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Akty prawne
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dyrektywa
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dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca
2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego
traktowania osób bez względu na pochodzenie
rasowe lub etniczne (Dz. Urz. WE L 180
z 19.07.2000, s. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 20, t. 1, s. 23)

dyrektywa
2008/95/WE

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca
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(Dz. Urz. UE L 299 z 8.11.2008, s. 25)

EKPC

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
z późn. zm.)

Konwencja nr 3

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

Konwencja
nr 16

Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia
8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
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Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 148, poz. 1446)
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Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia
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poz. 167, zał.)

TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s. 47)

TWE

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
(wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E
z 29.12.2006, s. 37)

Akty prawa polskiego
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ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788
z późn. zm.)

k.s.h.

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
z późn. zm.)

p.a.s.c.

ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

p.p.m.

ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne
międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432
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p.p.m. z 1965 r.
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pr. aut.

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

pr. aut. z 1926 r.

ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem (Dz. U. Nr 48, poz. 286 z późn. zm.)

pr. aut. z 1952 r.

ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim
(Dz. U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.)
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ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
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ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie
imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414)
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ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
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Czasopisma i publikatory
AUW PPiA
Biul. SN

Biuletyn Sądu Najwyższego

CML Rev.

Common Market Law Review

Dz. P.K.P.

Dziennik Praw Królestwa Polskiego

Dz. P.K.W.
Dz. P.P.P.
Dz. Urz. MSW

Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego
Dziennik Praw Państwa Polskiego
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ECR

European Court Reports

EPS

Europejski Przegląd Sądowy

GSP

Gdańskie Studia Prawnicze

KPP

Kwartalnik Prawa Prywatnego

M. Praw.
NP

Monitor Prawniczy
Nowe Prawo

NPN

Nowy Przegląd Notarialny

OG

Orzecznictwo Gospodarcze

ONSA

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSA WSA

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

OSAKr

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Krakowie
w Sprawach Cywilnych i Gospodarczych

OSNAPiUS

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNC
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OSN(C)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Cywilna)

OSNCK

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej
i Izby Karnej

OSNCP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej,
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
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OSNC-ZD
OSN(K)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna.
Zeszyt Dodatkowy
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Izba Karna)

OSNP

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

OSNPA

Orzecznictwo Sądów Najwyższych w Sprawach
Podatkowych i Administracyjnych
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OSPiKA
PiP
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PN
PPH

Orzecznictwo Sądów Polskich
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
Państwo i Prawo
Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Przegląd Notarialny
Przegląd Prawa Handlowego

Pr. Gosp.

Prawo Gospodarcze

Prok. i Pr.

Prokuratura i Prawo

Prok. i Pr.-wkł.
Pr. Spółek
Prz. Leg.
PS
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RPEiS
Sam. Teryt.

Prokuratura i Prawo (wkładka)
Prawo Spółek
Przegląd Legislacyjny
Przegląd Sądowy
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
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SIL

Studia Iuridica Lublinensia

SPP

Studia Prawa Prywatnego

St. Cyw.

Studia Cywilistyczne

St. Praw.

Studia Prawnicze

St. Pr.-Ek.

Studia Prawno-Ekonomiczne

TPP

Transformacje Prawa Prywatnego

WUP

Wiadomości Urzędu Patentowego

Zb. Orz.

Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu
Pierwszej Instancji
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Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

ZNUJ PIPWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej

ZNUJ PPWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prace z Prawa Własności Intelektualnej

ZNUJ PWiOWI

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej

ZNUSz SA

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Studia Administracyjne

Inne
ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny

NTA

Najwyższy Trybunał Administracyjny

OHIM
SN

Sąd Najwyższy

SPI

Sąd Pierwszej Instancji

TS

Trybunał Sprawiedliwości

UPRP
WO
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Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Wydział Odwoławczy Urzędu Patentowego RP

