckiemupoprawn¹ pisowniêwprzedk³a-
danym zazwyczaj polskim odpisie aktu urodzenia albo ma³¿eñstwa. Do-
konaniepoprawkiodbywasiêwoparciuoanalogicznezasady, jakpoprawie-
nie wpisanego bez znaków diakrytycznych nazwiska. Gdy jednak popra-
wienie b³êdnej pisowni miejscowo�ci i skorygowanie b³êdu nie jest z ró¿-
nych przyczynmo¿liwe, stosown¹ adnotacjê o polskiej nazwiemiejscowo-
�ci mo¿e umie�ciæ w za³¹czonym do wniosku o transkrypcjê t³umaczeniu
t³umacz i na tej podstawiemo¿liwe jest dokonanie prawid³owej transkrypcji
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nazwy miejscowo�ci. Nale¿y stwierdziæ, ¿e podobnie jak w przypadku
nieumieszczaniaw aktach znakówdiakrytycznychwnazwiskach, równie¿
wprzypadku zmianypisowni nazwmiejscowo�ci zainteresowani niezmier-
nie rzadkowystêpuj¹ o umieszczenie poprawnie brzmi¹cej nazwy, chocia¿
mo¿liwo�æ taka przewidziana jest w niemieckich przepisach. Najczê�ciej
niestety,wprzypadkubrakunazwpolskich, odpowiedniej korekty dokonuje
t³umacz.

V. Uwagi koñcowe

Nazakoñczenie nale¿ywspomnieæoniemieckich aktach zgonu, a czêsto
równie¿ ima³¿eñstwa, przesy³anych do polskich urzêdów stanu cywilnego
przez polskie placówki konsularne w RFN. Urzêdy konsularne zobowi¹-
zane s¹ bowiemna podstawie art. 26 pr.a.s.c. do przekazywania do polskich
u.s.c. dokumentówstanowi¹cychpodstawêdodokonaniawpisuwksiêgach
stanu cywilnego. Polskie urzêdy konsularne w RFN otrzymuj¹ wyci¹gi z
wpisówdo ksiêgima³¿eñstw (Auszüge aus demHeiratseintrag)w sytuacji,
gdy conajmniej jeden zma³¿onków jest obywatelempolskim.Wprzypadku
zgonu obywatela polskiego w RFN lub obywatela RFN, który urodzi³ siê
na terytorium Polski, urzêdy niemieckie przesy³aj¹ do polskich przedsta-
wicielstw konsularnych równie¿ odpisy aktów zgonów (Sterbeurkunde)
lub wyci¹gi z ksiêgi zgonów (Auszüge aus dem Sterbeeintrag).
¯aden z tych dokumentów nie stanowi jednak podstawy do dokonania

transkrypcji do polskich ksi¹g stanu cywilnego, chyba ¿e jest przesy³any
przez konsula wraz z wnioskiem strony o dokonanie transkrypcji. Oczy-
wi�ciemo¿e stanowiæ podstawêdodokonania przypiskupod aktemurodze-
nia osoby, która zawar³a zwi¹zekma³¿eñski lub zmar³a.Niestety, zobowi¹-
zanie niemieckich urzêdówstanu cywilnegodotyczywy³¹cznie przesy³ania
do konsulatów aktów zgonu. Zobowi¹zanie wynika z konwencji wiedeñ-
skiej o stosunkach konsularnych z dnia 24.04.1963 r. Szkoda, ¿e obowi¹zek
ten nie dotyczy równie¿ aktów ma³¿eñstwa. Te, które przesy³ane s¹ do
konsulatów, nie obejmuj¹ wszystkich zawieranych w RFN zwi¹zków z
udzia³em obywateli polskich, a ich przesy³anie nie wynika z zobowi¹zañ
miêdzynarodowych.
Obrót prawnypomiêdzyPolsk¹ aRFNwsprawach cywilnych, karnych

i handlowych ulega przez przystêpowanie Polski do konwencji miêdzyna-
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rodowych reguluj¹cych te kwestie sta³ej poprawie.Niestety, niemo¿na tego
powiedzieæ o obrocie w sprawach stanu cywilnego. Poza konwencj¹ wie-
deñsk¹ o stosunkach konsularnych nie ma ¿adnych prawnomiêdzynarodo-
wych uzgodnieñ pomiêdzy obu krajami w tej materii.
Przyst¹pienie Polski do czê�ci Konwencji Miêdzynarodowej Komisji

Stanu Cywilnego (CIEC) usunê³oby w pewnym zakresie omawiane wy¿ej
problemy. Za najpilniejsze nale¿y uznaæ uregulowanie kwestii wzajemnej
wymiany odpisówaktów stanu cywilnego orazwydawaniamiêdzynarodo-
wych aktów stanu cywilnego. Wskazane by³oby równie¿ ratyfikowanie
konwencji o wydawaniu za�wiadczeñ o zdolno�ci do zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego, co pozwoli³oby tymsamymunikn¹æ dalszego nieuznawania
przez niemieckie urzêdy stanu cywilnego za�wiadczeñ o zdolno�ci do
zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego za granic¹ wydawanych przez polskich
konsulów.


