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tym, którzy są,
tym, którzy przyjdą, 

których kocham.

Wstęp

Problematykę ochrony dóbr osobistych zmarłego uważam za frapującą badawczo. 
Może nawet mniej ze względu na rozległą, różnorodną normatywnie materię1, bardziej 
zważywszy na pluridyscyplinarne, pozaprawne konteksty. Ale również dlatego, że 
choć próby prawniczych analiz owego zagadnienia były już w polskim piśmiennictwie 
podejmowane, to jednak były one ograniczone w szczególności do kwestii dotyczą-
cych autorskich dóbr osobistych oraz dóbr związanych z pochówkiem. Przy tym owe 
badawcze wysiłki poddane były presji prawie wszechobecnej tezy, której mało kiedy 
nie ulegały, iż dobra osobiste z chwilą śmierci gasną, a prawa osobiste z nimi związane 
nie mogą post mortem istnieć. Już we wstępie przyznam, iż poglądu tego nie podzielam 
i jednym, choć nie pierwszorzędnym z zadań, które sobie stawiam, będzie stanowisko 
takie uzasadnić. 

Doniosłe jest i to, że nie sposób podważyć praktycznego znaczenia tej problematyki. 
Nikt zresztą nie kwestionuje, że to właśnie względy praktyczne, związane ze spora-
mi dotyczącymi pośmiertnych losów dóbr osobistych człowieka, wymusiły na praw-
nikach zajęcie się owymi problemami i szybko doprowadziły do sytuacji, gdy dalej 
wierni najczęściej tradycyjnemu poglądowi o wygasaniu dóbr osobistych z chwilą 
śmierci i nie istnieniu praw osobistych post mortem, zaczęli najpierw praktycy, potem 
zaś i teoretycy, szeroko i w zasadzie bez oporów opowiadać się w istocie, mimo zasło-
ny mniej lub bardziej świadomie przybieranych pozorów, za ochroną dóbr osobistych 
tego, kogo już nie ma. Całkiem pokaźne orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów niż-
szych instancji jest wiarygodnym potwierdzeniem tej konstatacji, choć nie ulega wąt-
pliwości trudność, z jaką przychodziło się sędziom konfrontować ze starym gorsetem 
koncepcji wygasania dóbr osobistych i zanikania praw osobistych w chwili śmierci ich 
dotychczasowego podmiotu.

Zagadnienia analizowane w przedłożonej pracy obejmują podstawowe dziedziny nie 
tylko prawa prywatnego, spośród niego prawa cywilnego, własności przemysłowej, 
autorskiego oraz procedury cywilnej. Ochrona dóbr osobistych zmarłego realizowana 
jest bowiem także w prawie publicznym, nie tylko tym, które dotyczy przeszczepia-
nia komórek, tkanek i narządów2 oraz normuje to, co związane jest z pochówkiem. 
Publicznoprawnych, w szczególności administracyjno-prawnych regulacji na użytek 
sytuacji post mortem jest zresztą więcej, niektóre mają charakter ogólny, powszechny, 

1 Bliską jest mi refleksja S. Rozmaryna, że „praca naukowa w dziedzinie prawa po prostu nie 
pozwala na ograniczenie się do jednej tylko gałęzi prawa [...]; dążenie do rozszerzenia zaintereso-
wań naukowych jest w pracy naszej nie tylko usprawiedliwione i pożyteczne, ale wprost niezbędne. 
Specjalizacja jest nam z pewnością potrzebna, ale dialektyka tego zjawiska polega na tym, że rze-
czywistym specjalistą może być w nauce prawa jedynie ten, kto nie jest [...] tylko specjalistą!” 
(A. Gwiżdż, Z. Jarosz, W. Sokolewicz, Stefan Rozmaryn…, s. 411). 

