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Tytuł II. Osoby

Uwagi ogólne

Zaproponowana w projekcie struktura Tytułu II, poświęconego re-
gulacji podmiotów prawa cywilnego („Osoby”), różni się nieco od tej 
przyjętej w obowiązującym KC. Tytuł II projektu został podzielony 
na cztery działy, z których jedynie pierwsze dwa w pełni odpowiadają 
działom obecnego Tytułu II. Te działy to: Dział I („Osoby fizyczne”) oraz 
Dział II („Osoby prawne”). Zmiana nazwy Działu III (z „Przedsiębiorcy 
i ich oznaczenia” na „Firma”) jest wynikiem przeniesienia przepisu defi-
niującego pojęcie przedsiębiorcy w inne miejsce. W rezultacie dział za-
wiera wyłącznie przepisy odnoszące się do firmy, skutkiem czego pro-
ponowana nazwa stała się odpowiedniejsza. W ostatnim dziale (Dział IV 
„Opieka i kuratela”), niemającym swojego odpowiednika w obowiązu-
jącym kodeksie cywilnym, zaproponowane zostaną przepisy dotyczą-
ce opieki i kurateli, a więc instytucji obecnie uregulowanych w kodek-
sie rodzinnym i opiekuńczym. Idea włączenia ich do KC towarzyszyła 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego już na etapie przygotowywa-
nia projektu z 2008 r. Była ona naturalną konsekwencją przyjętego wów-
czas założenia o rezygnacji z odrębnej regulacji KRO i objęciu prawa 
rodzinnego zakresem uregulowania kodeksu cywilnego2. Niezależnie 
od aktualności tego założenia, projektując przepisy Tytułu II, Komisja 
uznała uregulowanie kurateli oraz opieki w KC za wskazane. Instytucje 
te należą do problematyki prawa osobowego i powinny zostać zawarte 
właśnie w jego ramach (to jest w Tytule II KC). Proponując taką lokację 
tych przepisów, zerwano z niekonsekwencją projektu z 2008 r. polegającą 
na włączeniu do KC jedynie przepisów o kurateli z pominięciem przepi-
sów o opiece. Inaczej niż w projekcie z 2008 r., przepisy dotyczące obu 
instytucji, zamiast w dziale poświęconym osobom fizycznym, zamiesz-
czono w odrębnym dziale Tytułu II–Dziale IV. Takie ich umiejscowie-
nie uzasadnione jest tym, że zakres ich zastosowania nie ogranicza się 
do osób fizycznych, ale również obejmuje osoby prawne. Wspomniane 

2  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawied-
liwości, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 
2009, s. 5.
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modyfikacje w stosunku do rozwiązań przyjętych w poprzedniej wersji 
projektu są wynikiem uwzględnienia przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa 
Cywilnego uwag zgłoszonych w toku dyskusji nad projektem z 2008 r. 

Dział I. Osoby fizyczne

Uwagi ogólne

Struktura przepisów Działu I Tytułu II w dużej mierze nawiązu-
je do struktury przyjętej w projekcie z 2008 r., co jest jednoznaczne 
z jej zmianą w stosunku do obowiązującego KC. Pierwsza ze zmian po-
lega na poszerzeniu działu o Rozdział IV. Jest to rozdział zawierający 
przepisy dotyczące stanu cywilnego, które w ogóle nie mają swojego 
odpowiednika w obowiązującym KC. Z kolei materia odpowiadająca 
uregulowaniu obecnego Działu I została ujęta w większej liczbie roz-
działów. W obowiązującym KC przepisy dotyczące zdolności prawnej, 
zdolności do czynności prawnych oraz ochrony dóbr osobistych umiesz-
czone są w jednym rozdziale (Rozdział I). Z kolei w projekcie uregu-
lowane zostały w trzech kolejnych rozdziałach: Rozdział I – „Zdolność 
prawna”, Rozdział II – „Zdolność do czynności prawnych”, Rozdział III 
– „Dobra osobiste”. Takie rozwiązanie nie tylko jest bardziej przejrzy-
ste, ale przede wszystkim zapewnia adekwatność tytułów do przedmiotu 
uregulowania. Jej brak w obowiązującym KC polega na umieszczeniu 
w Rozdziale I Działu I, zatytułowanym „Zdolność prawna i zdolność 
do czynności prawnych”, przepisów o ochronie dóbr osobistych oraz 
przepisu definiującego pojęcie konsumenta, to jest art. 221 KC. W pro-
jekcie zmieniono również umiejscowienie przepisu odpowiadającego 
art. 221 KC (zob. art. 6 projektu z 2015 r.). 

W obrębie poszczególnych jednostek redakcyjnych szczególnie istot-
ne zmiany wprowadzono do Rozdziału II. Zmiany te znajdują swoje od-
zwierciedlenie w jego objętości. Na skutek rezygnacji z ubezwłasnowol-
nienia jako czynnika wpływającego na zakres zdolności do czynności 
prawnych w Rozdziale II nie przewidziano przepisów, które odpowiada-
łyby treści art. 13 i 16 KC oraz art. 19 i 20 projektu z 2008 r. W rezulta-
cie przeglądu usunięto również art. 12 projektu z 2008 r. Zamieszczoną 
w paragrafie pierwszym tego przepisu definicję zdolności do czynno-
ści prawnych uznano za zbędną z tych samych powodów, dla których 
nie zdecydowano się na zdefiniowanie zdolności prawnej (zob. uwagi 
do art. 8 projektu z 2015 r.). Niecelowe było także powtórzenie wyrażo-
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nej w paragrafie drugim reguły, zgodnie z którą nie można zrzec się zdol-
ności do czynności prawnych ani w całości, ani w części. Niemożność 
zrzeczenia się zdolności do czynności prawnych nie może budzić wąt-
pliwości, chociażby z tego względu, że stanowi ona kompetencję pod-
miotów prawa cywilnego, a nie przysługujące im prawo podmiotowe. 
Zrezygnowano również z rozwiązania przewidzianego w art. 16 projektu 
z 2008 r., w konsekwencji czego Rozdział II w ogóle nie zawiera przepi-
su, który byłby jego odpowiednikiem. Określone w tym przepisie skutki 
dokonania jednostronnej czynności prawnej przez osobę o ograniczonej 
zdolności do czynności prawnych bez wymaganej przez ustawę zgody 
przedstawiciela ustawowego zostały zrównane z zawarciem przez taką 
osobę umowy bez odpowiedniej zgody. W związku z tym odrębny prze-
pis stał się zbędny (zob. uwagi do art. 13 projektu z 2015 r.). 

