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Radosław Wiśniewski 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Nazwisko w europejskim systemie ochrony praw człowieka 
 

Przedmiotem badawczym rozprawy doktorskiej jest ochrona nazwiska w europejskim 

systemie praw człowieka. Wobec braku spójnej regulacji dotyczącej ochrony nazwiska  

w europejskiej przestrzeni prawnej podstawowym celem pracy jest ukazanie poziomów 

ochrony nazwiska w europejskim systemie praw człowieka. Tak zdefiniowane pole analizy 

przejawia się w tym, że dwie główne funkcje nazwiska, tj.: indywidualizacyjna  

i identyfikacyjna, są realizowane w Europie za pomocą instytucji prawnych uregulowanych 

zarówno na gruncie prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Wynika to z tego, że funkcja 

indywidualizacyjna nazwiska - sprowadzająca się do odróżniania jednostek w społeczeństwie 

- znajduje odzwierciedlenie w publicznoprawnych przepisach dotyczących: 

ewidencjonowania ludności, rejestru stanu cywilnego czy zasad nadawania i zmiany nazwisk. 

Natomiast funkcja indentyfikacyjna nazwiska - odwołująca się do godności osobowościowej - 

ujawnia się w prywatnoprawnej ochronie nazwiska jako elementu tożsamości osobowej.  

We wszystkich regulacjach związanych z nazwiskiem dostrzegalna jest potrzeba racjonalnego 

równoważenia interesu publicznego, dotyczącego prawidłowego ewidencjonowania ludności 

w celu zapewnienia szeroko pojętego porządku publicznego i bezpieczeństwa,  

z indywidualnym interesem jednostki odnoszącym się do wpływu na kształt i sposób 

korzystania z nazwiska zapewniającego poszanowanie jej tożsamości osobowej. 

Zaprezentowanie nazwiska w europejskim systemie praw człowieka względem 

pełnionych przez nie funkcji pozwala na wskazanie zakresu jego ochrony. To z kolei 

umożliwia ukazanie differentia specifica ochrony nazwiska w Europie na tle ochrony 

gwarantowanej nazwisku w uniwersalnym systemie praw człowieka. 

Rozprawa składa się ze wstępu, czterech rozdziałów merytorycznych 

oraz zakończenia.  

Pierwszy rozdział dotyczy nazwiska jako istotnego elementu tożsamości człowieka.  

W tym celu przedstawiono w nim: historię nazwiska wraz ze wskazaniem funkcji, jakie 

pełniło ono na poszczególnych etapach jego rozwoju; doniosłość nazwiska w życiu 

człowieka, w którym nazwisko wciąż pozostaje fundamentalną formą identyfikacji poprzez 

związki nazwiska z różnymi warstwami tożsamości osobowej; a także miejsce nazwiska  
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w krajowym systemie prawa publicznego i prywatnego. Wszystko to pozwala usytuować 

problematykę ochrony nazwiska w kontekście koncepcji ochrony identyczności człowieka. 

Drugi rozdział poświęcony jest konstrukcji ochrony nazwiska w europejskim systemie 

praw człowieka. W tym rozdziale omówione są źródła ochrony nazwiska w ramach systemu 

Rady Europy i UE, a także zakres ochrony nazwiska w systemie europejskim. To z kolei 

służy odniesieniu tego zakresu do zakresu ochrony nazwiska przewidzianej w uniwersalnym  

i pozaeuropejskich regionalnych systemach ochrony praw człowieka.  

W ramach trzeciego rozdziału analizie poddawane są kwestie dotyczące 

wykorzystania nazwiska w ramach ekonomicznej aktywności człowieka w kontekście 

ochrony praw człowieka. Ukazane są zatem związki ekonomicznej aktywności człowieka 

z autonomiczną definicją życia prywatnego, jak również opisana jest przynależność 

funkcjonujących w obrocie oznaczeń zawierających nazwiska do autonomicznej definicji 

mienia. Umożliwia to określenie charakteru prawnego nazwiska wykorzystywanego  

w obrocie zarówno jako elementu oznaczeń w nim funkcjonujących, jak i atrybutu 

osobowości podlegającego urynkowieniu w ramach procesów komercjalizacji. 

Na zakończenie tego rozdziału omawia się używanie nazwisk w obrocie przez osoby 

wykonujące wolne zawody, gdzie możliwe jest dostrzeżenie związków nazwisk 

przedstawicieli wolnych zawodów z ich klientelą.  

Czwarty rozdział sytuuje ochronę nazwiska w kontekście praw mniejszości 

narodowych i etnicznych w Europie. W tej części omówione są przyjęte w Radzie Europy, 

Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie regulacje 

dotyczące praw osób należących do tej kategorii mniejszości, w tym praw językowych  

i kulturalnych. Pozwala to na wskazanie rozwiązań gwarantujących członkom mniejszości 

możliwość posługiwania się nazwiskiem w języku ojczystym oraz faktycznych przeszkód 

utrudniających efektywne korzystanie z tych uprawnień.  

Rozważania zawarte w pracy pozwalają na sformułowanie wniosków 

charakteryzujących ochronę nazwiska w europejskim systemie praw człowieka.  