WSA

wojewódzki sąd administracyjny

WSS

Wydział Spraw Spornych Urzędu Patentowego
RP

Wstęp
„Nazwisko, to pierwszorzędne, a zarazem najistotniejsze kryterium
indywidualności poszczególnych jednostek w życiu społecznym, spowszedniało z biegiem lat ogółowi tak dalece, że mało kto zastanawia
się nad jego istotą i mało komu przedstawia się ono jako interesujące
zagadnienie prawne”1.
Problematyka ochrony nazwiska stanowi aktualną, trudną i doniosłą materię badawczą. Doniosłość wynika przede wszystkim z faktu, że
obowiązujący w Polsce porządek prawny przewiduje ustalenie nazwiska
i imienia każdego obywatela2. Z drugiej strony, liczne przepisy – z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, handlowego czy administracyjnego
– regulują zagadnienia związane z ochroną nazwiska. Przepisy te jednak
nie traktują bezpośrednio o nazwisku3.
Z ochroną nazwiska nie należy utożsamiać jedynie przepisów
prawnych, wielu autorów bowiem zajmuje się samym pochodzeniem
nazwiska4, jego odmianą5 lub określa metody matematyczne, dotyczące
liczby osób posługujących się danym nazwiskiem6. Wobec powyższego

1 A. Longchamps de Bérier, O nazwisku osób nieznanego pochodzenia, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1927, nr 9, s. 11.
2 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 144.
3 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957, s. 92; I. Różański, Prawo osobowe. Postępowanie o uwłasnowolnienie
– postępowanie o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, Kraków 1946, s. 130.
4 F. Czyżewski, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowańskiego w świetle
inskrypcji nagrobnych, cz. 1, Słownik nazwisk, Lublin 2013; H. Martenka, Skąd się wzięło
moje nazwisko?, Bydgoszcz 2007.
5 B. Kreja, Słowotwórstwo polskich nazwisk. Struktury sufiksalne, Kraków 2001.
6 K. Skowronek, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne,
Kraków 2001, s. 66 i n.; A. Nowak-Gruca, Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Warszawa 2013.
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bezsprzeczne jest, że nazwisko ma wartość historyczną7, a niektórzy
nawet posądzają je o magiczne aspekty8. Oczywiste jest, że nazwisko
utożsamiano z konkretną osobą. Przejawem tego było m.in. dokonywanie wyroku śmierci na samym nazwisku, w przypadku nieodnalezienia
sprawcy9.
Nie ulega wątpliwości, że charakter prawny nazwiska jest niejednorodny. Łączy on bowiem w sobie wiele elementów, „które będąc istotne
z punktu widzenia różnych dziedzin prawa, znajdują wyraz w konkretnych rozwiązaniach ustawowych”10. Z drugiej strony, „prawo do nazwiska jest uprawnieniem jednostki, i to uprawnieniem bardzo doniosłego
znaczenia, [...] tak ważne prawo wymaga ochrony”11.
Celem monografii jest przedstawienie cywilnoprawnej ochrony
nazwiska. Analizie zostaną poddane w szczególności kwestie ochrony
nazwiska jako dobra osobistego, elementu nazwy lub firmy osoby
prawnej lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, jak również rejestracja nazwiska jako znaku towarowego.
Rozważania w tym zakresie zostaną poszerzone o ochronę nazwiska
na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. –Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 z późn. zm.), zakończone zaś problematyką komercjalizacji nazwiska.
Kwestia ochrony nazwiska pozostaje niezwykle ważnym zagadnieniem. Abstrahując od jego wielopłaszczyznowej ochrony w różnych
systemach prawnych, warto zwrócić uwagę na coraz szerszy zakres
