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WSTĘP

1. Żyjemy w czasach, w których jednym z najbardziej stałych elementów 
rzeczywistości są… zmiany. Dotyczą one również prawa. Zmiany są wskazane, 
jeśli ulepszają prawo, jednocześnie tworzenie nawet lepszego prawa może być 
oceniane z rezerwą, gdy następuje zbyt często. 

Ostatnimi czasy tworzenie nowych aktów prawnych i zmienianie już 
obowiązujących przybrało niespotykane wcześniej rozmiary. Tempo ewolucji 
przepisów regulujących życie rodziny – zarówno pomieszczonych w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym, jak i w innych aktach prawnych – nie odstaje od 
dynamiki zmian w prawie regulującym inne obszary życia społecznego. Nawet 
jeśli jest to efekt pożądanego zainteresowania przez ustawodawcę rodziną, to 
i tak może on niepokoić ze względu na potrzebę stabilności, która rodzinie jest 
konieczna bardziej niż innym adresatom norm prawnych. Zbyt częste zmiany 
prawa mogą się wszak przyczynić do zwiększenia ryzyka destabilizacji funkcjo-
nowania rodziny. 

Autorzy artykułów zamieszczonych w niniejszej publikacji skoncentrowali 
swoje rozważania wokół następującego pytania: Czy liczne zmiany polskiego 
prawa regulującego funkcjonowanie rodziny, w tym zmiany Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, dobrze służą rodzinie? Stanęli przed trudnym zadaniem, 
albowiem skala i tempo zmian utrudniają nabranie dystansu, który jest potrzeb-
ny do dokonania pogłębionej, naukowej analizy i oceny. Ta trudność nie może 
jednak uwolnić od naukowego obowiązku opisania ważnego społecznie i do-
niosłego teoretycznie zagadnienia, jakim jest ewolucja instytucji prawnych do-
tyczących funkcjonowania rodziny. Dziękuję wszystkim, którzy się tego trudu 
podjęli. Liczę, że niniejszy tom „Acta Iuris Stetinensis” będzie inspirował do 
polemik zarówno na łamach naszego czasopisma, jak i w innych publikacjach, 
a także stanie się impulsem do debat podczas konferencji naukowych. 
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2. Niniejsza publikacja jest drugą monografią na temat współczesnego pol-
skiego prawa rodzinnego, której inspiracja i realizacja jest dziełem pracowni-
ków Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Niedawno ukazała się praca zbiorowa pt. Związki 
partnerskie – debata na temat projektowanych zmian prawnych (red. M. Andrze-
jewski, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013, ss. 273), będąca 
monografią tytułowego zagadnienia. Tym razem tom oddawany do rąk Czytel-
ników jest zbiorem tekstów na szerszy temat, bo odnosi się do najważniejszych 
aspektów zmian, jakie zaszły w prawie rodzinnym i prawie dotyczącym rodziny, 
w konsekwencji działań legislacyjnych przeprowadzonych w ostatnich kilkuna-
stu latach. 

Dwie książki to oczywiście jeszcze nie cykl, ani tym bardziej nie seria. 
Z pewnością jednak – w każdym razie w zamyśle organizatorów przedsięwzię-
cia – nie finał szczecińskiego wkładu w refleksję nad prawną ochroną polskiej 
rodziny. 

3. Jako redaktor naukowy pragnę zwrócić uwagę na artykuł, spośród kilku-
nastu wartych dokładnego przeanalizowania, prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyń-
skiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – Mał-
żeńskie prawo majątkowe – uwagi krytyczne. Zarówno jego tytuł, jak i treść 
dowodzą naukowej klasy Autora. Trzeba bowiem dystansu do siebie, a także 
pokory, aby do takiej szczególnej publikacji jak ta, oddać artykuł krytyczny 
w stosunku do własnego w znacznej mierze dzieła, jakim są zmiany w prze-
pisach o ustrojach majątkowo-małżeńskich… Profesor był jedną z najważniej-
szych postaci tworzących projekt zmian w przepisach Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego dotyczących tego zagadnienia. Po dekadzie ich obowiązywania 
potrafi dostrzec ich wady i jasno o tym napisać. W tym miejscu z satysfakcją 
chcę poinformować, że pozostali Autorzy, ceniąc dorobek Profesora i Jego po-
stawę dociekliwego badacza, zadedykowali swoje teksty Profesorowi. Okazją do 
okazania Profesorowi szacunku i sympatii są obchodzone przez Niego rocznice 
urodzin oraz obrony doktoratu. Tę drugą zwykło się traktować jako rocznicę 
pracy naukowej, choć przecież nie jest to do końca prawda – napisanie dysertacji 
trwa i jest to czas naukowego trudu. Innym powodem dedykowania Profesoro-
wi tekstów ogłoszonych w tomie poświęconym ewolucji prawa rodzinnego jest 
Jego wkład w tworzenie nowych rozwiązań. Profesor przez wiele lat brał udział 
w pracach zespołu problemowego prawa rodzinnego, działającego w ramach 
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Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Kto 
wie, czy nie najważniejszą przyczyną uczczenia Profesora jest jednak powszech-
na w środowisku badaczy prawa rodzinnego sympatia i wdzięczność dla Niego 
jako wybitnego naukowca, redaktora dwóch tomów Systemu prawa prywatnego 
(tomy 11 i 12), autora znakomitego podręcznika, licznych wartościowych arty-
kułów, a także promotora prac doktorskich, wymagającego, ale życzliwego re-
cenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Jako się 
rzekło, zmiany zachodzące w świecie są wielkie i szybkie, jednak orientację – 
w życiu, w terenie, a także w nauce – wyznaczają stałe punkty, do których się 
odnosimy, aby się nie zagubić. Są nimi przyjęte zasady naukowej uczciwości 
oraz porządni, mądrzy ludzie stosujący się do nich bez względu na okoliczności, 
w których przyszło im żyć i tworzyć. Taką osobą jest Profesor Tadeusz Smy-
czyński. W imieniu wszystkich Autorów tego tomu, a także władz dziekańskich 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego składam Panu 
Profesorowi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i sił pozwalają-
cych kontynuować twórczy i dydaktyczny trud. 

4. Niniejsza publikacja jest numerem specjalnym czasopisma „Acta Iuris 
Stetinensis”, który to periodyk w obecnej formule jest wydawany od 2013 r. 
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy udzia-
le Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie i szczecińskiej Prokuratury Apelacyjnej. Jako redaktor naukowy 
„Acta Iuris Stetinensis” pragnę w imieniu własnym oraz dziekana Wydziału Pra-
wa i Administracji US, dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza, podziękować 
Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego za pomoc w jego sfinanso-
waniu. 

 dr hab. Marek Andrzejewski prof. US
 redaktor naukowy „Acta Iuris Stetinensis”
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Tadeusz Smyczyński 
Uniwersytet Szczeciński

MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE 
– UWAGI KRYTYCZNE

Streszczenie

W artykule omówiono skutki nowelizacji prawa majątkowego małżonków po jego 
reformie w 2004 r. Sama idea zmiany przepisów pochodzących z epoki realnego so-
cjalizmu i braku swobody gospodarczej obywateli na wolnym rynku była potrzebna, 
zwłaszcza co do zarządu przez każdego z małżonków składnikami majątku wspólnego. 
Autor krytycznie ocenia niektóre rozwiązania prawne, a w szczególności nieuregulo-
wanie skutków czynności zarządu, mimo skutecznego sprzeciwu drugiego małżonka 
(art. 361 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Dostrzega potrzebę zmiany, jeśli chodzi 
o rozszerzenie odpowiedzialności z majątku wspólnego małżonków za zobowiązania 
powstałe bez zgody drugiego małżonka oraz za zobowiązania niewynikające z czyn-
ności prawnej, np. alimenty, odszkodowanie z powodu deliktu (czynu niedozwolone-
go), bez podstawnego wzbogacenia. W tym zakresie należy przychylić się do postulatów 
zmiany art. 41 § 2 k.r.o. Zdecydowanie należy przeciwstawić się natomiast stanowi-
sku, że pod rządem aktualnego prawa jest możliwe ustanowienie majątkowego ustro-
ju umownego małżonków z połączeniem rozszerzenia wspólności i jej jednoczesnego 
ograniczenia co do konkretnych składników. Aktualna regulacja wyboru ustroju umow-
nego pozwala tylko na wybór jednego ze wskazanych w art. 47 § 1 k.r.o. Chodzi bowiem 
o skuteczność umowy majątkowej względem wierzycieli, skoro tylko rodzaj tej umowy 
powinien być im znany (art. 471 k.r.o.). Postulat swobodnego kształtowania przez mał-
żonków ustroju majątkowego, jako mieszanego, kombinowanego, można by zrealizować 
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po dostosowaniu innych przepisów regulujących tę kwestię. Można zgodzić się ze sta-
nowiskiem nawołującym do pełniejszego i bardziej szczegółowego unormowania ustro-
ju rozdzielności majątkowej małżonków z wyrównaniem dorobków. Takie pogłębienie 
regulacji prawnej tego ustroju byłoby korzystne dla ochrony podstawowych warunków 
bytu rodziny i dla ochrony małżonka ekonomicznie słabszego.

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, ustroje majątkowe małżeńskie, zarząd majątkiem 
wspólnym

Jedna z doniosłych nowelizacji prawa małżeńskiego dotyczyła stosunków 
majątkowych małżonków wynikających z ustrojów majątkowych. Chodziło 
o optymalizację tej regulacji w nowych stosunkach społeczno-gospodarczych 
z myślą o pewności obrotu prawnego, o ochronie podstaw bytu rodziny, ale 
i słusznego interesu osób trzecich. Po blisko dziesięciu latach warto zastanowić 
się, jak funkcjonują nowe przepisy w praktyce, a także, jakie jest stanowisko 
nauki prawa. Sama idea nowelizacji małżeńskiego prawa majątkowego okazała 
się potrzebna, natomiast zastrzeżenia wzbudzają niektóre szczegółowe rozwią-
zania, niektóre wymagają wyjaśnienia, stosownej wykładni, a niektóre zmiany 
przepisów. 

Czynności zarządu majątkiem wspólnym 

Intencją ustawodawcy było zreformowanie regulacji zarządu w kierunku 
jasnego skatalogowania czynności prawnych wymagających zgody drugiego 
małżonka i odrzucenie dotychczasowego niepewnego podziału zarządu na czyn-
ności zwykłego zarządu i przekraczające go. Takie rozwiązanie miało służyć nie 
tylko pewności samych małżonków, co do ważności i skuteczności ich czynności 
prawnych, ale i ułatwieniu przedsiębiorcy czynności zarządu przedsiębiorstwem 
i w ogóle działalności gospodarczej. Jednocześnie wobec rozszerzenia zakresu 
samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym starano się zapewnić minimalną 
ochronę tego majątku przed szkodliwym działaniem drugiego małżonka. Czy 
ten zabieg w pełni się udał – budzi to wątpliwości.
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Wyjaśnienia wymagają czynności zarządu, dyskusyjne jest bowiem okre-
ślenie czynności zarządu, których zakres jest zbyt szeroki1. Wydawałoby się 
może, że nowe ujęcie czynności zarządu wyklucza dotychczasowe spory co do 
tego, czy wszelkie czynności rozporządzające, a zwłaszcza zaciągające zobowią-
zanie, należą do zarządu małżonków i podlegają jego rygorom. Chodzi bowiem 
o czynności prawne dotyczące składników majątkowych należących do majątku 
wspólnego, czynności, które wpływają na skład, a zwłaszcza na zmniejszenie 
tego majątku, obciążenie go, zbycie wierzytelności należącej do majątku wspól-
nego, zwolnienie z długu względem majątku wspólnego. Dlatego też uznano, że 
udzielenie poręczenia nie jest czynnością zarządu, jeżeli odpowiedzialność po-
ręczyciela nie odnosi się do konkretnego składnika majątku wspólnego. Trudno 
zrozumieć twierdzenie, że wyrażenie „dotyczy przedmiotów majątku wspólne-
go” jest mało precyzyjne, a przecież w swoich wypowiedziach używają go sami 
autorzy. We wcześniejszym piśmiennictwie określano czynności zarządu jako 
odnoszące się do składników majątku wspólnego2. 