Jak wspomniano, w Dziale I zamieszczono osobny rozdział za-
wierający regulację dotyczącą ochrony dóbr osobistych (Rozdział III). 
Wyodrębnienie tej regulacji w osobnym rozdziale jest uzasadnione po-
wodami, na które zwrócono uwagę wyżej. Jej pozostawienie w obrębie 
działu poświęconego osobom fizycznym motywowane jest zaś immanen-
tnym związkiem dóbr osobistych z człowiekiem. Z mocy art. 40 projek-
tu z 2015 r. zakres regulacji rozciąga się jednak na dobra osobiste osób 
prawnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie dóbr 
osobistych osób fizycznych. Takie rozwiązanie jest zbieżne z przyjętym 
w projekcie z 2008 r. W rezultacie przeglądu tego projektu porzucono 
natomiast pierwotny zamysł, by w części ogólnej KC uregulować kom-
pleksowo zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe środki ochrony dóbr 
osobistych. Zaprezentowana w projekcie z 2008 r. propozycja przepi-
sów zmierzających do realizacji tego założenia nie zasługiwała na apro-
batę. Przepisy te budziły wiele wątpliwości interpretacyjnych. Nie było 
w szczególności jasne, czy samodzielnie określały one przesłanki za-
dośćuczynienia oraz uprawnienia do żądania zasądzenia odpowiedniej 
sumy pieniężnej na wskazany przez uprawnionego cel społeczny. W kon-
sekwencji w projekcie nie powtórzono przepisów, które stanowiłyby od-
powiednik art. 24 oraz 25 projektu z 2008 r. W art. 18 i 19 uregulowa-
no wyłącznie niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych. Miejscem 
właściwym dla szczegółowej regulacji zadośćuczynienia za krzywdę do-
znaną w związku z naruszeniem dobra osobistego są przepisy o czynach 
niedozwolonych. Z uwagi na zbieżność przesłanek także uregulowanie 
dotyczące żądania zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wska-
zany przez uprawnionego cel społeczny oraz, przewidzianego w art. 25 
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projektu z 2008 r., roszczenia o wydanie korzyści uzyskanej przez na-
ruszyciela powinno nastąpić w przepisach o czynach niedozwolonych. 
W ich ramach należy też rozstrzygnąć problem możliwości kumulowania 
środków ochrony majątkowej. Zupełnym novum, gdy chodzi o regulację 
dóbr osobistych, jest – stanowiące transpozycję niektórych unijnych dy-
rektyw antydyskryminacyjnych – uregulowanie art. 16 projektu z 2015 r. 
Umiejscowienie tego przepisu uzasadnione jest jego treścią. Zgodnie 
z nim niektóre przypadki dyskryminacji należy bowiem traktować jak 
naruszenie dobra osobistego. 

Rozdział V („Miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu”) oraz 
Rozdział VI („Uznanie za zmarłego”) nawiązują odpowiednio do regu-
lacji Rozdziału II i Rozdziału III KC. W porównaniu z obecnym stanem 
prawnym zmianie uległa nazwa pierwszego z wymienionych rozdziałów. 
Zmiana ta jest rezultatem zamieszczenia w treści Rozdziału V projektu 
z 2015 r., niewystępującego w obecnym uregulowaniu, przepisu okre-
ślającego pojęcie zwykłego pobytu osoby fizycznej. 

Rozdział I. Zdolność prawna

Art. 8. Początek i koniec zdolności prawnej
Każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci ma zdolność 

prawną.

Przepis jest niemal dosłownym powtórzeniem art. 8 KC. Stanowi od-
powiednik art. 9 i 11 § 1 projektu z 2008 r. Zmiana w stosunku do obec-
nego stanu prawnego polega na wskazaniu w proponowanym przepisie 
chwili ustania zdolności prawnej człowieka. W porównaniu z propozycją 
projektu z 2008 r. zrezygnowano natomiast z uregulowania tzw. warun-
kowej zdolności prawnej nasciturusa. Poza tym, dokonano też pewnych 
zmian redakcyjnych eliminując fragmenty przepisu o niewielkiej warto-
ści normatywnej. Za zbędne, jako mające znaczenie wyłącznie porząd-
kujące lub dydaktyczne, uznano zamieszczone w projekcie z 2008 r. tre-
ści służące wyjaśnianiu pojęcia zdolności prawnej czy osoby fizycznej. 
Pominięcie w projekcie definicji zdolności prawnej nie oznacza jakiej-
kolwiek modyfikacji znaczenia tego terminu w komentowanym przepisie 
czy w innych przepisach projektu. Przepis art. 8 projektu określa chwilę 
nabycia i utraty przez osobę fizyczną zdolności prawnej rozumianej – 
zgodnie z powszechnie przyjętym sposobem definiowania tego pojęcia 
– jako możność bycia podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych. 

Tytuł II. Osoby
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W przepisie przesądzono, że zdolność prawna przysługuje osobie fizycz-
nej od chwili urodzenia do chwili śmierci. Mimo że brzmienie art. 8 pro-
jektu z 2015 r. nie wskazuje na to wprost, moment, w którym przypada 
kres zdolności prawnej człowieka, decyduje o tym, że początek tej zdol-
ności wyznacza wyłącznie tzw. żywe urodzenie. Martwe urodzenie oraz 
poronienie nie są zdarzeniami, z którymi wiąże się nabycie zdolności 
prawnej. Ustaleń w przedmiocie tego, czy doszło do żywego urodzenia 
dokonuje się przy zastosowaniu domniemania ustanowionego w art. 9 
§ 1 projektu z 2015 r. 