2 Problematyce tej poświęciłem studium przygotowane do druku.
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np. dotyczące danych osobowych3, inne mają charakter mniej lub bardziej szczegóło-
wy, np. te, które dotyczą postępowania dyscyplinarnego4, lustracji5 czy archiwów6 albo 
przewidują mianowanie zmarłych czy poległych żołnierzy na wyższy stopień wojsko-
wy7, będąc – w tym ostatnim przypadku – zadziwiającym przykładem unormowania 
sugerującego możliwość kreowania dobra osobistego dopiero post mortem�. Niektórymi 
z nich zajmę się w tej pracy, nie bacząc na ograniczenie płynące z wymogów konwencji 
cywilistycznej, co do jej trzonu, rozprawy, albowiem ich znaczenie dla problematyki 
pośmiertnej ochrony dóbr osobistych, także ściśle prywatnoprawnej, wydaje mi się 
zbyt ważne, aby je pominąć, a nadto kryją one w sobie interesujące, moim zdaniem, 
zagadnienia poznawcze. Wynika stąd i to, że przedłożona rozprawa, której przedmio-
tem są przede wszystkim zasadnicze zagadnienia pośmiertnej ochrony dóbr osobistych 
człowieka, tematyki tej również na gruncie polskiego prawa nie wyczerpuje, można 
byłoby więc jej tytuł uzupełnić o wskazanie, iż dotyczy ona zagadnień wybranych, nie 
tylko podstawowych, zważywszy np. materię zawartą w rozdziale ostatnim.

Polscy prawnicy podejmowali już próby interpretacji pośmiertnej ochrony dóbr czy 
– jak to również można wyrazić – wartości związanych z postacią zmarłego. Czyni-
li to z reguły podczas albo raczej na marginesie analiz dotyczących zagadnień szer-
szych. Dlatego i ja będę te ich, najczęściej raczej interpretacyjne trendy aniżeli koncep-
cje przedstawiał podczas rozważania szczegółowych prawnych regulacji. Poniekąd na 
tle owych prezentacji spróbuję zarysować koncepcję, która jest mi bliską, w żadnym 
razie nie oryginalną, bo pokrewną tej, którą zwykło się określać pozornie tajemniczy-
mi kategoriami continuum i residuum, a którą poeta Horacy zawarł w jakże dosłow-
nie lapidarnym i przez to jasnym zawsze dla wszystkich, choć nie przez wszystkich 
zawsze podzielanym9, „non omnis moriar”.

Materia dotycząca ochrony dóbr osobistych post mortem, jak i w szczególności pró-
by interpretacji prawnych kontekstów oraz konsekwencji tej ochrony, mają prawo bu-
dzić zasadnicze kontrowersje. Problematyka ta jest różnorodna i przez to uwikłana 
w różnorakie instrumentaria, a także konwencje i tradycje normatywne, zaś jakiekol-
wiek próby interpretacji ogólnej, muszą się za każdym razem odnieść do fundamental-
nych założeń teorii prawa, przede wszystkim do poglądu wykluczającego istnienie praw 

3 Podzielam bowiem odosobnione, chyba nie tylko w polskim piśmiennictwie, stanowisko jedne-
go z trzech autorów komentarza do UoODO, że ochrona w ustawie tej przewidziana dotyczy również 
tych danych post mortem (zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona…, s. 303). Problematyce 
tej poświęciłem studium przygotowane do druku. 

4 Zob. w szczególności A. Bojańczyk, Kontynuacja postępowania dyscyplinarnego po śmierci obwinio-
nego..., s. 31 i n.

5 Problematyce tej poświęciłem artykuł przygotowany do druku.
6 Problematyce tej poświęciłem artykuł przygotowany do druku.
7 Problematyce tej poświęciłem artykuł przygotowany do druku.
� To oczywiście jedna z możliwych, zapewne najbardziej kontrowersyjnych interpretacji, takich 

prawnych decyzji, która mogłaby być uznana za podważającą niekwestionowaną regułę, iż zmar-
ły „od chwili śmierci nie nabywa [...] żadnych nowych praw i obowiązków” (J. Haberko, Koniec…, 
s. 72). 