Zwróćmy uwagę na rozliczne nowe i nienowe wypowiedzi objaśniające po-
jęcia „zarząd” w ogóle i „zarząd majątkiem wspólnym”, i tym samym spróbujmy 
odpowiedzieć na pytanie, jakie czynności prawne małżonków należą do zarządu 
majątkiem3. Syntetycznie rzecz ujmując, współcześni autorzy powtarzają dys-
kusję, która toczyła się jeszcze pod rządem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(dalej: k.r.o.), przed reformą z 2004 r., nad projektem jego nowelizacji. Wąskie 
bądź szersze ujmowanie czynności zarządu, kryteria zaliczenia czynności (ce-
lowościowe, związek czynności ze składnikami majątku wspólnego itd.), jest 
niewątpliwie dyskusyjne, ale chodzi przecież o optymalizację rozwiązania tego 
problemu, a nie o forsowanie własnego stanowiska, które też rodzi wiele pytań 
i protestów ze strony innych autorów. Można jednak przyjąć propozycję nadania 
decydującego znaczenia prawnego kryterium (a nie ekonomicznego związku) 
danej czynności prawnej zarządu z uprawnieniem wchodzącym w skład majątku 

1 J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między 
małżonkami, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2, s. 198–199.

2 J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Wrocław 
1985, s. 406; J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzy-
kowski, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 406–407; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 188.

3 Szczegółowo opisuje to K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, LEX 
2012, rozdz. 2 i 3.
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wspólnego4. Należy przy tym jednak uwzględnić wyłączenie z zarządu niektó-
rych składników majątkowych, na przykład przedmiotów majątkowych służą-
cych do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. Tej 
kwestii nie można wyjaśnić w kilku zdaniach, zostawiam ją więc na uboczu, cho-
ciaż dostrzegam zbędne jej komplikowanie przez kolejnych dyskutantów, mimo 
że w zasadniczych zrębach stanowiska przedstawicieli doktryny już wcześniej 
się zbliżyły. Wypada natomiast ustosunkować się do wypowiedzi dotyczących 
spraw, które można objaśnić wprost albo na podstawie wykładni. Co do zbyt 
szerokiego pojmowania czynności zarządu5, pojawiają się pytania, czy czynno-
ści zobowiązujące należą do czynności zarządu, czy wymagają zgody małżon-
ka, i dalej, czy czynności z art. 37 podlegają również sprzeciwowi z art. 361 
k.r.o. Po pierwsze, stwierdzono, że czynność prawna prowadząca do odpłatnego 
nabycia nieruchomości, wieczystego użytkowania, prawa rzeczowego, którego 
przedmiotem jest budynek, lokal, gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo, nie 
jest jeszcze czynnością zarządu, ponieważ wspomniane przedmioty (a właściwie 
prawa majątkowe) nie należą jeszcze do majątku wspólnego6. Zarzut jest chy-
biony, ponieważ na przykład odpłatne nabycie nieruchomości oznacza decyzję 
o wydatkowaniu, a więc zmniejszeniu majątku wspólnego o kwotę zapłaty ceny 
nieruchomości, a przecież nie może być wątpliwości, że oszczędności małżon-
ków (kapitał zgromadzony w banku lub inaczej w nim ulokowany) należy do 
składników majątku wspólnego7. Jest tu też swojego rodzaju zamiana składni-
ków majątkowych – kapitału na nieruchomość, na przedsiębiorstwo itd. Skoro 
do majątku wspólnego małżonków należy ich wynagrodzenie za pracę, a jest 
nim określona suma pieniędzy, kapitał pochodzący z dochodów małżonków jest 
składnikiem ich majątku i tak jak prawa majątkowe związane z innymi przedmio-
tami ruchomymi i nieruchomymi, z papierami wartościowymi itd. podlega ich 
zarządowi. Przed nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2004 r. za-
stanawiano się, czy kupno nieruchomości do majątku wspólnego należy do czyn-
ności zwykłego zarządu czy też przekracza ten zarząd, a sedno sporu polegało 

4 Tamże, s. 278, 281.
5 J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów..., s. 197–198; M. Nazar, w: System prawa 

prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 326–327.
6 J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów..., s. 198.
7 K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, 

wyd. 3, Warszawa 2012, s. 407; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
H. Dolecki, T. Sokołowski..., s. 190–191.
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na ocenie faktu powiększenia majątku wspólnego bądź jego uszczuplenia8. Ta 
argumentacja – za zaliczeniem czynności nabycia nieruchomości do tego czy 
innego rodzaju zarządu – była nieco naiwna, ponieważ każde nabycie nierucho-
mości uważano za niewątpliwe wzbogacenie majątku małżonków, pomijając fakt 
wydatkowania w zamian ich oszczędności pieniężnych. Być może niepewność 
co do wartości środków płatniczych w PRL usprawiedliwiała tę wysoką korzyść 
ulokowania ich w nieruchomości. Dopiero w Uchwale SN Izby Cywilnej z dn. 28 
września 1979 r. (OSPiKA 1980, poz. 176) zwrócono uwagę na ewentualne ob-
ciążenia, jakie mogą się wiązać z umową darowizny, natomiast nie dostrzeżono 
istniejącego niebezpieczeństwa nabycia nieruchomości obciążonej prawami rze-
czowymi, albo nieruchomości w złym stanie technicznym, wymagającej znacz-
nych nakładów. Skutki nabycia odpłatnego nieruchomości poza zgodą drugiego 
małżonka mogą być dla niego krzywdzące, a wymaganie zgody jest koniecznym 
sposobem ochrony majątkowych interesów małżonków pozostających w ustroju 
wspólności ustawowej i nie utrudnia obrotu prawnego, lecz przeciwnie – chroni 
nie tylko małżonków, ale i ich kontrahenta (osoby trzecie).

Dziwne i nieco sztuczne jest moim zdaniem rozdzielanie na drobne frag-
menty elementów postępowania małżonka – od zamysłu (zamiaru) do rezultatu 
zmieniającego stan majątku wspólnego. Sam zamiar jako przeżycie psychiczne 
jest, oczywiście, poza prawnym pojęciem zarządu majątkiem, natomiast czyn-
ności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia są czynno-
ściami zarządu, ponieważ umowa odpłatnego nabycia prowadzi do wyzbycia się 
kapitału dla zapłaty ceny. Ustawa nie mówi o efekcie końcowym tego postępowa-
nia, to jest o spełnieniu świadczenia i wykonaniu zobowiązania, co ostatecznie 
może nastąpić później, lecz chodzi także o czynność prowadzącą do tego efektu. 
Cała regulacja zarządu majątkiem wspólnym małżonków (art. 36–41 k.r.o.) do-
tyczy przecież czynności prawnych zarządu i to ich dotyczy konieczna zgoda 
(art. 37 k.r.o.) i ewentualny sprzeciw (art. 361 k.r.o.). Absurdem byłoby przyjęcie 
stanowiska, że czynność prawna nie jest czynnością zarządu, ale wymaga zgody 
drugiego małżonka. Według tego stanu normatywnego, zapłata ceny (wyprowa-
dzenie środków pieniężnych z konta bankowego małżonków), czyli określonej 
kwoty pieniężnej, jest tylko ostatecznym efektem czynności prawnych prowa-
dzących – najczęściej zobowiązujących – do nabycia prawa własności nierucho-
mości, użytkowania wieczystego itd. Taka też była intencja ustawodawcy, aby 

8 J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego..., s. 410.
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już wcześniej nie podejmować działań prawnych bez zgody drugiego małżon-
ka i nie doprowadzać do niejasnych sytuacji prawnych. Dlatego też już umowa 
przedwstępna, umowa zobowiązaniowa warunkowa itd. wymaga zgody drugie-
go małżonka, a nie dopiero ostateczna umowa ze skutkiem rozporządzającym. 
Ten stan normatywny można zmienić i wtedy następstwa jurydyczne będą inne, 
niekoniecznie jednak bardziej korzystne dla chronionych interesów małżonków. 

Inny zarzut dotyczy zaliczania do czynności zarządu czynności proceso-
wych i faktycznych9. Tutaj byłbym skłonny przyznać, że chodzi o czynności 
procesowe wywołujące skutki materialno-prawne, zmianę w stanie majątku 
wspólnego, czynności połączone ze zrzeczeniem się roszczenia. Jest to jednak 
kwestia doktryny wskazującej wykładnię prawa, a nie treści przepisów prawa. 
Jest chyba poza sporem, że czynności procesowe dotyczące składników majątku 
wspólnego, zwłaszcza zachowania jego substancji, należą do czynności zarządu 
tym majątkiem10. W każdym razie przepisy prawa rodzinnego (materialnego) 
powinny być zharmonizowane z przepisami postępowania cywilnego. Przykład 
postępowania o rozgraniczenie nieruchomości jest trafny. Sąd może rozstrzy-
gnąć tę sprawę niezależnie od sprzeciwu jednego z małżonków. 

Sprzeciw małżonka

Znaczne i uzasadnione wątpliwości wzbudza możliwość zgłoszenia przez 
jedno z małżonków sprzeciwu w stosunku do czynności zarządu zamierzonych 
przez drugiego małżonka (art. 361 k.r.o.). Chodzi o czynności inne niż te wymie-
nione w art. 37 k.r.o. i pod rygorem nieważności uzależnione od zgody drugiego 
małżonka. Po pierwsze, pojawiły się głosy krytyczne co do wyłączenia z moż-
liwości sprzeciwu czynności podejmowanej w ramach działalności zarobkowej 
(art. 361 § 1)11. Przede wszystkim chodzi o niejasność terminologiczną. Dzia-
łalność zarobkowa obejmuje bowiem pracę na podstawie umowy o pracę, umo-
wy cywilnoprawnej, prowadzenie przedsiębiorstwa, wykonywanie zawodu, na 
przykład prowadzenie kancelarii prawniczej, gabinetu lekarskiego, wykonywa-
nie zawodu architekta na własny rachunek itd. Przy życzliwej dla ustawodawcy, 
a zwłaszcza racjonalnej i celowościowej wykładni tego przepisu, można przyjąć, 

9 J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów..., s. 199.
10 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 234.
11 J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów..., s. 201.
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że ustawodawca wprowadza tu instrument ochrony dla potrzebnych działań mał-
żonka prowadzącego działalność zarobkową (w tym i wykonywania zawodu) 
na własny rachunek, a nie w ramach stosunku pracy. Wtedy bowiem pracownik 
podlega decyzjom swojego pracodawcy i sprzeciw małżonka pracownika byłby 
absurdalny i niewykonalny. Może więc przepis ten powinien zawierać wypo-
wiedź normatywną stwierdzającą, że wyłączenie sprzeciwu dotyczy czynności 
prawnych w ramach prowadzenia przez jednego małżonka przedsiębiorstwa lub 
wykonywania zawodu. Działalność zarobkowa, a nie charytatywna jest oczywi-
stością, ponieważ omawiana dziedzina stosunków majątkowych chroni interesy 
majątkowe rodziny, a nie ogranicza osobistą wolność małżonków. 