Kryteria określania chwili biologicznej śmierci człowieka jako nad-
miernie szczegółowe i ściśle zależne od poziomu wiedzy medycznej w da-
nym czasie – a przez to zmienne – nie zostały określone. Uzasadnione 
jest to charakterem kodeksu cywilnego, który z założenia ma być trwa-
łym aktem prawnym. Podobne argumenty można powtórzyć, uzasad-
niając brak w projektowanym przepisie sprecyzowania terminu „chwila 
urodzenia”. Określenie szczegółowego znaczenia pojęć wyznaczających 
czasowe granice zdolności prawnej uznano za materię, która powinna 
być uregulowana w przepisach pozakodeksowych. Z mocy przepisów 
szczególnych skutek w postaci ustania zdolności prawnej wiąże się – 
oprócz biologicznej śmierci człowieka – także z uznaniem za zmarłego. 
W art. 28–30 projektu z 2015 r. uregulowano materialnoprawne przesłan-
ki wydania orzeczenia w tym przedmiocie. 

Rezygnacja z proponowanego w projekcie z 2008 r. uregulowania wa-
runkowej zdolności prawnej nasciturusa nie oznacza wykluczenia możli-
wości nabycia przez człowieka określonych praw i obowiązków cywilno-
prawnych w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce po jego poczęciu, 
a przed urodzeniem. Zagwarantowanie takiej możliwości nie wymaga 
zmian zaproponowanych w pierwotnym projekcie. Może być ono osiąg-
nięte za pośrednictwem przepisów szczególnych takich, jak chociażby 
przepisy prawa spadkowego (por. art. 927 § 2 i art. 972 KC) czy prze-
pisy o odpowiedzialności deliktowej (por. obowiązujący art. 4461 KC) 
oraz właściwie interpretowane przepisy o ochronie dóbr osobistych. Być 
może warto rozważyć także odpowiednią regulację dotyczącą darowizny 
i umowy ubezpieczenia. 

Praktyczna doniosłość zdolności prawnej nasciturusa sprowadza się 
przede wszystkim do możności nieodpłatnego nabycia majątku w drodze 
sukcesji generalnej bądź syngularnej oraz do zabezpieczenia kompensa-
cji szkód prenatalnych. Wydaje się wręcz, że niektóre instytucje służące 
ochronie nasciturusa mylnie utożsamia się z problematyką jego zdolno-

Dział I. Osoby fizyczne
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ści prawnej. Dotyczy to na przykład instytucji kuratora czy uznania nie-
narodzonego dziecka, które – choć z pewnością służą zabezpieczeniu 
jego interesów – same w sobie niewiele mają wspólnego z przydaniem 
nienarodzonemu generalnej możliwości bycia podmiotem uprawnień 
czy obowiązków cywilnoprawnych. Przyznanie nasciturusowi zdolno-
ści prawnej w sposób generalny nie wydaje się więc konieczne. Za właś-
ciwsze uznano przyjęcie rozwiązania przewidzianego w art. 8 projektu 
z 2015 r. połączonego z odpowiednimi regulacjami w przepisach szcze-
gólnych. Niepowtórzenie w omawianym przepisie § 2 jego odpowiednika 
z projektu z 2008 r. należy w związku z tym uważać za wybór odmien-
nej od przyjętej w tym projekcie techniki legislacyjnej, nie zaś za wybór 
odmiennego rozwiązania normatywnego. 

Pozostaje mieć nadzieję, że taka decyzja nie będzie prowadzić do for-
mułowania zbyt daleko idących wniosków i nie stanie się argumentem 
w dyskusjach niedotyczących problematyki zdolności prawnej. Lektura 
niektórych wypowiedzi przedstawicieli doktryny pozwala dostrzec, 
że zmiany rozwiązań ustawowych dotyczących zdolności prawnej na-
sciturusa bywają odczytywane jako przyznanie lub odmowa przyznania 
nasciturusowi podmiotowości prawnej czy wręcz konkretnych uprawnień 
w całym systemie prawa, a nawet jako przesądzenie światopoglądowe-
go sporu o początek istnienia istoty ludzkiej i zakresie dopuszczalności 
aborcji. Tego rodzaju rozstrzygnięcia w ogóle nie są domeną ustawodaw-
cy cywilnoprawnego przewidującego przepis definiujący zdolność praw-
ną, to jest potencjalną wyłącznie możność bycia podmiotem uprawnień 
i obowiązków cywilnoprawnych. 

Art. 9. Domniemania związane z urodzeniem i śmiercią 
§ 1. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że urodzi-

ło się żywe.
§ 2. Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie 

niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie.

Artykuł 9 projektu z 2015 r. odpowiada art. 9 i 32 KC, a także art. 10 
i 11 § 2 projektu z 2008 r. Umieszczenie niezbyt ściśle związanych 
ze sobą treściowo przepisów w jednej jednostce redakcyjnej jest uza-
sadnione wspólną dla nich konstrukcją: obydwa wyrażają domniema-
nia prawne wpływające na stosowanie przepisów dotyczących zdolności 
prawnej osób fizycznych. Ustanowione w § 1 domniemanie żywego uro-
dzenia stanowi niemal dosłowne powtórzenie obowiązującego art. 9 KC. 

Tytuł II. Osoby
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Zmiany redakcyjne w stosunku do przepisu przewidującego analogiczne 
domniemanie w projekcie z 2008 r. polegają na poszerzeniu treści prze-
pisu o fragment opisujący zakres zastosowania wyrażonej w nim normy. 
Przepis uzupełniono więc o słowa „w razie urodzenia się dziecka” wyra-
żające przesłankę domniemania, którego wnioskiem jest to, że „dziecko 
urodziło się żywe”. 

Przepis § 2 wyraża domniemanie jednoczesnej śmierci kilku osób 
fizycznych. Jego umiejscowienie wśród przepisów o zdolności prawnej 
uzasadnione jest zakresem okoliczności wyznaczających przesłankę tego 
domniemania. Wbrew temu, co sugeruje systematyka obowiązującego 
KC, domniemanie to odnosi się do każdego przypadku śmierci kilku osób 
w związku ze wspólnie grożącym im niebezpieczeństwem, a nie tylko 
z niebezpieczeństwem powodującym śmierć tych osób w okolicznościach 
pozwalających na uznanie ich za zmarłe. Umiejscowienie komentowane-
go przepisu w art. 9 § 2 projektu z 2015 r. usuwa tę sugestię, przesądzając, 
że może on być stosowany we wszystkich tych przypadkach, w których 
sporządza się akt zgonu, a więc także w razie naturalnej śmierci człowie-
ka stwierdzanej przez lekarza oraz w razie sądowego stwierdzenia zgonu 
na podstawie odpowiednich przepisów KPC. 