przypisywanej mu ochrony i znaczenia, w szczególności w obrocie gospodarczym opartym na firmach rodzinnych, gdzie nazwisko staje się
często podstawą wyróżnienia przedsiębiorcy lub oznaką jego jakości.
Już bowiem w okresie międzywojennym występował obowiązek zewnętrznego oznaczenia lokalu przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 33
7 M. Boruta, Nazwisko, tożsamość i więzi rodzinne. Interdyscyplinarne konteksty
socjologii rodziny, Kraków 2008, s. 80.
8 Por. I. Huchla, Księga imion dla mężczyzn, Wrocław 2002, s. 5; P. Ruczkowski,
Imię i nazwisko w prawie polskim, Kielce 2010, s. 7.
9 P. Dąbkowski, Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego, Lwów
1932, s. 377.
10 F. Zoll [i in.], Prawo cywilne. Opracowane głównie na podstawie przepisów obowiązujących w Małopolsce, t. 1, Część ogólna, Poznań 1931, s. 175; D. Kot, Użycie cudzego
nazwiska w prasie a autorstwo dzieła, ZNUJ 1997, z. 68, s. 110.
11 T. Nusbaum-Hilarowicz, Ochrona nazwiska i pseudonimu w rządowym projekcie
noweli do austryackiego kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracyi, Rozprawy
i zapiski literackie 1911, t. 36, s. 282–283.
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rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r.
– Prawo przemysłowe (Dz. U. Nr 53, poz. 468 z późn. zm.) każdy
przedsiębiorca był zobowiązany do zewnętrznego uwidaczniania na
szyldzie imienia i nazwiska lub firmy oraz informacji o rodzaju prowadzonej działalności. Zgodnie zaś z art. 50 prowadzący przemysł okrężny
musieli posiadać na swym wózku lub straganie itp. napis zawierający
imię i nazwisko. Jednocześnie już w średniowieczu można odnaleźć
pierwowzory znaków towarowych. Początkowo oznaczenia te przybierały takie formy, jak koło, góra z krzyżem, emblematy z liter połączonych, w późniejszym zaś okresie występowały jako imię lub przezwisko
i nazwisko handlującego12. Obecnie coraz częściej można zauważyć
zjawisko firmanctwa, czyli posługiwania się przez „osobę prowadzącą
działalność gospodarczą nazwiskiem bądź firmą cudzą w celu uniknięcia
kumulacji źródła przychodów bądź pozapodatkowych konsekwencji
uzyskiwania danego rodzaju przychodów”13.
W polskiej literaturze przedmiotu nie ma monografii dotyczącej
ochrony nazwiska w ujęciu cywilnoprawnym. Zagadnienie to jest niezwykle rzadko podejmowane zarówno przez przedstawicieli polskiej,
jak i zagranicznej doktryny. Wyjątkiem są tu opracowania odnoszące
się do jednostkowej analizy ochrony nazwiska w odniesieniu do poszczególnych gałęzi prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego
i zmiany nazwiska.
Rozwiązania prawne przyjęte przez polskiego ustawodawcę w odniesieniu do ochrony cywilnoprawnej nazwiska wywołują wiele kontrowersji. Spory dotyczą przede wszystkim wzajemnego przenikania się
ochrony wynikającej z różnych systemów prawnych, zapewniających
odmienną ochronę nazwiska. W monografii podjęto próbę przedstawienia zakresu, treści i charakteru prawa do nazwiska w ujęciu cywilnoprawnym. Rozważania w tym przedmiocie zostały oparte na analizie
poglądów doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, a także decyzji Urzędu Patentowego RP. Ze względu na
zastosowaną technikę porównania do prawa odniesiono się w niezbędnym zakresie również do judykatury europejskiej. Ponadto skorzystano
także z regulacji prawnych oraz dorobku doktryny i judykatury na
12 J. Namitkiewicz, Firma. Studjum z zakresu teorji i praktyki prawa handlowego,
Warszawa 1917, s. 8.
13 L. Wilk, Firmanctwo – art. 55 kodeksu karnego skarbowego, Prok. i Pr. 2001, nr 6,
s. 60.