Po drugie, sama kwestia samodzielności małżonka prowadzącego dzia-
łalność gospodarczą lub wykonującego zawód (prawnik, lekarz, architekt, inne 
wolne zawody) powinna być jednak na nowo rozważona i powinny być wprowa-
dzone jakieś granice swobody tych podmiotów, aby nie powodować zagrożenia 
warunków bytu rodziny. Prowadzenie przedsiębiorstwa (wykonywanie zawodu) 
wymaga znacznej swobody i podejmowania pewnego ryzyka gospodarczego, 
ale co do pewnych czynności zobowiązujących (na przykład kredyty) i rozpo-
rządzających (na przykład rzeczami ruchomymi, składnikami przedsiębiorstwa) 
powinna istnieć możliwość sprzeciwu drugiego małżonka. Może skutki jego 
nieuwzględnienia przez małżonka działającego mogłyby się pojawić na płasz-
czyźnie wyłączenia odpowiedzialności majątkiem wspólnym lub jako wyraźne 
określenie rodzaju nieważności takiej oprotestowanej czynności prawnej. Nie 
można odmówić racji uwadze K. Pietrzykowskiego, że skutek prawny sprzeciwu 
– w postaci bezwzględnej nieważności takiej czynności prawnej (art. 58 k.c.) – 
byłby dalej idący niż w sytuacji braku zgody małżonka na podstawie art. 37 k.r.o., 
wtedy bowiem mamy do czynienia ze stanem ważności zawieszonej do czasu 
ewentualnego udzielenia zgody12. Co do sprzeciwu, sankcja powinna być inna, 
ponieważ nie chodzi o sprzeczność z ustawą itd. (art. 58 k.c.), lecz o sprzeczność 
z wolą drugiego małżonka. Nie można jednak nie dostrzegać koniecznej ochrony 
osoby trzeciej, będącej kontrahentem małżonka-przedsiębiorcy lub wykonują-
cego zawód na własny rachunek, i koniecznego zaufania do autonomiczności 
decyzji obu stron w ich stosunkach w obrocie prawnym. Przede wszystkim wy-
pada jednak zauważyć, że takie komplikacje z zachowaniem ochrony intere-
sów małżonków w obrocie gospodarczym i wykonywaniu zawodu nie istnieją, 

12 K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 419.
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ponieważ w państwach zachodnioeuropejskich przedsiębiorcy i ludzie wolnych 
zawodów zawierają umowy majątkowe ze swoim małżonkiem, a w Polsce takie 
umowy najczęściej uważa się za votum nieufności wobec drugiego małżonka. 
Czasy PRL skutecznie doprowadziły do zmiany świadomości prawnej obywateli 
w sprawach majątkowych małżonków, zwłaszcza zmienił się stosunek do umów 
o rozdzielności majątkowej, która była traktowana jako relikt ustroju kapitali-
stycznego. Natomiast w środowisku rolniczym pojawiła się intercyza, ale posze-
rzająca wspólność majątkową i włączająca gospodarstwo rolne do wspólności 
z małżonkiem, który nie był jego właścicielem. Po trzecie, trafna jest krytyka 
dotycząca niejasności sankcji wynikającej z czynności prawnej dokonanej przez 
małżonka, mimo skutecznego sprzeciwu współmałżonka. Skoro w społeczeń-
stwie dominuje idea koniecznej w każdej dziedzinie wspólności, bo to ona ja-
koby zapewnia pomyślność i trwałość małżeństwa (sic!), należy znaleźć opty-
malne rozwiązanie dotyczące sankcji – skuteczności oprotestowanej czynności 
prawnej. Zdając sobie sprawę z trudności w tym względzie, może należałoby 
pozostawić jednak istniejące wyłączenie sprzeciwu w odniesieniu do profesjo-
nalnej działalności zarobkowej na własny rachunek, z nadzieją, że w ten sposób 
zachęci się do zawierania umów rozdzielności majątkowej, co wyłącza odpowie-
dzialność małżonka za niepowodzenia gospodarcze drugiego. Jest to długofalo-
we działanie prawa, jednak ma ono i tę rolę, by kształtować świadomość prawną 
i postawy uczestników obrotu. W każdym razie aktualna sytuacja nieważności 
bezwzględnej czynności prawnej podlegającej skutecznemu sprzeciwowi dru-
giego małżonka wymaga korekty z uwzględnieniem innych podobnych sytuacji, 
w których mamy do czynienia z brakiem jednomyślności małżonków13. Zupełne 
usunięcie art. 36 k.r.o. byłoby jednak niekorzystne, choćby ten przepis nie był 
często stosowany. Za szerokie jest bowiem pojmowanie sprzeciwu skierowanego 
do różnych osób, a nie tylko do strony czynności prawnej, chociaż taka wykład-
nia gramatyczna jest dopuszczalna według aktualnego brzmienia tego przepisu14. 
Sprzeciw powinno się kierować do małżonka i do osoby trzeciej, to oni bowiem 
mają wpływ na dokonanie lub zaniechanie zamierzonej czynności prawnej. Po-
jawia się więc pytanie, jak ocenić czynność prawną dokonaną mimo sprzeciwu 
drugiego małżonka. Możliwe jest rozwiązanie sięgające do art. 38 k.r.o. i roz-
szerzenia ochrony osoby trzeciej również w razie dokonania czynności, której 

13 J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów..., s. 209.
14 A. Lutkiewicz-Rucuńska, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, 

T. Sokołowski..., s. 205.
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sprzeciwił się drugi małżonek. Zauważono bowiem, że nie zawsze dowiedzenie 
się o sprzeciwie wyklucza dobrą wiarę osoby trzeciej15. Potrzebna byłaby wtedy 
nowelizacja art. 38 k.r.o. i wpisanie w nim uzupełnienia, na przykład następu-
jącej treści: „przez jednego małżonka bez wymaganej zgody albo mimo sprze-
ciwu drugiego osoba trzecia nabywa prawo” itd. Nieuwzględniony sprzeciw lub 
też powtarzający się sprzeciw w innych sprawach zarządu majątkiem wspólnym 
byłby natomiast podstawą do sądowego pozbawienia drugiego małżonka samo-
dzielnego zarządu (art. 40 k.r.o.). Poza tym odpowiedzialność za dług spowodo-
wany przez małżonka nierespektującego sprzeciwu powinna obciążać tylko jego 
majątek osobisty i wymieniony w art. 41 § 2 k.r.o. W takim wypadku nowelizacji 
powinno się poddać również i ten przepis. 

Odpowiedzialność jednego małżonka za zobowiązania drugiego  
(art. 41 k.r.o.) 

Wysoce kontrowersyjne jest unormowanie odpowiedzialności małżonków 
pozostających w ustawowej wspólności majątkowej za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z nich bez zgody drugiego (art. 41 § 2 k.r.o.). Miało ono zapewnić 
ważność takiej czynności prawnej, przy jednoczesnej ochronie małżonka (i in-
teresu majątkowego rodziny), gdy brakuje takiej zgody. Problem polega na roz-
strzygnięciu, jaki jest zakres odpowiedzialności małżonka, który samodzielnie 
dokonał czynności prawnej. Aktualna formuła tego przepisu pozwala na docho-
dzenie należności wierzyciela z majątku wspólnego, jednak tylko z aktualnych 
w dacie wymagalności lub w czasie egzekucji dochodów dłużnika, z jego wy-
nagrodzenia za pracę i innej działalności zarobkowej, z korzyści uzyskanych 
z praw autorskich i pokrewnych, a nie z przedmiotów majątkowych nabytych 
z tych dochodów, na przykład nieruchomości, ruchomości, akcji16. Tę kwestię 
trafnie dostrzega też i analizuje J. Pisuliński, wskazując przykłady wadliwości 
jurydycznej i aksjologicznej art. 41 § 2 k.r.o.17 W praktyce prawniczej sygnali-
zuje się także, że takie uregulowanie odpowiedzialności małżonków za zobo-
wiązania pozwala dłużnikowi uniknąć egzekucji, mimo istnienia majątku, który 
powstał z dochodów dłużnika. Bieżące dochody małżonka-dłużnika w czasie 

15 Tamże, s. 227.
16 Zwróciłem na to uwagę, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 490.
17 J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów..., s. 211, 213.
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wymagalności długu i w czasie egzekucji są często bowiem znacznie mniejsze 
niż były wcześniej, albo nie ma ich w ogóle. Trzeba przyznać, że w czasie trwa-
nia wspólności nie ma wyznaczonych udziałów (wspólność łączna), a wierzy-
ciel może co prawda żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej (zniesienia 
wspólności, art. 52 § 1 a k.r.o.) i podziału majątku wspólnego, jednak jest to 
długa droga sądowa, a nieuczciwemu dłużnikowi pozwala zmienić stan majątku 
wspólnego. Uważam, że należy rozważyć zmianę treści art. 41 k.r.o. i dopuścić 
możliwość zaspokojenia wierzyciela także z innych przedmiotów majątkowych, 
nabytych również z dochodów dłużnika do majątku wspólnego. Pozwoliłoby to 
ominąć drogę postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej i upraw-
dopodobnienie przez wierzyciela, że inaczej nie może zaspokoić swojego rosz-
czenia. Wierzyciel już w postępowaniu procesowym (żądaniu zabezpieczenia 
roszczenia) przeciwko dłużnikowi musiałby wykazać, że po powstaniu zobowią-
zania dłużnik nabywał na przykład mieszkania, grunt budowlany, samochody 
bądź inne dobra konsumpcyjne, papiery wartościowe, które należą do majątku 
wspólnego. Jeżeli takie fakty udowodni, sąd w klauzuli wykonalności mógłby 
wskazać zakres egzekucji z majątku wspólnego do połowy wartości tego ma-
jątku. W art. 41 § 2 należałoby zamieścić stosowną formułę realizującą tę kon-
cepcję, przy stosownej zmianie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
(zabezpieczającego i egzekucyjnego). 

Podobne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika powinno dotyczyć za-
spokojenia roszczeń niewynikających z czynności prawnych, a zwłaszcza rosz-
czeń alimentacyjnych. Można przyjąć, że małżonkowie mają równe udziały we 
wspólnym majątku (art. 43 k.r.o.), a zatem zaspokojenie wierzyciela mogłoby na-
stąpić z połowy wartości wspomnianych składników majątku wspólnego. Jeżeli 
małżonek niebędący dłużnikiem nie wykaże podstawy do żądania nierównych 
udziałów, kwestia zakresu odpowiedzialności z majątku wspólnego byłaby ja-
sna, a przede wszystkim znana stronom w momencie zaciągnięcia zobowiązania 
i możliwa do zabezpieczenia w postępowaniu sądowym ze stosunku obligacyj-
nego, z którego wynika dochodzenie i zaspokojenie wierzytelności. 