Rozdział II. Zdolność do czynności prawnych

Art. 10. Pełna zdolność do czynności prawnych
§ 1. Pełnoletnia osoba fizyczna może dokonywać wszelkich czyn-

ności prawnych. 
§ 2. Pełnoletnim jest, kto ukończył osiemnaście lat. Małoletni uzy-

skuje pełnoletność przez zawarcie małżeństwa i nie traci jej w razie 
unieważnienia małżeństwa.

Artykuł 10 projektu z 2015 r. jest odpowiednikiem art. 10 i 11 KC 
oraz art. 13 projektu z 2008 r. W art. 10 § 1 projektu z 2015 r. wyrażono 
– w sposób nieco bardziej opisowy niż to ma miejsce w obecnym stanie 
prawnym – ogólną zasadę, zgodnie z którą pełnoletnia osoba fizyczna ko-
rzysta z pełnej zdolności do czynności prawnych. Dalsze przepisy okre-
ślają, kiedy osobie fizycznej przysługuje jedynie ograniczona zdolność 
do czynności prawnych (art. 11 projektu z 2015 r.) oraz kiedy zdolność 
ta nie przysługuje jej w ogóle (art. 14 projektu z 2015 r.). Łącznie przepisy 
te wskazują więc trzy możliwe zakresy zdolności do czynności prawnych. 
To, co zwraca w ich treści szczególną uwagę, to rezygnacja z ubezwłasno-
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wolnienia jako czynnika wpływającego na zakres tej zdolności. Według 
propozycji projektu z 2015 r. o zakresie zdolności do czynności prawnych 
rozstrzyga wyłącznie wiek osoby fizycznej. Przyznanie jej częściowej lub 
pełnej zdolności do czynności prawnych zależy – odpowiednio – od ukoń-
czenia trzynastego roku życia lub od osiągnięcia pełnoletności. Osoba 
pełnoletnia cieszy się natomiast pełną zdolnością do czynności prawnych, 
bez względu na ewentualną niepełnosprawność intelektualną lub psycho-
społeczną. Takie uregulowanie jest zgodne ze współczesnymi tenden-
cjami rozwoju prawa prywatnego3. Przede wszystkim jednak uwzględ-
nia potrzebę dostosowania prawa polskiego do wymogów wynikających 
z PrawNiepK oraz rekomendacji Rady Europy4. Zadośćuczynienie tym 
wymogom oznacza konieczność realizacji postulatu zmiany ustawodaw-
stwa krajowego dotyczącego zdolności do czynności prawnych w sposób 
umożliwiający poszanowanie niezależności i autonomii osób z niepełno-
sprawnością. Postulat taki zakłada wdrożenie do porządków krajowych 
odpowiedniego mechanizmu wsparcia dostosowanego do potrzeb oso-
by z konkretną niepełnosprawnością i umożliwiającego podejmowanie 
przez nią wspieranej, choć samodzielnej, decyzji. Wiąże się on jedno-
cześnie z eliminacją stałego ograniczenia zdolności do czynności praw-
nych na rzecz zupełnie wyjątkowego i jedynie czasowego powoływania 
odpowiedniego zastępcy działającego za osobę niepełnosprawną w sytu-
acjach, gdy osoba ta jest rzeczywiście i całkowicie pozbawiona możności 
samodzielnego decydowania. Wskazane postulaty nie dają się pogodzić 
z ubezwłasnowolnieniem, które immanentnie łączy się z podejmowaniem 
decyzji przez osoby trzecie takie, jak kuratorzy czy opiekunowie, za pod-
legające im osoby. Z punktu widzenia potrzeby realizacji wskazanych 
postulatów należy ocenić krytycznie nie tylko obowiązujący stan prawny, 
ale także rozwiązania zaproponowane w projekcie z 2008 r. Natomiast 

3  Na problem niezgodności obowiązujących obecnie przepisów z tymi tendencjami 
zwrócił uwagę TK w wyr. z 7.3.2007 r. (K 28/05, Legalis), sugerując potrzebę zmian 
w tym zakresie. Trybunał podkreślił, że w wielu państwach europejskich takich, jak 
chociażby Francja, Niemcy czy Austria, zrezygnowano z instytucji będących odpo-
wiednikiem polskiego ubezwłasnowolnienia z uwagi na to, że nazbyt ograniczały 
one prawa i wolności osób chorych psychicznie, upośledzonych czy uzależnionych.

4  Zob. rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy Nr (99)4 z 23.2.1999 r. 
w sprawie zasad dotyczących ochrony prawnej niepełnosprawnych osób dorosłych, 
zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy Nr (2006)5 z 5.4.2006 r. Plan działań 
Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 
2006–2015.
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przyjęte w art. 10–14 projektu z 2015 r. rozwiązania pozwalają na urze-
czywistnienie podstawowego złożenia postulowanego modelu ochrony 
praw osób z niepełnosprawnością, jakim jest rezygnacja z trwałego wy-
łączenia lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych będącego 
następstwem ubezwłasnowolnienia. Realizacja pozostałych postulatów, 
odnoszących się do mechanizmu wspomaganego podejmowania decy-
zji oraz wyjątkowego ograniczania zdolności do czynności prawnych, 
wymaga odpowiednich zmian nie tylko tych przepisów, które docelowo 
zamieszczone mają być w KC (o opiece i kurateli), ale także innych prze-
pisów prawa prywatnego, a być może i publicznego. W projektowanym 
art. 10 prowadzące do nabycia pełnej zdolności prawnej uzyskanie peł-
noletności – tak jak w obecnym stanie prawnym – powiązano zarówno 
z ukończeniem osiemnastego roku życia, jak i z zawarciem małżeństwa. 
Bez zmian pozostaje przy tym sposób obliczania wieku osoby fizycznej – 
moment ukończenia osiemnastego roku życia przypada na początek dnia, 
który odpowiada datą dniowi urodzin osoby fizycznej (zob. art. 142 zd. 2 
projektu z 2015 r.). Uzyskanie pełnoletności przez małoletniego wiąże 
się z zawarciem małżeństwa ważnego, czyli takiego, w przypadku które-
go zostały zachowane jego konstytutywne przesłanki. Od ukształtowania 
tych ostatnich zależy więc, czy zawarcie małżeństwa może prowadzić 
do uzyskania pełnoletności przez każdego małoletniego, bez względu 
na płeć i wiek. Dla uzyskania pełnoletności nie ma natomiast znacze-
nia to, czy małżeństwo zawarto z zachowaniem pozostałych przesłanek. 
Ich niezachowanie, choćby skutkowało stanem unieważnialności (wzru-
szalności) małżeństwa, nie stoi na przeszkodzie nabyciu przez małoletnie-
go pełnej zdolności prawnej. Zgodnie z wyraźnym brzmieniem propono-
wanego przepisu, utraty zdolności do czynności prawnych nie powoduje 
również unieważnienie małżeństwa. To samo dotyczy zakończenia mał-
żeństwa przez rozwód. Mimo braku wyraźnej wzmianki w tym zakresie, 
wniosek taki nie budził nigdy większych wątpliwości. Zmiana w stosun-
ku do art. 10 § 2 KC nie była więc konieczna, tym bardziej że mogłaby 
ona prowadzić do błędnego wniosku a contrario, że utrata pełnoletności 
wiąże się z innymi przyczynami ustania małżeństwa, a nawet separacją. 