Po pierwsze, gwarancje dotyczące nazwiska są silnie zakorzenione w idei ochrony 

identyczności w europejskim systemie praw człowieka. Koncepcja ochrony identyczności 

obejmuje gwarancje związane zarówno z ustalaniem obiektywnych cech tożsamości, jak  

i z rekonstruowaniem tych jej elementów, które wynikają z rozwoju osobowości  

i indywidualnego postrzegania własnej osoby. Idea ta zapewnia zatem realizację zarówno 

indywidualizacyjnej, jak i identyfikacyjnej funkcji nazwiska. 
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Po drugie, ochrona nazwiska w europejskim systemie praw człowieka przede 

wszystkim wynika z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Niemożliwe jest 

jednak zidentyfikowanie odrębnego dobra osoby ludzkiej, które byłoby przedmiotem prawa 

człowieka do nazwiska w Europie. Zakres ochrony nazwiska kształtowany jest z jednej strony 

przez obowiązek prawidłowego ustalenia i zarejestrowania nazwiska, a z drugiej przez 

uprawnienie do kształtowania nazwiska w zgodzie z własnym poczuciem wielowymiarowej 

tożsamości, w tym tożsamości rodzinnej, etnicznej i tożsamości wartości. Dopuszcza się 

również możliwość istotnego ograniczania lub ingerowania przez władze krajowe w zakres 

ochrony nazwiska ze względu na konieczność utrzymania porządku publicznego, do którego 

zalicza się m.in. aktywność państwa na polu regulowania zasad nabywania i zmiany nazwisk 

celem zapewnienia prawidłowej organizacji życia społeczeństwa. Podobnie, w uniwersalnym 

i pozaeuropejskich regionalnych systemach ochrony również nie występuje prawo człowieka 

do nazwiska ze względu na brak odrębnej „rzeczy sprawiedliwej” człowieka, która byłaby 

celem takiego prawa. We wspomnianych systemach ochrony praw człowieka wskazuje się,  

że obowiązek ustalenia i ujawnienia nazwiska jest jedynie normą wtórną służącą realizacji 

prawa dziecka do niezwłocznej rejestracji urodzenia mającej na celu prawne 

upodmiotowienie jednostki. 

Po trzecie, w ramach ekonomicznej aktywności człowieka chroni się zarówno idealne, 

jak i majątkowe interesy związane z posługiwaniem się nazwiskiem w obrocie gospodarczym. 

Ochroną obejmuje się zatem uprawnienie do umieszczania własnego lub cudzego nazwiska, 

jak również do zezwalania na umieszczanie własnego nazwiska w oznaczeniach 

funkcjonujących w obrocie i do czerpania z tego zysków. Jednak najsilniejszym 

uprawnieniem w tym kontekście jest możliwość korzystania w obrocie z własnego nazwiska - 

jako atrybutu własnej osobowości - w zgodzie z dobrymi praktykami w handlu i przemyśle, 

co może wywoływać dalej idące skutki prawne od rejestracji oznaczenia zawierającego dane 

nazwisko. 

Po czwarte, osobom należącym do mniejszości gwarantuje się możliwość 

autoidentyfikacji i manifestowania swojej odrębności poprzez posługiwanie się nazwiskiem  

w języku ojczystym. Jednak krajowe regulacje implementujące takie uprawnienie w praktyce 

prowadzą do deformacji oryginalnej pisowni lub wymowy nazwiska w języku mniejszości  

i w orzecznictwie europejskich Trybunałów są uznawane za uzasadnione z uwagi  

na historyczno-kulturowe uwarunkowania danego kraju lub konstytucyjną wartość języka 

urzędowego. Stąd de lege ferenda należy postulować doprecyzowanie tego uprawnienia  

w kierunku poszanowania tradycji i systemu językowego danego języka mniejszości. 



4 

 

Przedstawione w pracy wnioski prowadzą do stwierdzenia, że zakres ochrony 

nazwiska w europejskim systemie praw człowieka istotnie różni się od tego gwarantowanego 

na gruncie uniwersalnego i pozaeuropejskich systemów praw człowieka. W tych ostatnich 

akcentuje się jedynie część zjawiska identyfikacji człowieka przy pomocy nazwiska poprzez 

skupienie się na obowiązku urzędowego ustalenia i ujawnienia nazwiska, co stanowi  

o prawnym upodmiotowieniu jednostki. Natomiast zakres ochrony nazwiska w europejskim 

systemie praw człowieka wyznaczany jest przez identycznościowy wymiar nazwiska 

odnoszący się do właściwości odróżniających nazwisko? oraz jego związków z tożsamością 

osobową. Tym samym zakres tej ochrony jest inny, szerszy, od tego gwarantowanego  

w uniwersalnym i pozaeuropejskich regionalnych systemach, gdzie głównie uwypukla się 

aspekty kluczowe dla prawidłowego ewidencjonowania ludności. 

Konkluzje zaprezentowane w rozprawie zestawione z historią rozwoju nazwiska  

w Europie i jego naturą jako elementu wielowymiarowej tożsamości człowieka pozwalają na 

wyszczególnienie komponentów ochrony nazwiska w europejskim systemie praw człowieka. 

Prowadzi to do wykazania zachodzących między tymi komponentami relacji względem prawa 

człowieka do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego jako głównego źródła tej ochrony 

i w efekcie zaproponowania konstrukcji ochrony nazwiska w Europie. Dochodzi zatem  

do ukazania struktury ochrony prawnej nazwiska w Europie opartej na funkcjonalnym 

podziale jej wyodrębnionych komponentów. To wszystko zaś na końcu umożliwia 

prognozowanie kierunków rozwoju ochrony nazwiska w europejskim i innych systemach 

praw człowieka.         

  

 

 

 

 