Warto zasygnalizować jeszcze inną kwestię, a mianowicie dopuszczalności 
udzielenia zgody przez małżonka po zaciągnięciu zobowiązania. Nie można prze-
cież odmówić małżonkowi swobody dobrowolnego poszerzenia swojej odpowie-
dzialności, która będzie korzystna dla wierzyciela. Bezwzględny charakter nor-
my z art. 41 k.r.o. chroni interes dłużnika, a § 2 – szczególnie małżonka dłużnika, 
co jednak nie jest przeszkodą, aby wyrazić zgodę na objęcie odpowiedzialnością 
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za konkretny dług innych jeszcze składników majątku wspólnego18. Pojawia się 
więc pytanie, czy zgoda małżonka na poszerzenie odpowiedzialności za zobo-
wiązanie swojego współmałżonka, chociaż ma inną rolę niż zgoda z art. 37 k.r.o., 
nie może być wyrażona ex post, tylko dlatego, że w art. 41 o tym się nie wspomi-
na. Ustawa chroni przecież stronę (w omawianej sytuacji małżonka niebędącego 
dłużnikiem) przed zbędnym, a przede wszystkim przymusowym obciążeniem 
jego interesu osobistego i majątkowego. Zgoda na dokonanie czynności prawnej 
pod rygorem nieważności ma nie mniejszą powagę prawną i ekonomiczny efekt 
niż zgoda na zaciągnięcie zobowiązania i związanie go z odpowiedzialnością 
określonymi składnikami majątku wspólnego. Skoro późniejsza zgoda małżon-
ka, zapewniająca ważność wcześniejszej czynności dotyczącej obrotu nierucho-
mością, jest wprost dopuszczalna przez ustawodawcę, to chyba brak istotnych 
argumentów przeciwko dopuszczalności późniejszej zgody (rozszerzenia od-
powiedzialności współmałżonka) na inne niż wymienione w art. 41 § 2 k.r.o. 
W piśmiennictwie wskazano także na dopuszczalność późniejszego ujawnienia 
zgody współmałżonka (art. 787 k.p.c.) w postaci jego pisemnego oświadczenia, 
że na zaciągnięcie zobowiązania wyraził zgodę. Stwierdzono, że nie byłaby to 
zgoda ex post, lecz stwierdzenie faktu uprzedniego wyrażenia zgody19. 

Umowne ustroje majątkowe 

W tym zakresie pragnę poruszyć szczególnie dwa główne problemy. Pierw-
szy dotyczy swobody wyboru ustroju umownego bądź ewentualnie przyjęcia 
ustroju kombinowanego według życzenia małżonków. W klasycznej już dok-
trynie prawa rodzinnego, powstałej pod rządem Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego z 1964 r. przyjmowano stanowisko, według którego kodeks ten wskazuje 
następujące umowne ustroje majątkowe: 1) ustrój rozszerzonej wspólności ma-
jątkowej; 2) ustrój ograniczonej wspólności majątkowej i 3) ustrój rozdzielności 

18 Takie stanowisko wynika z wypowiedzi M. Sychowicza, w: Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 265; inny pogląd wyraża A. Lutkie-
wicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski..., 
s. 256. 

19 A. Lutkiewicz-Rucińska, Uwagi do art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego po refor-
mie małżeńskiego prawa majątkowego, „Rejent” 2005, nr 12, s. 102.
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majątkowej20. Małżonkowie mogą więc wybrać jeden z tych ustrojów, na przy-
kład albo rozszerzonej, albo ograniczonej wspólności, ale już nie ustroju, w któ-
rym w części rozszerzają, a w części ograniczają tę wspólność. Takie rozwiąza-
nie było i zasadniczo nadal jest spójne z regulacją wpływu intercyzy na sytuację 
prawną wierzycieli małżonków, o której mowa w art. 471 (przed reformą z 2004 r. 
w art. 47 § 2 k.r.o.). Chodzi bowiem o to, że małżonek może powołać się na umo-
wę, gdy fakt jej zawarcia, a zwłaszcza rodzaj, był wierzycielowi wiadomy. Infor-
macja o rodzaju umowy (rozszerzeniu albo ograniczeniu, albo rozdzielności ma-
jątkowej) jest bowiem doniosła dla osoby, która zamierza zawiązać stosunek 
zobowiązaniowy z kontrahentem pozostającym w związku małżeńskim. Wiedza 
o ustroju majątkowym ma właśnie dotyczyć jego rodzaju, a nie szczegółowej 
treści. Rodzaje umownych ustrojów przed 2004 r. były trzy, a po reformie są 
cztery, ponieważ powołano drugi rodzaj rozdzielności, to jest z wyrównaniem 
dorobku. W stosunkach między samymi małżonkami nie byłoby potrzeby ogra-
niczać ich swobody do wskazanych rodzajów ustrojów umownych; w wewnętrz-
nych stosunkach mogą się oni porozumieć co do uznania jednych przedmiotów 
za wspólne, a innych za należące do majątku osobistego, ale taka umowa jest 
bezskuteczna w stosunku do osób trzecich, to jest przede wszystkim wierzycieli. 
Ostatnio pojawił się pogląd o dopuszczalności zawierania umowy majątkowej, 
która obejmowałaby jednocześnie elementy rozszerzenia i ograniczenia wspól-
ności, wsparty argumentem językowym, czyli użyciem w przepisie art. 471 k.r.o. 
alternatywy nierozłącznej („małżonkowie (…) mogą (…) wspólność majątkową 
rozszerzyć lub ograniczyć”) i z tego wyciąga się wniosek, że można taką kom-
binację zastosować w intercyzie21. Taki wniosek, oparty tylko na analizie języ-
kowej uzasadniającej alternatywę nierozłączną bądź rozłączną, jest pochopny, 
ponieważ ustawodawca posługuje się dość dowolnie spójnikami „lub” i „albo”. 
Jeszcze pod rządem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przed reformą z 2004 r. 
J.S. Piątowski stwierdził, że art. 47 k.r.o. zawiera alternatywę rozłączną22, mimo 
że użyto w nim spójnika „lub”. A. Dyoniak trafnie więc zwrócił uwagę na po-
trzebę zmiany w art. 47 § 1 spójnika „lub” na „albo”23; dodam tylko, że wtedy 

20 J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego..., s. 512–513.
21 T. Sokołowski, Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątko-

wych, Warszawa 2013, s. 281.
22 J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego..., s. 514.
23 A. Dyoniak, Zakres swobody zawierania małżeńskich umów majątkowych, ich skutecz-

ność i funkcjonowanie w praktyce społecznej, „Studia Prawnicze” 1984, z. 1–2, s. 72.
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użycie „lub” oznaczało absurdalne połączenie w jednej umowie rozszerzenia 
(ograniczenia) i wyłączenia wspólności. Teraz mamy jednak podobną niestety 
usterkę redakcyjną, która powoduje wewnętrzną sprzeczność wyrażającą się 
w tym, że w jednej umowie można ustanowić jednocześnie pełną rozdzielność 
i rozdzielność z wyrównaniem dorobku (lub). Jest natomiast oczywiste, że oby-
dwa rodzaje rozdzielności się wykluczają. Samo wyliczenie rodzajów ustrojów 
z użyciem przecinka nie inspirowało do przyjęcia możliwości zbudowania ustro-
ju majątkowego z różnych elementów poszczególnych ustrojów. Być może ob-
róbka językowa w postępowaniu legislacyjnym doprowadziła do takiej wadliwej 
formuły tego przepisu. Wykładnia prawa musi być integralna (systemowa), a nie 
tylko gramatyczna i ostatecznie mieć na względzie spójność różnych przepisów 
regulujących tę samą instytucję prawną. Trzeba jednak stwierdzić, że intentio 
legis, tak w dawnym art. 47 § 2 k.r.o., jak i w aktualnym art. 471, sprowadza się 
do alternatywy rozłącznej, ponieważ w polskim systemie prawnym obowiązują 
wskazane ustroje majątkowe, z których można wybrać jeden najdogodniejszy dla 
małżonków i tylko taka wykładnia jest spójna z art. 471 k.r.o., to jest skuteczna 
wobec wierzycieli. Nie bacząc więc na lekkość stylu i języka, w art. 47 powinno 
się użyć trzykrotnie „albo”, ponieważ chodzi tu o alternatywę rozłączną. Lista 
typów ustrojów umownych jest zamknięta, Kodeks rodzinny i opiekuńczy przy-
znaje małżonkom ograniczoną swobodę kształtowania w umowie niektórych 
tylko elementów wybranego ustroju24. Trzeba jednak przyznać, że stanowisko 
doktryny w sprawie umów majątkowych małżeńskich i sama konstrukcja nor-
matywna koncepcji zamkniętego katalogu ich rodzaju sięga czasów, w których 
stosunki gospodarcze były wyłączone z wolnego rynku i swobody działalności 
gospodarczej obywateli, i w konsekwencji tego same umowy majątkowe były 
rzadkością. Brak majątku produkcyjnego, prywatnego obrotu kapitałowego i ini-
cjatywy gospodarczej (poza rolnictwem) powodował brak zainteresowania inter-
cyzą. Ówczesne instrumenty prawne regulujące ustroje majątkowe były wystar-
czające, natomiast z aprobatą można przyjąć badania nad dobrym, klarownym 
rozwiązaniem tej kwestii w świetle współczesnego ustroju społeczno-gospodar-
czego, nie zapominając jednak o bezpieczeństwie obrotu prawnego i zabezpie-
czeniu osób trzecich przed nielegalnym działaniem małżonków. Rzeczywiście 

24 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, LexisNexis 2012, s. 210; E. Skowrońska-Bo-
cian, Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, War-
szawa 2006, s. 32–33; T. Mróz, Małżeńskie umowy majątkowe w świetle zasady swobody umów, 
w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga jubileuszowa prof. Edwarda Gniewka, red. 
P. Machnikowski, J. Gołaczyński, Warszawa 2010, s. 403.
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wierzyciele, zwłaszcza profesjonalne instytucje finansowe, mają teraz do dyspo-
zycji wiele innych instrumentów zabezpieczających ich wierzytelności, jest też 
możliwość ustanowienia z łatwością powszechnego rejestru umów małżeńskich, 
ergo można podjąć próbę poluźnienia gorsetu aktualnie dopuszczalnych umów 
i umożliwić małżonkom wybór bardziej dogodnego ustroju umownego, ale uni-
kając pułapek, niebezpiecznych później przy realizacji roszczeń. Wydaje się, że 
byłoby to możliwe przy rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności wyraźnie 
określonych rodzajowo i indywidualnie przedmiotów majątkowych25. Zagad-
nienie to – i sama koncepcja – powinno być dokładnie zanalizowane na płasz-
czyźnie jurydycznej, z techniczną stroną obrotu kapitałowego, prawa bankowe-
go, prawa działalności gospodarczej, stosownych rejestrów gospodarczych itd. 
Prima facie nasuwałaby się wtedy potrzeba powrotu do rozwiązania z Kodeksu 
rodzinnego z 1950 r. i przywrócenia dla skuteczności takiej umowy przesłanki 
znajomości jej treści przez osoby trzecie. (art. 28 § 3 k.r. z 1950 r.). W każdym 
razie potrzebna jest korekta aktualnego prawa majątkowego małżonków, korekta 
redakcyjna między innymi art. 47 § 1 k.r.o., który nie pozwala na taką zmianę 
w aktualnym stanie prawnym. Stosowne prace przygotowawcze mogłyby doty-
czyć także zmiany przepisów o umownych ustrojach majątkowych. Po drugie, 
optymalizacji wymaga ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorob-
ków. Z wprowadzeniem tej instytucji prawnej łączono nadzieję na optymalne 
unormowanie stosunków majątkowych małżonków prowadzących działalność 
gospodarczą na własny rachunek i ochrony słusznych interesów drugiego mał-
żonka i rodziny. Ustrój ten zamierzano wprowadzić do Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego jako ustrój ustawowy, oczywiście w postaci bardziej szczegóło-
wo normującej kwestię wzajemnych rozliczeń, a przede wszystkim ochronę mał-
żonka zarobkowo słabszego co do dóbr majątkowych doniosłych dla bytu rodzi-
ny (jak mieszkanie rodzinne, niezależnie od tytułu jego własności, 
przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne i inne przedmioty majątkowe przynoszące 
dochód, służące do zarobkowania). Wobec sprzeciwu kręgów parlamentarnych 
co do odejścia od ustroju wspólności majątkowej i chyba niezrozumienia koncep-
cji tego ustroju, odstąpiono od tego zamiaru i pozostawiono go jako ustrój umow-
ny dla sprawdzenia jego zastosowania w praktyce. Nie rozwinięto więc instru-
mentów ochronnych, które małżonek nieprowadzący przedsiębiorstwa miałby 
do ochrony swoich interesów bytowych, i pozostawiono sprawę rozliczenia 