Art. 11. Ograniczona zdolność do czynności prawnych
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma małoletni, któ-

ry ukończył trzynaście lat.
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Art. 12. Skutki ograniczonej zdolności do czynności prawnych
§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do sku-

teczności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdol-
ności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporzą-
dza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

§ 2. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zezwolenia sądu na wyra-
żenie zgody przez przedstawiciela ustawowego, przedstawiciel usta-
wowy może wyrazić zgodę dopiero po udzieleniu zezwolenia. Jeżeli 
ustawa wyznacza termin do dokonania czynności prawnej albo 
przedstawicielowi ustawowemu wyznaczono termin do potwierdze-
nia czynności, bieg terminu ulega zawieszeniu na czas trwania po-
stępowania o udzielenie zezwolenia sądu.

§ 3. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może 
sama potwierdzić czynność po uzyskaniu pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych.

Art. 13. Wyjątki od wymagania zgody
Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez 

zgody przedstawiciela ustawowego:
1) zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących 

sprawach życia codziennego (drobne umowy); 
2) dokonywać czynności prawnych dotyczących przedmiotów ma-

jątkowych i rzeczy ruchomych oddanych jej przez przedstawi-
ciela ustawowego do swobodnego rozporządzania, z wyjątkiem 
czynności, na które przedstawiciel ustawowy nie mógłby wyrazić 
zgody bez zezwolenia sądu;

3) rozporządzać swoim zarobkiem oraz przedmiotami majątkowymi 
nabytymi w zamian za zarobek, chyba że sąd opiekuńczy z waż-
nych powodów postanowi, że wymaga to zgody jej przedstawiciela 
ustawowego. 

Artykuły 11–13 projektu z 2015 r. odpowiadają co do treści art. 15, 
17, 18 § 2 oraz art. 20–22 KC, a także art. 14, 15 i 17 projektu z 2008 r. 
Wskutek rezygnacji z ubezwłasnowolnienia jako kryterium określenia 
zakresu zdolności do czynności prawnych, zdolność ograniczona przy-
sługuje wyłącznie jednej kategorii osób. Są to małoletni, którzy ukończyli 
trzynasty rok życia, a nie stali się pełnoletni w wyniku zawarcia małżeń-
stwa. Przy określaniu tej kategorii należy się kierować zasadami oblicza-

Tytuł II. Osoby



23

nia wieku osoby fizycznej, o których mowa w art. 142 projektu z 2015 r. 
Za utrzymaniem przyjętej w obecnym stanie prawnym granicy wieku, 
z którego ukończeniem następuje uzyskanie przez małoletniego ograni-
czonej zdolności do czynności prawnych, przemawiają argumenty przed-
stawione przez Komisję w uzasadnieniu projektu z 2008 r.5 W art. 12 § 1 
projektu z 2015 r. wyrażono podstawową zasadę rządzącą dokonywaniem 
czynności prawnych przez osoby o ograniczonej zdolności do ich podej-
mowania. Za wzorem art. 17 KC oraz art. 14 § 2 projektu z 2008 r. przepis 
ten przesądza, że określone rodzaje czynności prawnych dokonywanych 
przez te osoby wymagają zgody przedstawiciela ustawowego. Nie są za-
tem skuteczne, jeśli zostały dokonane samodzielnie – bez tej zgody. 
Czynnościami takimi są czynności prawne, przez które osoba ograniczona 
w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporzą-
dza prawem. Te ostatnie należy rozumieć w sposób odpowiadający defini-
cji rozporządzenia zamieszczonej w art. 134 projektu z 2015 r., pierwsze 
zaś jako czynności prawne, których dokonanie prowadzi do powstania 
stosunku zobowiązaniowego, w którym osoba ograniczona w zdolności 
do czynności prawnych byłaby dłużnikiem. Nie należy więc utożsamiać 
czynności prawnych, o których mowa w tym przepisie z czynnościami, 
których podjęcie może skutkować powstaniem dla dokonującej ich osoby 
jakichkolwiek obowiązków prawnych, niebędących elementem stosunku 
cywilnoprawnego (np. obowiązków podatkowych). Na zasadzie wyjątku 
od omówionej reguły w art. 13 projektu z 2015 r. wskazano czynności 
prawne, które – mimo iż prowadzą do zaciągnięcia zobowiązania lub roz-
porządzenia prawem – mogą być dokonywane przez osobę ograniczoną 
w zdolności do czynności prawnych samodzielnie, bez zgody przedsta-
wiciela ustawowego. Do kategorii tej należą przede wszystkim zdefinio-
wane w art. 13 projektu z 2015 r. drobne umowy. Pozostałe typy czyn-
ności niewymagających zgody wzorowane były na propozycji projektu 
z 2008 r. Zarówno w tej ostatniej, jak i w obecnej propozycji projektu, 
uwzględniono – pominiętą w obecnym stanie prawnym – kompetencję 
do samodzielnego rozporządzania przez osobę ograniczoną w zdolno-
ści do czynności prawnych nie tylko jej zarobkiem, ale także przedmio-
tami majątkowymi nabytymi w zamian za zarobek. Inaczej niż w pro-
jekcie z 2008 r., w art. 13 projektu z 2015 r. zrezygnowano natomiast 
z analogicznej zasady surogacji w odniesieniu do przedmiotów mająt-