17

Wstęp

gruncie prawa unijnego, w szczególności z orzecznictwa Urzędu ds.
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, jak również Sądu UE i Trybunału
Sprawiedliwości. Istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem dorobku judykatury unijnej jest bogata literatura przedmiotu,
co umożliwiło przeprowadzenie znacznie szerszej i bardziej wnikliwej
analizy. Rozważania te dotyczyły w szczególności kwestii odnoszącej
się do rejestracji nazwiska jako znaku towarowego, jak również pisowni
nazwiska i kolizji norm na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego. Dokonana analiza dostarczyła impulsów do formułowania
wniosków na gruncie polskiego porządku prawnego.
Rozdział I został poświęcony przedstawieniu zagadnienia nazwiska
w ujęciu historycznym. Analiza dogmatyczna przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.
poz. 121 z późn. zm.) odnoszących się do ochrony nazwiska nie może
bowiem zostać przeprowadzona w oderwaniu od ewolucji instytucji
ochrony nazwiska. To zaś wymagało przybliżenia koncepcji doktrynalnych kształtujących poglądy przedstawicieli nauki na istotę, genezę
i ewolucję przepisów odnoszących się do ochrony nazwiska. W rozdziale
tym umieszczono również rozważania związane ze sposobami nabywania nazwiska oraz jego zmiany. Umieszczenie w tym rozdziale wskazanych zagadnień administracyjnoprawnych, pomimo że monografia
obejmuje kwestie dotyczące zagadnień cywilnoprawnych, miało na
celu wskazanie rozwoju zakresu ochrony nazwiska również w tym
aspekcie. Nierozerwalnym bowiem elementem ochrony nazwiska jest
wyodrębnienie sposobów jego nabywania, jak również zmiany. Zasadniczym celem tej części monografii nie jest jednak przedstawienie rozwoju idei ochrony nazwiska w ogólności, ale przeprowadzenie analizy
prawnoporównawczej w odniesieniu do prawa administracyjnego.
W rozdziale II analizie poddano ochronę nazwiska jako dobra
osobistego. Oprócz przedstawienia w ujęciu historycznym sposobu
kształtowania tej ochrony odniesiono się do ochrony innych dóbr
osobistych utożsamianych z ochroną nazwiska. Przeprowadzono analizę porównawczą względem innych dóbr osobistych, takich jak imię,
pseudonim, wizerunek czy podpis, w celu rozróżnienia poszczególnych
z nich. Rozważania te rozszerzono ponadto o przedstawienie ochrony
nazwiska w odniesieniu do zmiany nazwiska wobec rozwodu. Historyczne przedstawienie sposobu nabywania nazwiska omówione
w rozdziale I stało się podstawą do rozważań w tym zakresie. W szczególności ze względu na wzajemne przenikanie się unormowań prawa
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cywilnego i prawa administracyjnego. Jak bowiem podkreśla doktryna,
przyczyn rozwoju prawa do nazwiska, podobnie jak dóbr osobistych,
należy doszukiwać się m.in. w rozwoju technologii, a co za tym idzie
w rozpowszechnieniu prasy, radia i telewizji14, a obecnie również Internetu. Nie bez znaczenia jest również wyodrębnienie tego dobra na
gruncie kodeksu cywilnego. Wobec tego pominięcie wymienienia nazwiska w projekcie nowelizacji kodeksu wymaga szczególnej uwagi.
Rozważania w rozdziale III odnoszą się do wykorzystywania nazwiska w nazwie i firmie osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W rozdziale tym wskazano unormowania na gruncie prawa cywilnego, rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57,
poz. 502 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks
spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.)
kształtujące sposób tworzenia nazwy i firmy poszczególnych podmiotów
gospodarczych. Przeprowadzono również rozważania w odniesieniu
do wykorzystywania nazwiska osoby zmarłej w nazwie osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