25 T. Sokołowski, Swoboda intercyzy..., s. 275.
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dorobku na czas ustania tego ustroju. Trzeba przyznać, że ustrój ten, w postaci 
znacznej swobody drugiego zarabiającego małżonka dysponowania swym naby-
wanym majątkiem, może doprowadzić do braku dorobku, który podlegałby po-
działowi. Okazało się, że ustrój cieszy się znikomym zainteresowaniem w prak-
tyce. W obecnej postaci normatywnej jest on zbyt kadłubowy i pozwala 
małżonkowi aktywnemu gospodarczo swobodnie kształtować swój majątek do-
robkowy, swobodnie nim rozporządzać, nawet ze szkodą dla drugiego małżonka. 
W takiej postaci jego zalety dla małżonka będącego przedsiębiorcą nie są zrów-
noważone instrumentami ochrony słusznego interesu drugiego małżonka i ro-
dziny. Ustrój ten jest potrzebny w katalogu dopuszczalnych rodzaju umów, lecz 
powinien zostać znacznie skorygowany, mając przy tym na uwadze akty prawne 
Rady Europy i innych organów normujących prawa człowieka oraz doświadcze-
nia państw, w których podobny ustrój majątkowy jest ustrojem ustawowym 
(Niemcy, Szwajcaria, Szwecja). 
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MATRIMONIAL PROPERTY LAW – CRITICAL COMMENTS

Summary

The article discusses the effects of significant amendments to matrimonial prop-
erty law, which took effect in 2004. Amendments to legal provisions adopted in the era 
of real socialism and lack of business freedom of citizens in the free market were nec-
essary, especially as far as the managing of joint matrimonial property components by 
each of the spouses is concerned. The author criticises some legal solutions, including 
without limitation, the lack of regulations governing the property management effects 
in the case of the effective opposition of the other spouse (article 361of the Family and 
Custody Code).Similarly, the author sees the need to change solutions regulating expan-
sion of the spouses’ liability under the joint matrimonial property regime for liabilities 
which were contracted without the other spouse’s consent and for liabilities not arising 
from an act in law (e.g. alimony, compensation resulting from tort, unjust enrichment, 
etc.). As regards the above, the author is of the opinion that article 41.2 of the Family and 
Custody Code should be changed. 

Furthermore, the author is strongly against the standpoint that under the applicable 
law, it is possible to have the contractual matrimonial property regime of the spouses 
expanded and simultaneously limited with respect to specific components. The existing 
provision regulating the contractual regime selection allows only for the selection of one 
of the regimes specified in article 47.1 of the Family and Custody Code. Here the prop-
erty agreement effectiveness towards creditors matters since only that type of the agree-
ment should be known to them (article 471of the Family and Custody Code).The demand 
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for the free selection of the property regime by the spouses e.g. a mixed or combined one, 
could be fulfilled provided that other provisions regulating that issue are harmonised. 
The author could agree with the standpoint urging for more comprehensive and detailed 
regulations on the separate matrimonial property regime with levelling of gained prop-
erty. It would be beneficial to protecting the basic conditions of the family existence and 
to protecting an economically weaker spouse.

Translated by Anna Smyczyńska

Keywords: family law, matrimonial property regimes, management of joint matrimo-
nial property
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NOWELIZACJE I INTERPRETACJE 
MAŁŻEŃSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO 

– CZY POTRZEBNE SĄ ZMIANY PRZEPISÓW?

Streszczenie

Ustalenia zawarte w artykule dotyczą głównie zmian unormowań Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego o stosunkach majątkowych małżonków wprowadzonych 
ustawą z 2004 r. W artykule omówiono przebieg prac nad nowelizacją prowadzonych 
w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w Sejmie i w Senacie. W nawiązaniu do 
krytycznych ocen nowelizacji z 2004 r. i postulatów zmian unormowań stosunków ma-
jątkowych małżonków sformułowany został pogląd o potrzebie zachowania powściągli-
wości w dokonywaniu kolejnych nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wy-
korzystując dotychczasowy dorobek nauki prawa i uwzględniając orzecznictwo sądowe, 
należy przede wszystkim kontynuować wszechstronną interpretację obowiązujących 
przepisów. Rozważyć natomiast można zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
oraz Kodeksu spółek handlowych w celu osiągnięcia zadowalającej spójności unormo-
wań obu kodeksów dotyczących nabywania i wykonywania praw udziałowych w spół-
kach handlowych. Zmian wymaga również unormowanie odpowiedzialności małżon-
ków za zobowiązania, które nie wynikają z czynności prawnych. Powinny być ponadto 
usunięte niejasności i uzupełnione braki w unormowaniach rozdzielności majątkowej 
z wyrównaniem dorobków małżonków. 

Słowa kluczowe: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, nowelizacja, interpretacje, prawa 
udziałowe w spółkach handlowych, odpowiedzialność za zobowiązania, rozdziel-
ność majątkowa z wyrównaniem dorobków
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1. 

W bieżącym roku upływa dziesięć lat od uchwalenia w 2004 r. dziewiątej 
nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1, która zmieniła unormowania 
małżeńskiego prawa majątkowego obowiązujące, w zasadzie, w niezmienionej 
postaci od chwili uchwalenia kodeksu2. Dziewięcioletni okres obowiązywania 
wspomnianej noweli3 zachęca do formułowania ocen trafności założeń noweliza-
cji, jej treści i regulacyjnej skuteczności wprowadzonych przez nią unormowań. 
Stały się one bowiem podstawą wielu rozstrzygnięć Sądu Najwyższego i sądów 
apelacyjnych oraz przedmiotem wykładni doktrynalnej i opinii formułowanych 
w literaturze prawniczej. 

Odpowiedź na pytanie, czy potrzebne są zmiany przepisów małżeńskiego 
prawa majątkowego, warto poprzedzić krótkim zarysem przebiegu prac nad dzie-
wiątą nowelizacją kodeksu. Wydaje się bowiem, że znajomość genezy przepisów, 
przebiegu prac przygotowawczych i legislacyjnych nad nimi nie tylko wspiera 
tak zwaną wykładnię historyczną, mającą zresztą niezbyt istotne znaczenie w ra-
mach wykładni celowościowej4, lecz dodatkowo poszerza podstawę do oceny 
przepisów i formułowania ewentualnych postulatów ich zmian. Szkoda, że prace 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (KKPC) utworzonej w 1996 r. nie 
były i nie są dokumentowane w powszechnie dostępnych biuletynach (przynaj-
mniej w wersji elektronicznej), które prezentowałyby nie tylko końcowe wersje 
projektów aktów prawnych, lecz zawierałyby ponadto (przynajmniej skrótową) 
dokumentację przebiegu prac zespołów problemowych i pełnego składu Komisji 
na posiedzeniach plenarnych (tak, jak były dokumentowane prace Komisji Ko-
dyfikacyjnej powołanej w 1919 r.). Byłoby to użyteczne nie tylko w późniejszej 
retrospektywnej analizie ustawodawstwa, lecz umożliwiałoby bieżącą, szerszą 

1 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 162, poz. 1691. 

2 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz.U. 1975, nr 45, poz. 234) uchyliła art. 44 k.r.o., który stanowił, że „Małżonek, który w czasie 
trwania wspólności ustawowej był odpowiedzialny za zobowiązania tylko z majątku wspólne-
go, ponosi po ustaniu wspólności odpowiedzialność z całego swego majątku, jednakże tylko do 
wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym”. Tą samą ustawą rozszerzona została 
kognicja sądu rozwodowego w odniesieniu do orzekania o mieszkaniu rozwodzących się małżon-
ków i o podziale ich majątku wspólnego (art. 58 § 2–4 k.r.o.). 

3 Nowela z 2004 r. weszła w życie 20 stycznia 2005 r. 
4 O użyteczności wykładni zwanej „historyczną” zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Pra-

wo cywilne – część ogólna, wyd. 12, Warszawa 2013, s. 78.
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dyskusję w środowisku prawników i dostarczałoby dodatkowego poglądowego 
materiału źródłowego dla doktryny i judykatury. 

2. 

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uchwalona 17 czerw-
ca 2004 r., oparta jest na projekcie zmiany kodeksu i innych ustaw, opracowa-
nym w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, działającej przy 
Ministrze Sprawiedliwości, powołanej na podstawie Uchwały nr 109/96 Rady 
Ministrów z dnia 17 września 1996 r. w sprawie powołania i organizacji Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Komisja rozpoczęła działalność 5 grud-
nia 1996 r., bezpośrednio po powołaniu jej składu. Przewodniczącym został 
prof. dr hab. Zbigniew Radwański. Prace Komisji były prowadzone w zespołach 
problemowych i na posiedzeniach plenarnych. 

Zmianę kodeksowych unormowań majątkowego prawa małżeńskiego za-
inicjowano w kwietniu 1997 r. w ramach zespołu problemowego powołanego 
przez przewodniczącego KKPC5. Stosunkowo długi okres między rozpoczęciem 
prac a ich finalizacją nie był następstwem opieszałości lub przesadnej rozwle-
kłości dyskusji nad projektowaną nowelizacją kodeksu. W odniesieniu do prawa 
rodzinnego zmiana unormowań stosunków majątkowych między małżonkami 
została uznana za priorytetową6. Już wkrótce jednak Komisja stanęła przed za-
daniem opracowania projektu ustawy dostosowującej prawo polskie, a przede 
wszystkim Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz prawo o aktach stanu cywilne-
go, do postanowień zawartych w przepisie art. 10 Konkordatu między Stolicą 

5 W skład zespołu problemowego prawa rodzinnego KKPC weszli profesorowie: A. Mą-
czyński (członek KKPC, przewodniczący zespołu), T. Smyczyński i M. Nazar; po podjęciu 
(w 1998 r.) prac nad ustawą wprowadzającą instytucję separacji orzekanej przez sąd do zespołu 
powołana została prof. J. Panowicz-Lipska. Projekt dostosowania przepisów Kodeksu postępo-
wania cywilnego do zamierzonych zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przygotował 
i przedstawił na posiedzeniach zespołu w lutym 2001 r. prof. F. Zedler; w posiedzeniach zespołu 
stale uczestniczył przewodniczący KKPC – prof. Z. Radwański. 