5  Zob. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Spra-
wiedliwości, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 
2009, s. 32.
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kowych i rzeczy ruchomych oddanych osobie ograniczonej w zdolności 
do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego do swobod-
nego użytku. Kompetencja osoby ograniczonej w zdolności do czynności 
prawnych do samodzielnego dokonywania czynności zobowiązujących 
i rozporządzających dotyczących takich przedmiotów i rzeczy nie roz-
ciąga się więc na przedmioty czy rzeczy nabyte w zamian za nie. Takie 
rozwiązanie lepiej odpowiada naturze wyjątku od ogólnej zasady braku 
kompetencji do samodzielnego zaciągania zobowiązań czy dokonywania 
rozporządzeń przez osoby ograniczone w zdolności do czynności praw-
nych. Wyjątek ten dotyczy wszak konkretnych rzeczy czy przedmiotów 
majątkowych, co do których przedstawiciel ustawowy miał możliwość 
podjęcia decyzji o oddaniu ich ograniczonemu w zdolności do czynno-
ści prawnych do swobodnego użytku. W art. 13 pkt 3 projektu z 2015 r. 
pominięto też zastosowaną w projekcie z 2008 r. redakcję służącą pod-
kreśleniu, że kompetencja osoby o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych dotyczy samodzielnego rozporządzania wyłącznie „uzyskanym 
przez nią zarobkiem”, nie zaś zarobkiem przyszłym6. W wyniku przeglą-
du podkreślenie takie uznano za zbędne. Także bez niego jest bowiem 
czytelne, że kompetencja przyznana w art. 13 pkt 3 projektu z 2015 r. 
ogranicza się do zarobku właśnie, i jako taka nie dotyczy wierzytelno-
ści o jego wypłatę. Wymienione w art. 13 projektu z 2015 r. czynności 
prawne nie wyczerpują kategorii czynności, które mogą być dokonywa-
ne przez osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych samo-
dzielnie. Tak jak w obecnym stanie prawnym, za zasadny należy uznać, 
wyprowadzony a contrario z treści art. 12 § 1 projektu z 2015 r., wniosek 
o dopuszczalności samodzielnego dokonywania przez te osoby czynności 
prawnych niebędących czynnościami zobowiązującymi lub rozporządza-
jącymi (czynnościami o podwójnym skutku).

Artykuły 11–13 projektu z 2015 r. nie określają zasad rządzących wy-
rażaniem przez przedstawiciela ustawowego zgody na dokonanie czynno-
ści prawnej, dla której zgoda taka jest wymagana. Nie określono w nich 
także skutków braku tej zgody. Wystarczające w tym zakresie jest uregu-
lowanie art. 67 projektu z 2015 r., które dotyczy wszelkich przypadków 
udzielania przez osobę trzecią zgody wymaganej dla skuteczności czyn-
ności prawnej. Stosownie do art. 67 § 1 projektu z 2015 r. zgoda przed-
stawiciela ustawowego może być wyrażona jako zezwolenie poprzedza-

6  Co do takiej intencji twórców projektu z 2008 r. zob. Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Księga pierwsza Ko-
deksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 34. 
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jące czynność osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych 
albo jednocześnie z tą czynnością. Może też przyjąć postać potwierdze-
nia dokonanej już wcześniej czynności. Oświadczenie o udzieleniu ze-
zwolenia może być złożone którejkolwiek ze stron czynności. Zasada 
ta dotyczy także potwierdzenia, z tym jednak, że jeśli przedstawicielowi 
ustawowemu wyznaczono termin na potwierdzenie czynności w trybie 
art. 67 § 3 projektu z 2015 r., to potwierdzenie powinno być złożone wo-
bec tego, kto go zażądał. Jeżeli dla czynności prawnej, na którą ma być 
udzielona zgoda, przewidziana jest określona forma szczególna, oświad-
czenie woli o wyrażeniu zgody powinno być wyrażone w tej samej formie 
(zob. art. 67 § 6 projektu z 2015 r.). Czynność prawna, o której mowa 
w art. 12 § 1 projektu z 2015 r., dokonana bez zezwolenia przedstawi-
ciela ustawowego jest dotknięta sankcją bezskuteczności zawieszonej 
(stanowi tzw. czynność prawną kulejącą). Dla swej skuteczności wyma-
ga więc potwierdzenia ze strony przedstawiciela ustawowego. Podobnie 
jak w obecnym stanie prawnym, w art. 12 § 3 projektu z 2015 r. prze-
widziano, że także osoba ograniczona w zdolności do czynności praw-
nych może sama potwierdzić czynność po uzyskaniu pełnej zdolności 
do czynności prawnych. Zachowując rozwiązanie zawarte w projekcie 
z 2008 r., w proponowanym przepisie przyjęto, że potwierdzenie czynno-
ści prawnej przez przedstawiciela ustawowego jest możliwe także wów-
czas, gdy przepis szczególny uzależnia zgodę przedstawiciela ustawowe-
go na czynność osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych 
od zezwolenia sądu. Kwestia ta jest sporna w obecnym stanie prawnym. 
Artykuł 12 § 2 projektu z 2015 r. uchyla istniejące w tym zakresie wąt-
pliwości, przesądzając jednocześnie, że na czas trwania postępowania 
o udzielenie przez sąd zezwolenia na potwierdzenie zawieszeniu ulega 
bieg terminu do dokonania czynności prawnej, która ma być potwierdzo-
na, jak również bieg terminu wyznaczonego przedstawicielowi ustawo-
wemu na potwierdzenie. 