W rozdziale tym uwzględniono także odrębne unormowania w odniesieniu do wpisu firmy i nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto analiza ta została rozszerzona o kwestie dotyczące wykorzystywania
nazwisk przez stowarzyszenia i fundacje, które pozostają szczególnie
istotne wobec nazwisk historycznych.
Rozdział IV został poświęcony analizie ochrony, jaka przysługuje
nazwisku w przepisach prawa prywatnego międzynarodowego.
W rozdziale tym rozpatrywano dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy
norm kolizyjnych, które mogą zostać wskazane w zakresie tworzenia
nazwisk. W tym celu sprecyzowano sposób określania norm kolizyjnych
w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym. Druga zaś kwestia
odnosi się do kształtowania się nazwiska pod rządami praw innych
państw, w szczególności do ich pisowni. Na gruncie tej drugiej problematyki wskazano na analizę tego zagadnienia przez Europejski Trybunał
Praw Człowieka, jak również Trybunał Sprawiedliwości, uwzględniając
także judykaturę polską.
Rozdział V odnosi się do ochrony nazwiska w prawie własności
intelektualnej. Rozważania w tym zakresie rozpoczęto od przedstawienia
14 Por. J.S. Piątowski, Ewolucja ochrony dóbr osobistych (w:) Tendencje rozwoju
prawa cywilnego. Zbiór studiów, red. E. Łętowska, Warszawa 1983, s. 9–10.
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ochrony nazwiska w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.). Skupiono się na prawach osobistych autora,
możliwości swobodnego oznaczania utworu lub wydawania go anonimowo. Rozważania te rozszerzono o normy wskazane w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).
W dalszej części przeanalizowano ochronę nazwiska jako znaku towarowego, uwzględniając także charakter i ochronę nazwiska historycznego. W tym celu przeanalizowano orzecznictwo Urzędu Patentowego RP,
wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również orzecznictwo OHIM, Sądu UE i Trybunału
Sprawiedliwości.
W ostatnim – VI rozdziale – rozważano kwestię komercjalizacji
nazwiska. Odniesiono się do samej instytucji komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji wizerunku. Pod uwagę został
także wzięty charakter mieszany prawa do firmy, jak również ewolucja
przepisu art. 448 k.c. i wprowadzenie możliwości dochodzenia roszczeń
dotyczących naruszenia prawa do nazwiska na podstawie konstrukcji
bezpodstawnego wzbogacenia. Ze względu na częste utożsamianie
ochrony płynącej z rejestracji nazwiska jako znaku towarowego
przedstawiono sposób kształtowania się tej instytucji. Rozważania zakończono zaś próbą przedstawienia argumentów przemawiających za
komercjalizacją nazwiska.
Monografia została oparta na źródłach prawa polskiego. W szerokim zakresie korzystano również z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, Sądu Unii Europejskiej oraz Wydziału Unieważnień i Izby
Odwoławczej Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, jak również orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza dorobku judykatury Sądu Unii Europejskiej i Urzędu
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego jak również Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka była konieczna wobec stosunkowo
skromnego w tym zakresie orzecznictwa sądów polskich.
Nie badano natomiast w szczególnym zakresie unormowań prawa
rodzinnego15 ani też kwestii odnoszących się do regulacji prawa admi15 Por. A. Gulczyński, Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych, Poznań 2010; J. Gwiazdomski, Uznanie dziecka (w:) System prawa rodzinnego
i opiekuńczego, cz. 1, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1985; J. Ignaczewski, Komentarz
do spraw o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia (w:) Komentarz do