6 Zob. Założenia i ogólny kierunek zmian w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i gospo-
darczym oraz w postępowaniu cywilnym – ustalenia dokonane na posiedzeniach plenarnych 
KKPC w dniach 5 grudnia 1996 r. i 8 stycznia 1997 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, 
nr 2, s. 319 i n.; Z. Radwański, K. Gonera, Nowa kodyfikacja prawa prywatnego, „Monitor Praw-
niczy” 1997, nr 5, s. 177 i n.; K. Gonera, Założenia i ogólny kierunek zmian w prawie cywilnym 
(z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), „Państwo i Prawo” 1997, nr 9,  s. 80 i n.
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Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r.7 
Konkordat wszedł w życie po upływie jednego miesiąca od dnia wymiany doku-
mentów ratyfikacyjnych, która nastąpiła 25 marca 1998 r.8 Zespół problemowy 
prawa rodzinnego w krótkim czasie przygotował projekt ustawy dostosowującej 
przepisy prawa polskiego do postanowień art. 10 Konkordatu. Został on rozpa-
trzony i przyjęty na plenarnym posiedzeniu Komisji. Rządowy projekt ustawy 
nowelizacyjnej wraz z uzasadnieniem obejmował w przeważającej części tekst 
projektu, który przyjęła KKPC9. Ustawę wprowadzającą instytucję małżeństwa 
konkordatowego Sejm uchwalił 24 lipca 1998 r.; weszła ona w życie 15 listopada 
1998 r.10 

3. 

Podjęte ponownie przez zespół problemowy prawa rodzinnego prace nad 
nowelizacją majątkowego prawa małżeńskiego zostały przerwane po postawie-
niu KKPC nowego zadania w postaci opracowania projektu ustawy o separacji 
orzekanej przez sąd. Pierwszy projekt rządowy z 1992 roku o separacji11 został 
odrzucony przez Sejm w 1994 roku12. W krytycznych wypowiedziach o projek-
cie podkreślano między innymi ograniczoną funkcjonalność instytucji separacji 

7 Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318. Przepis art. 10 Konkordatu określił przesłanki zawarcia 
małżeństwa kanonicznego ze skutkami takimi, jak zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem pol-
skim, ustalił rozłączność jurysdykcji sądów państwowych i kościelnych w sprawach małżeńskich 
i wskazał na dokonanie koniecznych zmian w prawie polskim, celem wprowadzenia w życie jego 
postanowień.

8 Zob. Oświadczenie rządowe z 3 kwietnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfi-
kacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w War-
szawie 28 lipca 1993 r., Dz.U. 1993, nr 51, poz. 319. A. Mączyński (Projektowana nowelizacja 
przepisów o zawarciu małżeństwa, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1998, nr 3, s. 525, przyp. 1) 
zwrócił uwagę, iż pierwszym dniem obowiązywania Konkordatu powinien być 26 kwietnia 
1998 r., a nie – jak podano w oświadczeniu rządowym – 25 kwietnia 1998 r., wziąwszy pod uwagę 
reguły obliczania terminów w prawie polskim (art. 66 § 3 k.p.a. i art. 112 k.c.).

9 Zob. A. Mączyński, Projektowana nowelizacja..., s. 525 i n. 20 kwietnia 1998 r. Rada 
Ministrów wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 292, III ka-
dencja Sejmu). 

10 Dz.U. 1998, nr 117, poz. 757.
11 Druk Sejmowy nr 540, I kadencja Sejmu.
12 Zob. J. Panowicz-Lipska, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuń-

cze, red. T. Smyczyński, wyd. 1, Warszawa 2009, s. 819 i n.
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(identyczność przesłanek orzeczenia separacji i rozwodu), potraktowanej w za-
sadzie jako surogat rozwodu  przede wszystkim dla tych małżonków, którzy ze 
względów moralnych lub religijnych nie decydowaliby się na rozwiązanie mał-
żeństwa. 9 września 1998 roku zgłoszono poselski projekt ustawy o zmianie 
ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz 
Prawo prywatne międzynarodowe13. Rada Ministrów zaproponowała  rozpa-
trzenie projektu poselskiego o separacji łącznie z projektem rządowym ustawy 
o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postę-
powania cywilnego oraz Prawo o aktach stanu cywilnego, który został wniesio-
ny do Sejmu 12 listopada 1998 roku14. Projekt rządowy powstał na bazie projektu 
ustawy przygotowanego przez zespół problemowy prawa rodzinnego, rozpatrzo-
nego i przyjętego we wrześniu 1998 roku na plenarnym posiedzeniu Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. 

Oba projekty (rządowy i poselski) zakładały, że separacja małżeńska orze-
kana przez sąd będzie instytucją niezależną od instytucji rozwodu. Orzeczenie 
rozwodu nie zostało uzależnione od pozostawania małżonków przez określony 
czas w separacji faktycznej. Żaden projekt nie zmierzał do wyrugowania in-
stytucji rozwodu. Projekt rządowy od poselskiego różniło natomiast zasadniczo 
odmienne ujęcie przesłanek orzeczenia separacji. Za wystarczającą pozytyw-
ną przesłankę orzeczenia separacji projekt rządowy uznawał zupełny rozkład 
pożycia małżeńskiego, zaś projekt poselski – przesłanki orzekania separacji uj-
mował identycznie, jak sformułowane w k.r.o. przesłanki rozwodu. Wymaganie 
trwałości rozkładu pożycia sprzeciwiało się założeniu o restytucyjnej funkcji 
separacji, polegającej na możliwości przywrócenia wspólnego pożycia w ramach 
nadal formalnie istniejącej więzi małżeńskiej. Ponadto projekt poselski osłabiał 
funkcjonalność instytucji separacji przez to, że nawet długotrwały zupełny, ale 
jeszcze nietrwały, rozkład pożycia, nie byłby wystarczającą przesłanką dla kom-
pleksowego uregulowania w jednym postępowaniu wielu istotnych spraw mał-
żonków i założonej przez nich rodziny. Projekty – poselski i rządowy różniły się 
także sposobem regulacji zniesienia separacji; projekt rządowy, w przeciwień-
stwie do poselskiego, zakładał konieczność złożenia przez małżonków zgodne-
go wniosku. Ostatecznie 21 maja 1999 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie 
ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania 

13 Druk Sejmowy nr 591, III kadencja Sejmu.
14 Druk Sejmowy nr 708, III kadencja Sejmu. 
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cywilnego oraz niektórych innych ustaw15. Ustawa w kwestiach zasadniczych 
uwzględnia wskazany wyżej projekt rządowy, wywodzący się  z projektu zespo-
łu problemowego prawa rodzinnego KKPC, rozpatrzonego i przyjętego przez 
Komisję. W odniesieniu do unormowań stosunków majątkowych między mał-
żonkami nowa ustawa poszerzyła zakres przypadków ustania wspólności ma-
jątkowej w czasie trwania małżeństwa o orzeczenie separacji (art. 615 k.r.o.). Nie 
rozstrzygnęła natomiast jednoznacznie, jaki ustrój majątkowy powstanie z chwi-
lą zniesienia separacji, ograniczając się do ogólnego postanowienia, że z chwilą 
zniesienia separacji ustają jej skutki (art. 616 § 2 k.r.o.), z zastrzeżeniem, że sąd 
na zgodny wniosek małżonków orzeka o utrzymaniu między nimi rozdzielności 
majątkowej (art. art. 616 § 3 zd. 2 k.r.o.). Wątpliwości z tym związane usunęła 
definitywnie nowelizacja z 2004 r. (art. 54 § 2 zd. 1 k.r.o.; zob. też niżej punkty 
13 i 15).

4. 

Wydawało się, że po zakończeniu prac legislacyjnych, których rezultatem 
były dwie wskazane wyżej istotne nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego i powiązane z nimi zmiany innych ustaw, zespół problemowy prawa ro-
dzinnego KKPC będzie mógł się zająć bez dodatkowych obciążeń projektem 
ustawy zmieniającej unormowania majątkowego prawa małżeńskiego. Jeszcze 
jednak dwukrotnie pojawiły się kwestie wymagające pilnego rozstrzygnięcia, 
niezwiązane bezpośrednio z problematyką prac zespołu (o czym dalej – w punk-
tach 19 i 20). Ponadto procedury prac Komisji i jej współdziałanie z Ministrem 
Sprawiedliwości, opiniowanie projektów ustaw, zwyczajowe tak zwane konsul-
tacje międzyresortowe, kadencyjność składu Komisji (i jej zespołów problemo-
wych), bieg terminów kolejnych kadencji Sejmu16 powodowały naturalne ograni-

15 Dz.U. 1999, nr 52, poz. 532; ustawa weszła w życie 16 grudnia 1999 r.
16 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego utworzona w 1996 r. (Uchwała RM nr 109/96 

z dnia 17 września 1996 r.) zakończyła działalność 30 czerwca 2002 r. (zgodnie z art. 46 Ustawy 
z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o za-
kresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw, Dz.U. nr 154, poz. 1800). W drugiej połowie 2002 r. powołano (na kadencję 2002–2006) 
nowy skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (na pod-
stawie Rozporządzenia RM z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu 
działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Dz.U. 2002, nr 55, poz. 476 z późn. zm.). 
Zespół prawa rodzinnego KKPC w składzie wskazanym w przyp. 5, powołany do opracowania 
nowelizacji małżeńskiego prawa majątkowego, pracował w okresie pierwszej kadencji Komisji, 
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czenia możliwości szybkiego zakończenia prac nowelizacyjnych z zachowaniem 
ich ciągłości oraz niezmienności składu zespołu powołanego do ich przeprowa-
dzenia. 

5. 

W grudniu 1999 r. zespół problemowy prawa rodzinnego KKPC17 sformu-
łował pierwszą wersję projektu ustawy nowelizującej majątkowe stosunki mał-
żeńskie. Po dyskusji, a także nawiązując do stanowiska Rady Legislacyjnej, po-
stanowiono, że ustrojem ustawowym będzie nadal wspólność majątkowa. Rada 
Legislacyjna w sprawie stanu ustawodawstwa regulującego sytuację majątkową 
członków rodziny wypowiedziała się kompleksowo w uchwale podjętej przez 
Prezydium Rady 8 lutego 1996 r. na podstawie ustaleń plenarnego posiedzenia 
Rady Legislacyjnej z 14 grudnia 1995 r.18 Zajmując stanowisko w kwestii unor-
mowania stosunków majątkowych między małżonkami, Rada Legislacyjna wy-
raziła, dyskusyjny zresztą, pogląd, że stworzenie regulacji prawnej realizującej 
jednocześnie postulat sprawnego zarządzania majątkiem wspólnym i postulat 
pełnego oraz rzeczywistego równouprawnienia małżonków „jest zadaniem nie-
dającym się wykonać” (zwłaszcza gdy w majątku wspólnym małżonków istot-
ną pozycję stanowią przedmioty wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej). Jednakże, zdaniem Rady, rygorystycznie skonstruowany system 
rozdzielności majątkowej utrudniałby realizację postulatu równego obciążenia 
małżonków obowiązkami związanymi z utrzymaniem rodziny. Uzasadniało to 
potraktowanie ustroju rozdzielności majątkowej wyłącznie jako ustroju umow-
nego albo przymusowego. Rada podkreśliła zalety ustroju podziału dorobku (na 
wypadek ustania małżeństwa), ale uznała, że przedwczesne byłoby wprowadze-
nie go do kodeksu jako ustroju ustawowego. Postulowała natomiast rozważenie 
dopuszczalności umownego przyjęcia przez małżonków ustroju podziału dorob-
ku, jak również – poszerzenie zakresu swobody majątkowych umów małżeń-

III kadencji Sejmu (20.10.1997–18.10.2001) i przejściowo (do 2002 r.) w okresie IV kadencji Sej-
mu (19.10.2001–18.10. 2005).  