W odróżnieniu od obecnego stanu prawnego, przewidziana w projek-
cie sankcja bezskuteczności zawieszonej odnosi się nie tylko do umów, 
ale i do jednostronnych czynności prawnych. Zaproponowane w art. 16 
projektu z 2008 r., i zbieżne z obecnym stanem prawnym, rozwiąza-
nie przewidujące nieważność jednostronnej czynności prawnej dokona-
nej bez zezwolenia przedstawiciela ustawowego nie zostało powtórzone 
w omawianych przepisach. Oznacza to, że jednostronne czynności praw-
ne, przez które osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych 
zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem (por. art. 12 § 1 projektu 
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z 2015 r.), mieszczą się w zakresie zastosowania art. 67 projektu z 2015 r. 
Przemawia za tym potrzeba minimalizowania surowości sankcji i ogra-
niczania jej do takiego zakresu, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu, 
dla którego wprowadzono wymaganie zgody.

Przyjęta w projektowanych przepisach konstrukcja sankcji bezsku-
teczności zawieszonej różni się zarówno od tej wynikającej z obecnego 
uregulowania, jak i tej zaproponowanej w projekcie z 2008 r. Najbardziej 
istotna zmiana polega na uwzględnieniu przy kształtowaniu tej sankcji 
interesów osoby trzeciej niebiorącej udziału w dokonaniu czynności do-
tkniętej sankcją. Zgodnie z art. 67 § 2 projektu z 2015 r. potwierdzenie 
tej czynności ma wprawdzie moc wsteczną od daty jej dokonania, jed-
nak skuteczność zgody ex tunc nie narusza praw innych osób. Stosownie 
do tej reguły możliwe jest nabycie od osoby ograniczonej w zdolno-
ści do czynności prawnych prawa na podstawie czynności dokonanej 
po tym, jak osoba ta dokonała dotkniętej bezskutecznością zawieszoną 
czynności służącej rozporządzeniu tym prawem. Potwierdzenie tej ostat-
niej czynności nie prowadzi do uznania późniejszej czynności prawnej 
za prowadzącą do nabycia prawa od nieuprawnionego i to nawet wtedy, 
gdy nabywca wiedział o wcześniejszej czynności wymagającej potwier-
dzenia. Ochrona nabywającego prawo od osoby ograniczonej w zdolno-
ści do czynności prawnych zapewniona jest kosztem tego, komu osoba 
ta złożyła oświadczenie woli składające się na wcześniejszą czynność 
wymagającą potwierdzenia. Rozwiązanie takie jest jednak prawidłowe. 
W jego ramach ryzykiem związanym z niepewnością skutków czynności 
dotkniętej bezskutecznością zawieszoną obciąża się bowiem tego, komu 
najłatwiej uniknąć tego ryzyka. Skoro ograniczona zdolność do czynno-
ści prawnych powiązana została wyłącznie z wiekiem osoby fizycznej, 
weryfikacja tego, czy konkretna czynność prawna nie będzie dotknięta 
sankcją bezskuteczności zawieszonej (czyli nie wymaga potwierdzenia), 
nie stwarza na ogół problemu. W większości przypadków każdy uczestnik 
obrotu ma więc możliwość uniknięcia niepewności wiążącej się z takimi 
czynnościami prawnymi. Z kolei osoba, która nabywa od małoletniego 
prawo w drodze czynności prawnej dokonanej z nim za zgodą przedsta-
wiciela ustawowego, zwykle nie ma możliwości zapobieżenia ryzyku 
wiążącemu się z utratą tego prawa przez zbywcę na skutek potwierdzenia 
dokonanej uprzednio czynności kulejącej. Najczęściej nabywca o czynno-
ści takiej nie wie i nie może się dowiedzieć. Jednak nawet wówczas, gdy 
o czynności tej wie, nie może mieć pewności co do jej skutków, ponieważ 
zależą one od zdarzeń, na które nie ma wpływu (od potwierdzenia przez 
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przedstawiciela ustawowego, od wyznaczenia terminu przez drugą stronę 
czynności itp.). Poza tym, interesy osoby dokonującej z ograniczonym 
w zdolności do czynności prawnych czynności dotkniętej bezskutecz-
nością zawieszoną są chronione przez to, że ma ona możliwość uniknię-
cia skutków potwierdzenia umowy. Tak jak w obecnym stanie prawnym 
może ona wyznaczyć przedstawicielowi ustawowemu osoby ograniczo-
nej w zdolności do czynności prawnych termin na potwierdzenie czyn-
ności prawnej kulejącej. Po bezskutecznym upływie terminu czynność 
ta nie wywoła już skutku. Ponadto, jeżeli czynnością prawną kulejącą 
jest umowa, a kontrahent osoby ograniczonej w zdolności do czynności 
prawnej nie wiedział o wymogu uzyskania zgody na jej zawarcie, może 
on do chwili potwierdzenia umowy odwołać swoje oświadczenie woli 
o zawarciu umowy, unikając tym samym jednostronnie skutków ewen-
tualnego potwierdzenia tej umowy przez przedstawiciela ustawowego 
drugiej strony (zob. art. 67 § 4 projektu z 2015 r.). 

Art. 14. Brak zdolności do czynności prawnych
§ 1. Małoletni, który nie ukończył trzynastu lat, nie ma zdolności 

do czynności prawnych. 
§ 2. Czynności prawne dokonywane przez osobę niemającą zdol-

ności do czynności prawnych są nieważne. Nie dotyczy to drobnych 
umów, chyba że pociągają za sobą rażące pokrzywdzenie tej osoby. 