20

Wstęp

nistracyjnego16. Rozważania te bowiem stały się przedmiotem oddzielnych monografii.
Analiza cywilnoprawnej ochrony nazwiska wymagała zastosowania
kilku metod badawczych. W pracy wykorzystano metodę wykładni językowej z uwzględnieniem wykładni systemowej (pionowej i poziomej)
oraz funkcjonalnej (intelektualnej i aksjologicznej) w ujęciu J. Wróblewskiego17. W ramach wykładni funkcjonalnej odniesiono się do wykładni
celowościowej, historycznej i komparatystycznej. Wykorzystanie
w pracy metody historycznej zarówno w ujęciu pragmatycznym, jak
i genetycznym pozwoliło przedstawić genezę i ewolucję zakresu
ochrony nazwiska. Przybliżenie kierunków rozwoju umożliwiło ocenę
zachodzących zmian. Przy dokonywaniu rekonstrukcji pełnej i jednoznacznej normy postępowania z przepisów prawnych wykorzystano
derywacyjną koncepcję wykładni w ujęciu Z. Ziembińskiego, rozwiniętą
przez M. Zielińskiego18. Analiza przepisów aktów prawnych wymagała
dokonania wykładni prawa w ujęciu pragmatycznym metodą gramatyczną, jak i logiczną, przy zastosowaniu reguł inferencyjnych. Znaczenie zwrotów użytych w przepisach prawa zostało ustalone również
według apragmatycznych reguł interpretacji. Posłużono się metodą
leksykalną i syntaktyczną oraz analizą lingwistyczną tekstów prawnych.
Odniesiono się także do hermeneutyki prawniczej. Powyższe metody
zastosowane w modelu retoryczno-topicznym umożliwiły interpretację
obowiązujących przepisów z zakresu prawa cywilnego w szerokim
spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2014; J. Ignatowicz, Przysposobienie
(w:) System prawa rodzinnego...
16 J. Litwin, Nabycie i zmiana nazwiska w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Nowe ukształtowanie prawne systemu nazwisk w rodzinie, NP 1964, nr 10; D. Łakoma,
Zmiana nazwiska, Jurysta 2009, nr 2; taż, Rejestracja i zmiana nazwiska, RPEiS 2008,
z. 4; R. Rajkowski, Zmiana nazwiska. Studium z zakresu prawa administracyjnego,
Warszawa 1955; P. Ruczkowski, Ustawa o zmianie imienia i nazwiska. Komentarz.
Warszawa 2010; A. Czajkowska, Zmiana imienia i nazwiska. Geneza. Komentarz.
Orzecznictwo. Wzory decyzji, Warszawa 2012; taż, Zmiana imion i nazwisk. Geneza.
Komentarz. Orzecznictwo. Wzory decyzji, Warszawa 2007; s. 14; J. Blicharz, Komentarze
do ustaw „O zmianie imion i nazwisk”, „Prawo o stowarzyszeniach”, Wrocław 1997;
P. Czubik, Jak zapisywać w aktach notarialnych imiona i nazwiska obywateli państw
stosujących jako alfabet urzędowy cyrylicę?, NPN 2013, nr 2; tenże, Uznawanie nazwisk
złożonych, tytułów i przyimków szlacheckich – uwagi na marginesie spraw zabużańskich
oraz rejestracji kandydatów na europarlamentarzystów, EPS 2009, nr 10; F. Czyżewski,
Antroponimia...
17 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 128.
18 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010,
s. 222–227.
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znaczeniu zgodnie z zasadami logiki i postulatami racjonalnego prawodawcy. Pełniejszej analizie problematyki cywilnoprawnej ochrony nazwiska sprzyjało zastosowanie metody komparatystycznej (prawnoporównawczej). Jej wykorzystanie pozwoliło na dokonanie porównania
przesłanek ochrony nazwiska na gruncie unormowań unijnych oraz
prawa krajowego. Metoda komparatystyczna okazała się szczególnie