17 Skład zespołu pozostawał bez zmian – zob. przyp. 5.
18 Uchwałę opublikowano w „Kwartalniku Prawa Prywatnego” 1996, nr 4, s. 777 i n.; pod-

stawę dyskusji stanowiły referaty A. Mączyńskiego (na temat stosunków majątkowych między 
małżonkami i dziedziczenia ustawowego małżonka) i T. Smyczyńskiego (na temat obowiązków 
alimentacyjnych).
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skich oraz stworzenie systemu gwarancji ich jawności wobec osób trzecich, na 
przykład w trybie rejestracji.

6. 

Ukończony w grudniu 1999 r. zespołowy projekt nowelizacji Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego przewidywał umieszczenie wśród regulacji praw i obo-
wiązków małżonków (dział II tytułu I k.r.o.) przepisów przyznających jednemu 
małżonkowi, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny w ramach stosunku małżeń-
stwa, uprawnienie do korzystania z mieszkania będącego składnikiem majątku 
osobistego drugiego małżonka oraz z należących do niego przedmiotów urządze-
nia domowego (art. 341). Tytuł działu III tytułu I k.r.o. otrzymał nowe brzmienie: 
„Małżeńskie ustroje majątkowe”. Zmianie miała ulec struktura majątków osobi-
stych małżonków. Przepis art. 33 k.r.o. w pkt 3 wymieniał „przedmioty mająt-
kowe objęte wspólnością łączną podlegającą odrębnym przepisom”19, a kolejna 
istotna nowość polegała na objęciu zakresem surogacji wszystkich składników 
majątku osobistego. 

W omawianej wersji projekt noweli wyrażał zasadę lojalnego współdzia-
łania małżonków20 i ich samodzielności w zarządzaniu majątkiem wspólnym 
z ograniczeniami21, niewynikającymi z podziału czynności zarządu na zwykłe 
i przekraczające zakres zwykłego zarządu, od którego odstąpiono, lecz wyraź-
nie sformułowanymi przez wskazanie czynności wymagających współdziałania 
małżonków22. Pojęciem „zarząd majątkiem wspólnym” objęte zostały czynno-

19 Umiejscowienie w majątkach osobistych małżonków praw udziałowych w spółce cy-
wilnej lub osobowej spółce handlowej miało rozwikłać spory o przynależność do majątków mał-
żonków ich praw wynikających z uczestnictwa w wymienionych spółkach. Trzeba zaznaczyć, 
że obowiązywały wówczas jeszcze przepisy Kodeksu handlowego, projekt Kodeksu spółek han-
dlowych pozostawał w fazie prac legislacyjnych (został uchwalony 15 września 2000 r., a wszedł 
w życie 1 stycznia 2001 r.; Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037).

20 „Art. 36 § 1. Oboje małżonkowie obowiązani są współdziałać w zarządzie majątkiem 
wspólnym, udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o zarządzaniu ma-
jątkiem wspólnym i o zaciągniętych zobowiązaniach obciążających majątek wspólny”.

21 „Art. 36 § 2. Każdy z małżonków samodzielnie zarządza majątkiem wspólnym, chyba że 
przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje wszelkie czynności, jakie 
dotyczą określonych przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czyn-
ności zmierzające do zachowania prawa”.

22  „Art. 361. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnych, 
które prowadzą do zbycia, odpłatnego nabycia, obciążenia, oddania do używania wchodzą-
cych w skład majątku wspólnego nieruchomości, wieczystego użytkowania, przedsiębiorstwa, 
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ści dotyczące przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego. Już 
wówczas, w projekcie nowelizacji, zamieszczono przepis (art. 36 § 3) powierzają-
cy samodzielny zarząd przedmiotami majątkowymi służącymi do wykonywania 
zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej wyłącznie małżonkowi, który 
wykonywałby zawód lub prowadziłby działalność gospodarczą. Autonomia za-
rządzania, o której mowa, według wyraźnego postanowienia nie rozciągałaby się 
jednak na czynności prawne prowadzące do zobowiązań lub rozporządzeń wy-
mienionych w projektowanym art. 361, wymagających współdziałania małżon-
ków przy dokonywaniu taksatywnie wymienionych czynności23. Odpowiednio 
zmieniono brzmienie art. 39 i 40 k.r.o.

7. 

W toku prac nad projektem nowelizacji majątkowego prawa małżeńskie-
go wiele kontrowersji wzbudzał sposób unormowania odpowiedzialności ma-
jątkiem wspólnym za długi jednego małżonka. Przyjęcie zasady samodzielno-
ści małżonków w zarządzaniu majątkiem wspólnym i założenia o wzajemnej 
lojalności małżonków nakazywałoby, konsekwentnie, dopuścić zaspokojenie 
wierzyciela z całego majątku wspólnego, jeżeli wierzytelność powstawałaby 
w czasie trwania wspólności majątkowej i nie dotyczyłaby majątku osobistego 
małżonka będącego dłużnikiem. Szczególnie uzasadnione wydawało się takie 
rozstrzygnięcie w odniesieniu do zobowiązań z czynności, których dokona-
nie, według projektu, miało wymagać obligatoryjnej zgody drugiego małżonka 
(mimo że niektóre z nich, a mianowicie – zobowiązania prowadzące do nabycia 
nowego składnika majątku wspólnego, nie byłyby czynnościami zarządu mająt-
kiem wspólnym). Nie każda jednak czynność, niedotycząca majątku osobistego 
małżonka, a powodująca powstanie zobowiązania, była – według omawianego 
projektu – czynnością zarządu majątkiem wspólnym (na przykład umowa porę-
czenia albo umowa pożyczki konsumpcyjnej, niezwiązanej z zamiarem dokona-
nia nakładu na majątek wspólny). W odniesieniu do takich zobowiązań (powsta-
jących poza zakresem zarządu majątkiem wspólnym i zarazem niedotyczących 

gospodarstwa rolnego, prawa do mieszkania, jak również darowizny z majątku wspólnego, z wy-
jątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych”.

23 „Art. 36 § 3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 361 przedmiotami majątkowymi służący-
mi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej zarządza samodzielnie 
małżonek wykonujący zawód lub prowadzący działalność gospodarczą”.
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majątku osobistego) należało rozważyć dopuszczalność zaspokojenia z całego 
majątku wspólnego albo w wypadku wyrażenia zgody przez drugiego małżonka 
na zaciągnięcie zobowiązania, albo bez takiego wymogu, ale z zastrzeżeniem 
dopuszczalności ograniczenia przez sąd odpowiedzialności majątkiem wspól-
nym lub dodatkowo także z zastrzeżeniem wyczerpania przez wierzyciela moż-
liwości zaspokojenia się z majątku osobistego małżonka będącego dłużnikiem. 
Przyjęto to drugie rozwiązanie, bez rozróżnienia zobowiązań z czynności zarzą-
du majątkiem wspólnym i z czynności niebędących przejawem takiego zarządu 
(według definicji z projektowanego art. 36 § 2 zd. 2). Omawiany projekt nowe-
lizacji z grudnia 1999 r. przewidywał w art. 41 § 1, że wierzyciel, którego dłuż-
nikiem jest tylko jeden z małżonków, mógłby żądać zaspokojenia z całego ma-
jątku wspólnego, lecz zastrzegał, że byłoby to wyłączone, jeżeli drugi małżonek 
wykazałby, że: „do zaspokojenia wierzyciela wystarczą przedmioty majątkowe 
należące do majątku osobistego dłużnika, wynagrodzenie za pracę dłużnika lub 
inne dochody uzyskane przez dłużnika z jego praw autorskich, prawa artysty 
wykonawcy do artystycznego wykonania, praw twórcy wynalazku, wzoru lub 
projektu racjonalizatorskiego, a także przedmioty wchodzące w skład prowadzo-
nego przedsiębiorstwa, jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzo-
ną przez dłużnika działalnością gospodarczą”. Jednocześnie przepis § 2 art. 41, 
wzorowany na obowiązującym wówczas analogicznym unormowaniu Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego (art. 41 § 3), stanowił, że: „Z ważnych powodów 
małżonek dłużnika może żądać, aby sąd, po rozważeniu interesów wierzyciela 
i dłużnika oraz z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się małżonka będącego 
dłużnikiem do powstania majątku wspólnego, ograniczył możliwość zaspoko-
jenia się wierzyciela z majątku wspólnego”. Jeżeli natomiast wierzytelność po-
wstałaby przed powstaniem wspólności ustawowej lub dotyczyłaby majątku oso-
bistego jednego z małżonków, wierzyciel mógłby żądać zaspokojenia z majątku 
osobistego dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych 
przez dłużnika z jego działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyska-
nych przez dłużnika z jego praw autorskich twórcy, praw artysty wykonawcy do 
artystycznego wykonania, praw twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjona-
lizatorskiego (art. 411 omawianego projektu). 
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8. 

W omawianym projekcie nowelizacji z grudnia 1999 r. zaproponowano 
nowe brzmienie przepisu art. 45 § 1 k.r.o.24 Celem zmiany uzasadnianej wzglę-
dami ekonomicznymi i słusznościowymi miało być ograniczenie zakresu rosz-
czeń o zwrot wydatków poniesionych z majątku wspólnego na majątki osobi-
ste małżonków i z majątków osobistych na majątek wspólny. Rozliczeniom nie 
podlegałyby wydatki i nakłady konieczne z majątku wspólnego na przedmioty 
majątkowe należące do majątków osobistych przynoszące dochody (gdyż te po-
większają substancję majątku wspólnego) oraz obustronne wydatki i nakłady do-
konywane między majątkiem wspólnym a majątkami osobistymi, poniesione na 
przedmioty służące zaspokojeniu potrzeb rodziny. 

9. 

Postanowiono ponadto bardziej adekwatnie określić podstawę normatyw-
nej kwalifikacji majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej i jego po-
działu. W art. 46 zamykającym rozdział I („Wspólność ustawowa”) działu III, 
tytułu I znalazł się mianowicie nakaz odpowiedniego stosowania przepisów 
o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, w braku odmiennych po-
stanowień poprzedzających przepisów25.

