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Recenzja

Alicja Czajkowska, El¿bieta Pachniewska, Prawo o aktach
stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumen-
tów i pism, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 598.

I. Recenzowana ksi¹¿ka jest czwartym wydaniem komentarza do ustawy
– Prawo o aktach stanu cywilnego. Uwzglêdnia zmiany wchodz¹ce w ¿ycie
13 czerwca i 1 lipca 2009 roku.

II. Nale¿y podkreœliæ, ¿e poza komentarzem do przepisów o aktach
stanu cywilnego publikacja zawiera istotne przepisy wykonawcze i zwi¹z-
kowe, pomocny wykaz aktów miêdzynarodowych i konwencji, dotycz¹-
cych obrotu prawnego z zagranic¹ w sprawach cywilnych i rodzinnych
oraz teksty najwa¿niejszych konwencji oraz rozporz¹dzeñ Rady (WE).
Autorki zamieœci³y równie¿ orzecznictwo s¹dowe dotycz¹ce urodzeñ i w
sprawach rejestracji stanu cywilnego w latach 1965-2008.

Wa¿n¹ czêœci¹ ksi¹¿ki s¹ tak¿e wzory dokumentów stanu cywilnego
i pism.

III. Prawo o aktach stanu cywilnego to ustawa œciœle powi¹zana
z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuñczego oraz kodeksu postêpo-
wania cywilnego. Regulacje powy¿sze podlegaj¹ ci¹g³ym nowelizacjom.
Jak podkreœlono w przedmowie do recenzowanej publikacji, na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguj¹ zmiany z 24 lipca 1998 r. Dokonano wówczas
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nowelizacji przepisów odnosz¹cych siê do zawarcia ma³¿eñstwa (Dz.U.
Nr 117, poz. 757) w zwi¹zku z Konkordatem miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹
i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ (28 lipca 1993 r.). Wprowadzono instytucjê
ma³¿eñstwa kanonicznego, wywieraj¹cego takie same skutki jak œwiecka
forma zawarcia ma³¿eñstwa przed urzêdnikiem USC. Zmiany ustaw
z 1998 r. odnosz¹ siê nie tylko do Koœcio³a Katolickiego, tak¿e do innych
koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych (dotyczy to dziewiêciu koœcio³ów
oraz gmin wyznaniowych ¿ydowskich).

Kolejna istotna nowelizacja to ustawa z 21 maja 1999 r. o zmianie
ustaw: Kodeks rodzinny i opiekuñczy, Kodeks cywilny, Kodeks postê-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 52, poz.
532) – wprowadzaj¹ca now¹ instytucjê: separacjê prawn¹, orzekan¹
wyrokiem s¹dowym na ¿¹danie jednego z ma³¿onków albo postanowie-
niem s¹du na zgodny wniosek obojga ma³¿onków.

Wa¿ne zmiany przyniós³ rok 2008. Znowelizowany kodeks rodzinny
i opiekuñczy wprowadzi³ pojêcie „uznanie ojcostwa” jako akt wiedzy
rodziców dziecka, usankcjonowa³ on zaprzeczenie macierzyñstwa, zmie-
ni³ regulacjê dotycz¹c¹ nazwiska dziecka. Konsekwencj¹ powy¿szych
noweli by³y zmiany przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, a tak¿e
regulacji postêpowañ miêdzy rodzicami a dzieæmi, w tym procesu o usta-
lenie bezskutecznoœci uznania ojcostwa.

W ramach kodeksu postêpowania cywilnego zmieniono unormowania
w sprawach z elementem zagranicznym, co z kolei wp³ynê³o na akta stanu
cywilnego odnoœnie do umieszczania wzmianek na podstawie orzeczenia
zagranicznego s¹du lub innego organu.

We wprowadzeniu do omawianej publikacji s³usznie wskazano, ¿e
wa¿noœæ i skutki czynnoœci prawnych, maj¹cych wp³yw na akta stanu
cywilnego, ocenia siê wed³ug przepisów, które obowi¹zywa³y w czasie
i miejscu dokonania danej czynnoœci prawnej. Dlatego tak istotna jest
œwiadomoœæ i znajomoœæ poszczególnych nowelizacji.

Autorki recenzowanego komentarza zwracaj¹ uwagê na kolejne zmiany,
odnosz¹ siê zarówno do norm prawa materialnego, jak i procedury.
Wskazuj¹ na niejednoznaczne przepisy, ró¿nice pogl¹dów w doktrynie
i judykaturze.

Praktycznym walorem ksi¹¿ki s¹ uwzglêdnione uwagi i pytania kie-
rowników urzêdów stanu cywilnego.
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IV. Pozycjê Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznic-
two, Wzory dokumentów i pism A. Czajkowskiej i E. Pachniewskiej nale¿y
zdecydowanie poleciæ praktykom i teoretykom prawa. Uwzglêdnione
nowelizacje, bogate piœmiennictwo, liczne orzeczenia S¹du Najwy¿szego
oraz Naczelnego S¹du Administracyjnego, praktyczny komentarz – bêd¹
niew¹tpliwie pomocne dla ka¿dego prawnika.
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Uniwersytet Wroc³awski