Artykuł 14 projektu z 2015 r. jest odpowiednikiem art. 12 i 14 KC 
oraz art. 18 projektu z 2008 r. W konsekwencji uznania wieku osoby fi-
zycznej za jedyne kryterium wyznaczające zakres zdolności do czynności 
prawnych, do kategorii osób niemających tej zdolności należą wyłącznie 
małoletni, którzy nie ukończyli trzynastu lat. Brak zdolności do czynności 
prawnych charakteryzuje się niemożnością samodzielnego dokonywania 
tych czynności i koniecznością działania w obrocie przez przedstawicie-
la ustawowego. Czynności dokonane przez osobę niemającą zdolności 
do czynności prawnych samodzielnie są nieważne. Tradycyjnie jednak 
– w drodze wyjątku od tej ogólnej zasady – osobom niemającym zdolno-
ści do czynności prawnych przyznano kompetencję do zawierania umów 
wiążących się z ich codzienną aktywnością. Umowy te określono jako 
umowy drobne i zdefiniowano w art. 13 projektu z 2015 r. jako umo-
wy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia co-
dziennego. Za wzorem projektu z 2008 r. zrezygnowano z przewidzia-
nego w obecnym stanie prawnym wykonania tych umów jako przesłanki 
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ich ważności. O ile nie pociągają za sobą rażącego pokrzywdzenia osoby 
pozbawionej zdolności do czynności prawnych jako ich strony, umowy 
te są więc ważne już z chwilą ich zawarcia. Ewentualne pokrzywdzenie 
skutkuje z kolei ich nieważnością ex tunc. Pokrzywdzenie to należy ko-
jarzyć przede wszystkim z treścią umowy, w szczególności zaś z rażącą 
dysproporcją świadczeń na korzyść kontrahenta osoby niemającej zdol-
ności do czynności prawnych. Występowanie tak pojmowanego rażące-
go pokrzywdzenia tej osoby skutkuje zawsze bezwzględną nieważnością 
umowy, bez możliwości zastosowania przez sąd innych sankcji określo-
nych w art. 71 projektu z 2015 r. Nieważność bezwzględna jest tutaj bo-
wiem sankcją właściwą ze względu na cel, którego osiągnięciu ma służyć 
art. 14 projektu z 2015 r. Taki wniosek nie stoi na przeszkodzie zastoso-
waniu sankcji wskazanych w art. 71 projektu z 2015 r. w przypadkach 
mniej drastycznej sprzeczności treści umowy z dobrymi obyczajami, kie-
dy to niekorzystna z perspektywy interesów osoby niemającej zdolności 
do czynności prawnych umowa nie będzie prowadziła do jej rażącego 
pokrzywdzenia. Wówczas bowiem podstawą do zastosowania sankcji 
nie jest art. 14, lecz art. 70 projektu z 2015 r. 

Rozdział III. Dobra osobiste

Art. 15. Dobra osobiste 
Życie, godność, zdrowie, tożsamość, nietykalność i integralność, 

wolność, cześć, swoboda sumienia i wyznania, stan cywilny, wizeru-
nek, tajemnica komunikowania się, prywatność, osiągnięcia twórcze, 
kult pamięci osoby zmarłej i inne dobra ściśle związane z istotą osoby 
ludzkiej (dobra osobiste), pozostają pod ochroną prawa cywilnego 
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Według projektowanych przepisów ochrona dóbr osobistych pozosta-
je jednym z ważniejszych celów prawa cywilnego. Przepis art. 15 pro-
jektu z 2015 r. daje temu wyraz. Tak, jak w odpowiadającym mu art. 23 
KC oraz art. 21 projektu z 2008 r., wyrażono w nim zasadę kumulacji 
środków służących ochronie dóbr osobistych. Przedmiot zadekretowanej 
w art. 15 projektu z 2015 r. ochrony został określony na zasadzie „otwar-
tego katalogu”. Technika ta jest uzasadniona charakterem dóbr osobistych 
rozumianych jako powszechnie uznawane w społeczeństwie wartości 
niemajątkowe związane ściśle z człowiekiem i będące przejawami jego 
godności. Z założenia trwałe przepisy kodeksowe nie nadają się do enu-
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meratywnego wymienienia dóbr ujmowanych jako wysoko cenione przez 
ogół społeczeństwa wartości. Zestaw tych wartości, wraz z rozwojem 
społecznym, zmienia się bowiem w czasie, co jest jednoznaczne z uzna-
waniem przez praktykę stosowania prawa „nowych” dóbr osobistych. 
W art. 15 projektu z 2015 r. wymieniono więc jedynie przykładowo do-
bra osobiste podlegające ochronie. W proponowanym przepisie nie scha-
rakteryzowano szczegółowo żadnego z wymienionych dóbr. Powielono 
tym samym technikę przyjętą w projekcie z 2008 r., w którym – wbrew 
postulatom zgłoszonym w Zielonej Księdze – szczegółowy opis treści 
poszczególnych dóbr osobistych uznano za niecelowy. 

Dokonując wskazania przykładowych dóbr osobistych, Komisja kie-
rowała się typologią zaproponowaną w projekcie z 2008 r. Za wzorem 
przyjętego tam rozwiązania, w art. 15 projektu z 2015 r. ujęto niewy-
mienione w art. 23 KC, a uznawane w orzecznictwie dobra osobiste, ta-
kie jak życie, godność, nietykalność i integralność, kult pamięci osoby 
zmarłej oraz stan cywilny. Wzorując się na projekcie z 2008 r., użyte 
w art. 23 KC określenie „twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska” zastąpiono sformułowaniem „osiągnięcia twórcze”. 
W zakresie nomenklatury poszczególnych dóbr osobistych wprowadzono 
jednak pewne zmiany. Są one konsekwencją słusznego postulatu zacho-
wania spójności nazewnictwa kodeksowego z określeniami stosowany-
mi w Konstytucji RP. Zamiast użytego w projekcie z 2008 r. określe-
nia „tajemnica korespondencji”, w art. 15 projektu z 2015 r. posłużono 
się więc terminem „tajemnica komunikowania się”. W miejsce pierwot-
nie wykorzystanego pojęcia „swoboda sumienia”, użyto z kolei określe-
nia „swoboda sumienia i wyznania”. Terminologia ta w większym stop-
niu nawiązuje do brzmienia odpowiednich przepisów Konstytucji RP 
(por. art. 49 i 53 ust. 1 Konstytucji RP). Różnica w stosunku do obowią-
zującego przepisu art. 23 KC polega również na niewskazaniu w art. 15 
projektu z 2015 r. jako dobra osobistego nazwiska i pseudonimu, a tak-
że nietykalności mieszkania. „Nazwisko i pseudonim” zastąpiono bar-
dziej syntetyczną formułą – „tożsamość”. Wartość taka, jak nietykalność 
mieszkania została natomiast potraktowana jako jeden z aspektów ogól-
niejszego dobra osobistego, jakim jest prywatność.

Pojęcie dobra osobistego zostało doprecyzowane przez dodanie okreś-
lenia wskazującego, że chodzi o dobra ściśle związane z istotą osoby 
ludzkiej. Ma ono zapobiegać inflacji pojęcia dobra osobistego i rozcią-
ganiu przyznanej tym dobrom, intensywnej ochrony na rozmaite inte-
resy niemające zasadniczego znaczenia dla funkcjonowania człowieka.
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