9 „Jak mam buntować się przeciw śmierci – pyta Seneka – skoro wiem, że śmierć jest koniecznym 
kresem mego istnienia, a nawet więcej, wiem, że śmierć jest kresem wszystkiego” (I. Żeber, Seneka…, 
s. 735). Ale, wbrew pozorom, które może rodzić przytoczone zdanie, perspektywa ukazywana przez 
Senekę, jest prawie pogodną: „Śmierć jest prawem natury. Śmierć jest daniną i nieuchronnym lo-
sem śmiertelnych. Śmierć jest lekarstwem na każde cierpienie (tłum. L. Joachimowicz)”, dlatego „na 
spotkanie śmierci: vade fortiter, vade feliciter” („Idź odważnie, szczęśliwej drogi!”) (I. Żeber, Seneka…, 
s. 737). Zajmujące, że to ostatnie życzenie wydaje się być bliskie przede wszystkim plebejskiemu, 
oswojonemu, chyba nawet spolegliwemu postrzeganiu śmierci, co do której jedyna troska wyraża się 
w pragnieniu bożej obrony przed kresem od morowego powietrza, głodu, ognia i wojny.
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pozbawionych podmiotu. Uznana przeze mnie za dopuszczalną, a niewykluczone, że 
i poprawną, koncepcja ochrony dóbr osobistych oraz wykonywania praw osobistych 
post mortem, zakłada zaś zarówno pośmiertną egzystencję tych dóbr, jak i praw, trak-
towanych jako dobra i prawa pozostałe po zmarłym, a więc istniejące bez podmiotu. 
Kontrowersyjność takiego poglądu, jest nieuchronną konsekwencją uznania potrzeby 
autonomicznej ochrony dóbr osobistych zmarłego oraz wykonywania jego praw osobi-
stych, nie zaś wtłaczania przede wszystkim jej, czyli tej ochrony, tak, jak to najczęściej 
czyniono dotychczas, w gorset ochronny związany z kultem pamięci o osobie zmarłej, 
ani wiązania jej z innymi prawami, których podmiotami również są bliscy zmarłego, 
jest też, na koniec, konsekwencją wykluczenia najbardziej sztucznej koncepcji ochrony 
dóbr osobistych w ramach tzw. domeny publicznej.

Zakres problematyki objętej pracą został dobrany, aby unaocznić wieloaspektowość 
ochrony dóbr osobistych post mortem, czemu towarzyszyła świadomość tego, iż objęcie 
nią całości zagadnienia ochrony tych dóbr w prawie polskim jest, jeśli przedsięwzię-
cie badawcze ma być wykonane rzetelnie, niemożliwe w ramach jednej monografii. 
To też przesądziło o tym, iż mimo zgromadzenia w ciągu kilkudziesięciu lat nie tylko 
obszernych materiałów normatywnych, lecz przede wszystkim bogatego orzecznictwa 
i piśmiennictwa obcego, trzeba było skupić się na analizie wybranych kwestii z zakresu 
prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa polskiego, próba bowiem poważnej analizy kom-
paratystycznej, nie zaś stwarzania pozorów uprawiania komparatystyki „na margine-
sie”10, winna zaowocować nie równie, ale po kilkakroć rozległymi i obszerniejszymi 
dysertacjami z zakresu najmniej kilku obcych ustawodawstw oraz wyrosłego na ich 
gruncie orzecznictwa i piśmiennictwa. Nie znaczy to, że w pracy swej w zupełności 
zrezygnowałem z sięgania do obcego dorobku prawnego i prawniczego, tyle jednak, 
że czynię to tylko dla unaocznienia wagi i ewentualnej weryfikacji analiz dotyczących 
prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa polskiego, świadom, iż najpierw trzeba wykonać 

10 Por. uwagi J. Jończyka, że wielu „autorów uważa niemal za obowiązek naukowy zająć się przy 
okazji spraw polskich także prawem obcym i jego doktryną (czasem tylko doktryną). Rzadko tyl-
ko zdarza się, że czytelnik uzyskuje wyraźny obraz obcej instytucji, częściej zaś fragmentaryczną, 
niewiele wyjaśniającą albo wręcz mylącą informację, i to przy najlepszych chęciach i subiektywnej 
rzetelności autora” (Recenzja…, s. 130–131). Opinię tę, mimo oczywistych dziś, wielkich ułatwień 
w dostępności do obcego ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa, uważam za dalej aktualną, 
choć, tak samo jak jej autor, t y l k o  w odniesieniu do tej komparatystyki, którą w odróżnieniu od 
komparatystki z prawdziwego zdarzenia, należałoby nazwać komparatystyką „na marginesie”, ale 
już chyba nie, jak o tym niekiedy informują tytuły monografii, komparatystyką „na tle” analiz wybra-
nych, szczegółowych, mniej lub bardziej, jednakże wąskich regulacji prawa polskiego. Nader szeroki 
i normatywnie zróżnicowany zakres problematyki, którą poruszam w swej pracy oraz literatury w niej 
wykorzystanej, jest, moim zdaniem, wyrazistym potwierdzeniem również tego, iż próba uprawiania 
w tym miejscu komparatystyki „na marginesie” analiz ustawodawstwa krajowego, nie mogłaby być 
uznaną za godną wiary, choćby dlatego, że ex natura rerum skazaną byłaby najczęściej na wybiórcze 
egzemplifikacje czy tylko takież przytoczenia albo powołania, przede wszystkim zaś na nieuchronne 
uproszczenia i związane z nimi deformacje, niekiedy nawet przekłamania. To oczywiste, że uwagi te 
nie usprawiedliwiałyby pominięcia obcojęzycznego piśmiennictwa dotyczącego bezpośrednio poru-
szanych kwestii z zakresu prawa polskiego, które staram się skrupulatnie w pracy swej uwzględnić. 
Inny problem polega na tym, że wbrew przyjmowanym u nas najczęściej konwencjom badawczym 
i zwyczajom warsztatowym uprawianie rzetelnej komparatystyki w odniesieniu do problematyki 
najdonioślejszej dla przedłożonej pracy, czyli pośmiertnej ochrony autorskich dóbr osobistych, po-
winno rozpocząć się analizą z reguły ponad wiekowego ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmienni-
ctwa środkowo- i południowoamerykańskiego, w szczególności kostarykańskiego, kolumbijskiego 
i panamskiego, a także z Dalekiego Wschodu, w szczególności japońskiego i chińskiego, jak bowiem 
słusznie zauważa L. Górnicki „wcześniej niż kraje europejskie ochronę taką wprowadziły niektóre 
ustawodawstwa latynoamerykańskie oraz azjatyckie” (Rozwój…, s. 790). Nadto S. M. Grzybowski, 
Ochrona osobista..., w szczególności s. 364 i n.; L. Górnicki, Droit moral, insbesondere…
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pracę na „własnym podwórku”, po to, żeby w przyszłości inni rodzimi badacze mogli 
pójść dalej, szerzej, głębiej.