przydatna przy rozważaniu kwestii odnoszących się do komercjalizacji
nazwiska.
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Rozdział I
Rozwój ochrony nazwiska w prawie polskim
1. Pojęcie nazwiska
Nazwisko towarzyszy człowiekowi od chwili jego urodzenia aż do
śmierci, a niekiedy żyje całe wieki, zajmując trwałe miejsce w historii
narodu i państwa19. Istnienie nazwiska nie ma głębszych podstaw
w systemach prawnych, gdyż jest przede wszystkim efektem rozwoju
historycznego20. Obecnie ochrona nazwiska jest regulowana zarówno
przez prawo prywatne, jak i publiczne21.
W literaturze wskazuje się wiele definicji nazwiska. Pojęcie to jest
definiowane jako językowe oznaczenie indywidualnej osoby odróżniające ją od innych ludzi22, które „indywidualizuje osobę na zewnątrz,
umożliwiając odróżnienie jej od innych osób”23, „znamię zewnętrzne,
które służy do ścisłego oznaczenia danej osoby, do jej indywidualizacji”24. „W przeciwieństwie od imienia uosabiało nazwisko pewną jednostkę na zewnątrz w stosunku do innych grup rodzinnych”25. Zatem
nazwisko stanowi ustabilizowany element identyfikacji prawnej, powstały w procesie długotrwałego rozwoju, „w toku którego początków
celem była tylko chwilowa, aktualna identyfikacja, oparta na różnych
T. Kisała, Nasze nazwiska, Warszawa 1996, s. 25.
Por. S. Grzybowski, Nazwisko i imię (w:) Encyklopedja podręczna prawa prywatnego, t. 3, red. F. Zoll, J. Wasilkowski, Warszawa 1939, s. 1261.
21 S. Łakoma, Rejestracja i zmiana nazwiska, RPEiS 2008, z. 4, s. 67.
22 A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999, s. 114;
S. Szer, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1962, s. 188–189, Warszawa 1967, s. 178.
23 A. Kowalska, Fińska ustawa o nazwiskach, NP 1986, nr 11–12, s. 100.
24 H. Konic, Prawo osobowe. Wykład porównawczy na tle praw podstaw obowiązujących w Polsce w zestawieniu z kodeksem szwajcarskim, cz. 1, Warszawa 1924, s. 125.
25 P. Dąbkowski, Księga..., s. 377.
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zmiennych oznaczeniach”26. Jest ono źródłem wiedzy o historii społecznej i politycznej narodu, o rozwoju jego kultury i realiach życia oraz
o uznawanych przez społeczeństwo wartościach. W XVII w. Jan Chryzostom Pasek w swoim słowniku języka polskiego użył pojęcia imienia
w celu nadania mu cech, jakie są współcześnie przypisywane nazwisku
– „mienia osobiste, pod którym ktoś był znany, zastępuje dzisiejsze
imię i nazwisko”27. Powyższe określenie stanowiło definicję „nazwy”,
czyli zestawienia imienia i nazwiska, obecnie pojęcia, z którym utożsamia się tylko nazwisko. Jeszcze do końca XVIII w. forma samego nazwiska mogła świadczyć o związku z językiem danego narodu i narodowości danej osoby. Obecnie, wobec wzrostu migracji ludności, to imię
stało się pewniejszym wyznacznikiem narodowości28.
Wobec tak różnorodnego definiowania pojęcia nazwiska wyróżnić
można wiele sposobów określania tego pojęcia, odnoszącego się do
aspektów prawnych i m.in. etymologicznych. H. Konic wyróżnił aż
cztery rodzaje pojęcia nazwiska w systemie prawnym:
1) nazwisko cywilne – nadane przy urodzeniu lub chrzcie lub z nazwiska rodowego, składające się z imienia i nazwiska;
2) przydomek – posiadający znaczenie prawne, jeśli jednostka je wyróżniła, nadany przez głos publiczny;
