
Warszawa, dnia 7 czerwca 2011 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(druk nr 1232)

I. Cel i przedmiot ustawy

Prace podjęte nad wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 29 września 1986 r. –

Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688, z pózn. zm.) miały

na celu stworzenie podstawy prawnej pozwalającej na sporządzanie dokumentacji niezbędnej

do dokonania pochówku dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, gdy

ustalenie makroskopowo płci, ciężaru i długości ciała dziecka jest utrudnione albo wręcz

niemożliwe.

W myśl § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia grudnia 2001 r.

w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania (Dz. U. Nr 153, poz. 1782) karta

zgonu jest wypełniana dla dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży,

na wniosek osób uprawnionych do pochowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy

o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Dzięki temu rozwiązaniu osoby uprawnione

do pochowania (np. rodzice), mogą pochować takie dziecko. Jeżeli jednak doszło

do martwego urodzenia, to również w tym przypadku należy wydać pisemne zgłoszenie

urodzenia dziecka, a w konsekwencji akt urodzenia. W świetle powyższego niemożliwym jest

urzędowe stwierdzenie zgonu bez uprzedniego urzędowego potwierdzenia urodzenia.

Proponowany w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu

cywilnego sposób rozwiązania kwestii pochówku dziecka martwo urodzonego pozostawał

jednak w sprzeczności z zasadami dotyczącymi rejestracji stanu cywilnego.

Uznano, iż aby osiągnąć zamierzony cel właściwym będzie wprowadzenie

stosownych zmian do ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
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W związku powyższym nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych

umożliwia pochówek dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, mimo

braku adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma wejść w życie

po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Opiniowana ustawa została uchwalona na 93. posiedzeniu Sejmu w dniu 26 maja

2011 r. w oparciu o, złożony przez sejmową Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo",

projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk sejmowy nr 3941).

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 30 marca 2011 r. na posiedzeniu

sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Podczas tego posiedzenia została

powołana Podkomisja nadzwyczajna do rozparzenia projektu ustawy o zmianie ustawy –

Prawo o aktach stanu cywilnego. W trakcie prac uznano, iż aby osiągnąć zamierzony przez

wnioskodawców cel, właściwa będzie nowelizacja ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.

o cmentarzach i chowaniu zmarłych przy jednoczesnej rezygnacji z wprowadzania zmian

w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Efekt tych prac został zawarty w sprawozdaniu wymienionej sejmowej Komisji

(druk sejmowy nr 4019).

W trakcie drugiego czytania projektu, w dniu 25 maja 2011 r., nie zostały wniesione

poprawki i ustawa została uchwalona w brzmieniu przedłożenia sejmowej Komisji

Administracji i Spraw Wewnętrznych.

III. Uwagi szczegółowe

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Danuta Drypa
Główny legislator