Pełna ocena zasadności przedstawionych w tej książce poglądów, będzie przy tym 
możliwa dopiero po analizie pozostałych zagadnień związanych z ochroną w prawie 
polskim dóbr osobistych zmarłego czy wartości związanych z jego osobą i pamięcią 
o nim. Wiele więc na to wskazuje, że także po opublikowaniu mojej rozprawy, 
a i niezbyt szybko potem, będzie jeszcze za wcześnie na konkluzje, które można byłoby 
wiarygodnie odnieść do całości problematyki ochrony dóbr osobistych zmarłego na 
gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

Wyjaśnienia wymaga też to, dlaczego rozważania rozpoczynam, pominąwszy roz-
dział wprowadzający, od analizy przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Otóż, ustawa ta zawiera najobszerniejszą, najdalej idącą, wręcz prze-
łomową w polskim ustawodawstwie regulację pośmiertnej ochrony dóbr osobistych 
oraz wykonywania praw osobistych zmarłego. Dlatego uznałem, także po to, aby unik-
nąć powtórzeń argumentacji, że tymi najobszerniejszymi rozdziałami pracę oddawaną 
pod krytyczny osąd czytelników rozpocznę.

* * *

Rejent Janinie Zaporowskiej z Wrocławia dziękuję za kilkadziesiąt lat współpra-
cy badawczej, nade wszystko za lata wspólnego życia i matczynej troski o gromadkę 
naszych dzieci. Michałowi Matusiewiczowi z OrientAdventures.pl za przyjacielskie 
wsparcie, dzięki któremu mogłem przeprowadzić kwerendę biblioteczną na pięciu 
kontynentach. Jackowi Piaseckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
i Marcinowi Pawłowskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego za solidny instruktaż 
i wyrozumiałą pomoc w wertowaniu stron globalnej biblioteki internetu. Barbarze 
Bernfeld z Wiednia za mozolną, benedyktyńską pracę, dzięki której książka ta zawiera 
dużo mniej błędów, z radością z niespodziewanego daru ponownego spotkania.

Błogosławionej pamięci Jerzemu Falenciakowi z Pracowni Rękopisu i Starodruku 
Prawniczego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, badaczowi i mędrcowi, memu 
Vater imago, za to, że czterdzieści lat temu, na pytanie gołowąsego studenta, odpowie-
dział intrygującym „nie wiem”. Przywiezionej pod budrysową burką ze szczęśliwych 
dla obu naszych rodzin wysp Andamanów, Camilli Roman z Uniwersytetu Oksfordz-
kiego, za dobroć i mądrość synowej, w obliczu których nie mam wyjścia i pokornieję. 
Krystynie Gawryś, nauczycielce z Pokoju na Opolszczyźnie, za pełen szczęścia dom 
dla pięciorga, a jak słyszę – to nie koniec, osieroconych dzieci. Jankowi Mazurkiewi-
czowi, licealiście z Lubnowa pośród stobrawskich borów, za to, że umie wybaczać 
własnemu ojcu.
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