3) pseudonim – przybrane nazwisko, połączone z wykonywaniem
danego zawodu, oraz
4) nazwisko handlowe – firma29.
Odmiennie Z. Kaleta wyróżnił pięć rodzajów nazwisk, uwzględniając ich etymologiczny podział:
1) nazwy miejscowości i przymiotniki od nich utworzone, nazwy
krajów i obszarów geograficznych, regionów, nazwy etniczne, nazwy rzek, a także nazwy opactw, klasztorów, kościołów;
2) nazwy własne, np. nazwa własna ojca, brata;
3) zaimki dzierżawcze jako noster, meus, eius, które wraz z innymi
wyrażeniami określają jakąś osobę;
4) wyrazy pospolite oraz
26 S. Grzybowski, Nazwisko i jego stałość jako elementy identyfikacji osób w dawnym
prawie polskim, Onomastica 1957, t. 3, z. 2, s. 513.
27 Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 1, A–N, red. H. Koneczna, W. Doroszewski, Ossolineum 1965, s. 1973.
28 I. Bartmińska, J. Bartmiński, Nazwiska obce w języku polskim. Odmiany poprawnościowe. Słownik wymowy i odmiany, Warszawa 1978, s. 70.
29 H. Konic, Prawo osobowe..., s. 128.
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5) daty i terminy wskazujące czas30.
Początkowo pojęcie nazwiska stanowiło substytut imienia lub, jako
synonim nomen gentile, tłumaczone było dosłownie jako „nazwa rodu”.
Taką definicję „nazwiska” można odnaleźć w wielu dokumentach, i tak
za księgą ziemi czerskiej z 1408 r.: „Jako ja Wawrzyniec nasz brat, jednego (leg. jedynego) znamienia i jenego (leg. jedynego) imienia”, co
przetłumaczyć można jako: Wawrzyniec używał tego samego znaku
(tj. godła, herbu) i nosił to samo nazwisko, co cały ród (rodzina). Pierwowzorem obecnej ochrony nazwiska była ochrona imienia. W starożytnej Grecji na ogół używano tylko imienia osobistego (onoma), które
niekiedy uzupełniano dodatkiem odróżniającym, np. imieniem matki
lub ojca (metronymike, ewentualnie patronymike prosegoria) albo
oznaczeniem topograficznym, np. Szymon Cyrenejczyk, tj. pochodzący
z Cyrenajki. Zasadniczo można wyróżnić trzy elementy, z których
w starożytności składało się imię:
1) praenomen, czyli imię osobiste, np. Publius,
2) nomen gentile, czyli nazwisko rodowe, np. Cornélius, oraz
3) cognomen, czyli przydomek rodzinny, np. Scipio.
Niekiedy były one uzupełniane o jeszcze jeden – czwarty element
– agnomen, czyli przydomek osobisty, np. Africanus. W średniowieczu
zaś wykształciły się trzy pojęciowo różne elementy:
1) imiona osobiste,
2) nazwiska rodowe bądź rodzinne oraz
3) oznaczenie stanowe: nazwy herbów, przydomki i tytuły dziedziczne31.
Początki legalnych instytucji imienia można odnaleźć w prawodawstwie sanskryckim, obowiązującym dwanaście stuleci przed narodzeniem Chrystusa32. Jednak wraz z rozwojem cywilizacji, przede wszystkim
większą migracją ludności, to nazwisko stopniowo stawało się elementem wyróżniającym33. Proces formowania się instytucji nazwiska rozpoczął się około XII w. W tym okresie powszechnie stosowano różne
określenia opisowe i nazwy własne, które stopniowo ulegały przekształ30 Z. Kaleta, Ewolucja nazwisk słowiańskich. Studium teoretyczno-porównawcze,
Kraków 1991, s. 8.
31 J. Wisłocki, Prawo osobowe, Warszawa 1946, s. 55.
32 J. Ostroróg-Sadowski, O imieniu i nazwisku. Studium prawne, Warszawa 1902,
s. 4.
33 Por. W.M. Hynicki, Nadawanie oraz zmiana imion i nazwisk. Komentarz, Wrocław 2010, s. 32.
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