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Unii Europejskiej). Z perspektywy polskiego czytelnika argumentem przemawia-
jącym za lekturą monografi i jest fakt, iż ujmuje ona podejście do obywatelstwa 
w okresie po zmianach, jakie zaszły szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej 
po roku 1989, które były związane z podjętym procesem demokratyzacji. Jest to 
o tyle istotne, że przyjmuje się, iż obywatelstwo, chociaż oparte na trwałej więzi, ma 
charakter dynamiczny i jego treść może być różna nie tylko w różnych państwach, 
ale i w tym samym państwie w różnym czasie.

Książka skierowana jest zarówno do praktyków (prawników, urzędników admi-
nistracji publicznej), jak i wykładowców oraz studentów. Niewątpliwie zagadnienia 
w niej poruszane będą pomocne podczas prowadzenia zajęć na takich kierunkach, 
jak administracja, politologia, prawo czy socjologia – wszędzie tam, gdzie poruszana 
jest problematyka obywatelstwa i cudzoziemców.

Marcin Princ

Aleksandra Wilk, Akt urodzenia, seria Monografi e, Prawo administracyjne, 
LexisNexis, Warszawa 2014, ss. 328, ISBN 978-83-278-0441-9.

Monografi a stanowi kompleksowe omówienie problematyki aktu urodzenia. Ten 
szczególny rodzaj aktu stanu cywilnego ma charakter interdyscyplinarny, w związku 
z czym jego analizy dokonano w kontekście zarówno prawa administracyjnego, 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, jak i regulacji z zakresu ochrony praw czło-
wieka, stanowiących podstawy teoretycznoprawne i dogmatyczne dla omawianej 
problematyki. W ocenie autorki w aktualnym stanie prawnym właśnie akt urodzenia, 
jak żaden inny dokument tożsamości, zawiera wiele szczegółowych informacji 
o człowieku, jego przeszłości, rodzinie oraz zmianach w zakresie stosunków praw-
nofi liacyjnych. Podnosi się, że obecnie akt ten nie jest traktowany jak dokument, 
którego jednym z podstawowych celów powinna być ochrona danych osobowych 
i ochrona prywatności jego posiadacza. Główny cel przypisywany aktowi urodzenia 
przez ustawodawcę to rejestracja faktów wpływających na stan cywilny człowieka. 
Przyczyną badań i rozważań poczynionych w opracowaniu jest brak całościowego 
ujęcia problematyki aktu urodzenia w doktrynie prawniczej, orzecznictwie oraz 
w systemie prawnym, zwłaszcza w zakresie kompleksowej i spójnej ochrony danych 
osobowych zawartych w akcie urodzenia.

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy teoretycz-
noprawnych aspektów aktu urodzenia – podjęto w nim próbę umiejscowienia aktu 
pośród innych rodzajów aktów, w tym aktów administracyjnych. Przedstawiono 
również zagadnienie prawa człowieka do tożsamości i omówiono problematykę 
stanu cywilnego i stanu  osobistego człowieka. Rozdział drugi zawiera omówienie 
zasad i czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w akcie urodzenia. Szczegó-
łowo zaprezentowano akt urodzenia jako akt cywilny na gruncie polskich regulacji 
prawnych oraz międzynarodowych standardów w tym zakresie. Omówiono kwestię 
transkrypcji aktu urodzenia oraz jego udostępnienia. Rozdział trzeci poświęcono 
zagadnieniu prawa jednostki do poszanowania jej prywatności zarówno w polskim 
systemie prawnym, jak i według międzynarodowych standardów. Rozdział czwarty 
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zawiera analizę aktu urodzenia w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń 
prawnofi liacyjnych. Autorka dokonuje szczegółowej rekonstrukcji w zakresie: treści 
aktu urodzenia niewymagającego uprzedniego rozstrzygnięcia sądu (akt urodzenia 
dziecka sporządzony na podstawie pisemnego zgłoszenia; objęty domniemaniem 
pochodzenia od męża matki; względem urodzonego, którego dokonano uznania 
ojcostwa; dziecka urodzonego na skutek zastosowania metod wspomaganej pro-
kreacji) oraz treści aktu urodzenia wymagającego uprzedniego rozstrzygnięcia sądu 
(dziecka przysposobionego; nieznanych rodziców; względem którego zaprzeczono 
pochodzenie; względem którego ustalono bezskuteczność uznania; względem 
którego sąd ustalił ojcostwo; osoby po metrykalnej zmianie płci; zmiany w akcie 
osoby zmarłej i jej zstępnych). 

Publikacja skierowana jest do praktyków stosujących prawo, zwłaszcza sędziów 
i pracowników administracji. Ponadto może być traktowana jako podręcznik dla 
studentów w zakresie poruszonej problematyki, a uzupełniona jest załącznikami 
zawierającymi wzory: aktu urodzenia, zupełnego odpisu aktu urodzenia, skróco-
nego odpisu aktu urodzenia i pisemnego zgłoszenia urodzenia.

Paulina Jankowska

Przegląd zagranicznych opracowań naukowych

Sébastien Marmin, Du respect du contradictoire dans le cadre de la 
procédure de contrôle et de sanctions administratifs des installations 
classées (Poszanowanie kontradyktoryjności w procedurze kontroli 
a sankcje administracyjne), „Études et observations des risques” 2013, N° 1, 
s. 85–93.

Zasada instancyjności zapewnia mechanizm kontroli administracyjnych sankcji, 
które nie spełniają wymagań prawnych. Szczególna procedura postępowania kon-
tradyktoryjnego ma istotne znaczenie w procedurze wymierzania sankcji admini-
stracyjnych. 

Autor odwołuje się do przykładu z art. 514 ust. 1 francuskiego kodeksu o ochro-
nie środowiska, który stanowi, że niezależnie od postępowania karnego, które 
może być wszczęte, kiedy inspektor lub ekspert powołany przez ministra znajdzie 
niezgodności z warunkami nałożonymi na administrowanego, prefekt prowadzący 
kontrolę umieszcza zawiadomienie o konieczności usunięcia nieprawidłowości 
w określonym terminie. Jeżeli po upływie terminu do wykonania odpowiedzialny 
nie zastosował się do tego nakazu, prefekt może nałożyć sankcję administracyj-
ną przeciwko administrowanemu. Ten mechanizm nie był zmieniany w tekście 
prawnym przez dziesięć lat, ale stopniowo został dopracowany w orzecznictwie, 
szczególnie w odniesieniu do praw do obrony podmiotu odpowiedzialnego za delikt 
administracyjny w postępowaniu administracyjnym, a także w zakresie wprowa-
dzenia w życie zasady postępowania kontradyktoryjnego.

Studia Prawa Publicznego 2014-08 – 8 kor.indd   196Studia Prawa Publicznego 2014-08 – 8 kor.indd   196 2015-06-30   22:54:212015-06-30   22:54:21