Rozdział II działu III, tytułu I otrzymał w omawianym projekcie tytuł: 
„Umowne ustroje majątkowe” i został podzielony na trzy oddziały: 1) „Przepisy 
ogólne”; 2) „Umowna wspólność majątkowa” i 3) „Umowna rozdzielność mająt-
kowa”. W stosunku do obowiązujących wówczas unormowań Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego proponowane zmiany (poza redakcją przepisów) polegały 
na: 1) stworzeniu umownego ustroju rozdzielności majątkowej z rozliczeniem 

24 „Art. 45 § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z ma-
jątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych po-
niesionych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód lub służące do zaspokojenia potrzeb 
rodziny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobiste-
go na majątek wspólny, chyba że były one dokonane w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Zwrotu 
dokonywa się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, 
jeżeli wymaga tego dobro rodziny”.

25 „Od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również 
do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego 
i o dziale spadku, jeżeli przepisy artykułów poprzedzających nie stanowią inaczej”.
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dorobków; 2) ustaleniu, że w razie rozwiązania umowy majątkowej bez odmien-
nych postanowień stron powstaje wspólność ustawowa; 3) zakazie rozszerzenia 
wspólności majątkowej na przedmioty majątkowe objęte wspólnością łączną 
podlegającą odrębnym przepisom (przypisane w art. 33 do majątków osobi-
stych); 4) na doprecyzowaniu w art. 50 chwili powstania wierzytelności (zamiast 
„przed zawarciem małżeństwa” – „przed rozszerzeniem wspólności”). 

10. 

Istotną nowością w porównaniu z obowiązującym stanem prawnym był 
projekt ustroju umownego w postaci rozdzielności majątkowej z rozliczeniem 
dorobków (w późniejszych projektach przyjęte zostało – jednolicie we wszyst-
kich unormowaniach – określenie „z wyrównaniem dorobków” jako bardziej 
adekwatnie odzwierciedlające funkcję i skutki nowego ustroju). Do rozdzielno-
ści majątkowej z rozliczeniem dorobku miały być stosowane odpowiednio prze-
pisy o pełnej rozdzielności majątkowej z zachowaniem dalszych unormowań 
(art. 511). Przyjęto przedmiotową formułę określenia zakresu dorobków małżon-
ków (odmienną od później zaproponowanej formuły wartościowej). Dorobek 
podlegający rozliczeniu miał obejmować przedmioty majątkowe stanowiące ma-
jątek wspólny określony w przepisach o wspólności ustawowej, chyba że strony 
w umowie majątkowej postanowiłyby inaczej (art. 512). Do wartości dorobku 
każdego z małżonków, ustalanej w celu przeprowadzenia rozliczenia, doliczane 
miały być: 1) darowizny z wyłączeniem dokonanych na rzecz wspólnych zstęp-
nych małżonków oraz drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych na rzecz in-
nych osób; 2) wartość usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków 
na rzecz majątku drugiego małżonka; 3) nakłady z majątku jednego małżonka 
na majątek drugiego małżonka26; 4) wartość, o którą zmniejszył się majątek mał-
żonka wskutek czynności prawnej dokonanej w celu pokrzywdzenia drugiego 

26 Nie została natomiast rozstrzygnięta (także w obecnie obowiązującym unormowaniu 
art. 513 § 2 k.r.o.), sygnalizowana w ramach zespołu opracowującego projekt nowelizacji, kwe-
stia nakładów z „dorobku” na przedmioty majątkowe nabyte przez małżonków przed zawarciem 
umowy majątkowej. Językowa wykładnia art. 513 k.r.o. prowadzi do wniosku, że takie nakłady, 
dokonywane kosztem dorobków podlegających wszak wyrównaniu, nie podlegają doliczeniu do 
dorobków. Zagadnienie, o którym mowa, poruszył na tle obowiązującej już regulacji T. Soko-
łowski: T. Sokołowski, w: M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, 
A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko-
mentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 352.
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małżonka (art. 513). Wartość dorobku należałoby wyliczyć według stanu z chwili 
ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia (art. 514). 
Na zakres wyrównania różnicy wartości dorobków obojga małżonków mógł-
by wpłynąć „naganny sposób życia” małżonka domagającego się wyrównania. 
Rozliczenie byłoby dopuszczalne od chwili ustania rozdzielności majątkowej, 
a wyrównanie miałoby postać zapłaty lub przeniesienia prawa (art. 515), przy 
czym w razie śmierci jednego z małżonków następowałoby między jego spadko-
biercami a drugim małżonkiem (art. 516). 

11. 

Stosownie do zmiany oznaczenia działu III w tytule I („Małżeńskie ustroje 
majątkowe”) rozdział III został zatytułowany „Przymusowy ustrój majątkowy”. 
Ustrój ten miał mieć postać rozdzielności określonej jako „pełna”. W rozdzia-
le III (zatytułowanym w obowiązujących wówczas przepisach: „Ustanie wspól-
ności majątkowej w czasie trwania małżeństwa”) zaproponowano następujące 
zmiany i dodatkowe postanowienia: 1) sąd, orzekając o pełnej rozdzielności ma-
jątkowej, powinien mieć na względzie także interes wierzycieli i mógłby usta-
nawiać rozdzielność majątkową najwcześniej od dnia wytoczenia powództwa; 
2) pełna rozdzielność majątkowa powstawałaby z mocy prawa nie tylko w razie 
ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ale także w wypadku ogłoszenia 
jego upadłości; 3) w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia między małżonkami 
powstawałby ustrój wspólności ustawowej (nie ustalono wówczas jeszcze analo-
gicznego skutku w odniesieniu do umorzenia, ukończenia lub uchylenia postę-
powania upadłościowego); 4) w kwestii rozdzielności majątkowej powstającej 
w razie orzeczenia separacji postanowiono, że tę rozdzielność regulują odrębne 
przepisy (art. 531). W omawianym projekcie nowelizacji nie zostały jeszcze jed-
noznacznie przesądzone: przymusowy charakter rozdzielności majątkowej po-
wstającej wskutek orzeczenia separacji i typ ustroju, jaki powstawałby w następ-
stwie jej zniesienia. Obowiązujący wówczas art. 616 k.r.o. stanowił tylko w § 2, 
że „Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki”, a w § 3, zd. 2, iż „Na zgodny 
wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielno-
ści majątkowej”. 
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12. 

Projekt noweli z grudnia 1999 r. zawierał ponadto propozycję uzupełnienia 
unormowań rozciągających kognicję sądu rozwodowego na orzekanie o miesz-
kaniu rozwodzących się małżonków. Przepis art. 583 przewidywał mianowicie, 
że w wypadku, gdy prawo do mieszkania wspólnie dotychczas zajmowanego 
przysługuje tylko jednemu małżonkowi, drugi powinien opuścić mieszkanie 
w terminie sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego 
rozwód, chyba że sąd w tym wyroku lub w odrębnym orzeczeniu po rozwią-
zaniu małżeństwa przyznałby mu uprawnienie do używania tego mieszkania, 
orzekając jednocześnie o sposobie korzystania z mieszkania i o ponoszeniu kosz-
tów jego utrzymania przez oboje rozwiedzionych małżonków. Uprawnienie do 
używania mieszkania wygasałoby, jeżeli rozwiedziony małżonek, któremu sąd 
je przyznał, zawarłby nowe małżeństwo lub nabyłby prawo do innego lokalu 
mieszkalnego, w którym mógłby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe własne 
i dzieci, nad którymi sprawowałby władzę rodzicielską. Jeżeli zaś dopuszczałby 
się istotnych uchybień przy jego wykonywaniu, drugi małżonek mógłby żądać 
pozbawienia go tego uprawnienia. Projekt zachowywał ustanowioną w ramach 
nowelizacji z 1975 r. dyrektywę orzekania w sprawach mieszkaniowych rozwie-
dzionych małżonków, nakazującą uwzględnić przede wszystkim potrzeby dzieci 
i małżonka, któremu powierzone zostało wykonywanie władzy rodzicielskiej.

13. 

Założenia nowelizacji i jej zasadnicze kierunki oraz regulacje przyję-
te w 1999 r. wyznaczyły dalszy tok prac nad projektem ustawy zmieniającej 
małżeńskie prawo majątkowe. Projekt noweli z drugiej połowy 2000 r. zawierał 
większość przedstawionych wyżej unormowań z uściślonym brzmieniem i sko-
rygowaną numeracją przepisów. Istotnie natomiast zmieniona została regulacja 
zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków wierzyciela jednego z nich. Za-
chowano unormowanie dotyczące wierzytelności powstałych przed powstaniem 
wspólności lub dotyczących majątków osobistych małżonków, natomiast zapro-
ponowano nową formułę w odniesieniu do zaspokojenia pozostałych wierzytel-
ności z zobowiązań obciążających jednego małżonka. Po pierwsze, w art. 41 
§ 1 wyrażono zasadę, według której wierzyciel jednego małżonka mógłby żą-
dać zaspokojenia z całego majątku wspólnego małżonków (oprócz zaspokojenia 



45Nowelizacje i interpretacje małżeńskiego prawa majątkowego...

z majątku osobistego dłużnika) tylko wtedy, jeżeli na zaciągnięcie zobowiąza-
nia drugi małżonek wyraziłby zgodę. Nie byłoby to jednak dopuszczalne, gdyby 
małżonek niebędący dłużnikiem wykazał, że do zaspokojenia wierzyciela wy-
starczą przedmioty majątkowe należące do majątku osobistego dłużnika, wyna-
grodzenie za pracę dłużnika lub dochody uzyskane z prowadzonej przez niego 
innej działalności zarobkowej, z jego praw autorskich twórcy, z praw artysty 
wykonawcy do artystycznego wykonania, praw twórcy wynalazku, wzoru lub 
projektu racjonalizatorskiego, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z dzia-
łalnością gospodarczą dłużnika, także przedmioty wchodzące w skład prowa-
dzonego przedsiębiorstwa. Po drugie, w związku z odejściem od zasady zaspo-
kojenia wierzyciela jednego małżonka z całego majątku wspólnego (egzekucyjny 
dostęp do całego majątku wspólnego miała bowiem zapewniać wierzycielowi 
zgoda drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania) – wykreślone zostało 
unormowanie dopuszczające ograniczenie przez sąd możliwości zaspokojenia 
się wierzyciela z majątku wspólnego. Po trzecie, w odniesieniu do zobowiązań 
obciążających jednego tylko małżonka wprowadzono do projektu unormowanie 
(art. 41 § 2) stanowiące, że w wypadku zobowiązań zaciągniętych bez zgody 
drugiego małżonka albo niewynikających z czynności prawnej wierzyciel bę-
dzie mógł się zaspokoić z majątku osobistego dłużnika oraz tylko z niektórych 
składników majątku wspólnego (wymienionych w przytoczonym wcześniej § 1 
art. 41). 

Przedstawione unormowanie stało się przedmiotem polemiki członków ze-
społu problemowego prawa rodzinnego. Wskazywano mianowicie niespójność 
wymogu zgody jednego małżonka na zaciągniecie zobowiązania przez drugiego 
małżonka pod rygorem ograniczenia dostępu wierzyciela do majątku wspólnego 
z proklamowaną zasadą samodzielności małżonków w zarządzaniu majątkiem 
wspólnym i w prowadzeniu działalności zawodowej lub zarobkowej27. Ponadto 
wątpliwości budziło znaczne osłabienie możliwości zaspokojenia wierzytelności 
niewynikających z czynności prawnych, bez ich zróżnicowania, a więc nie tylko 

27 W toku prac zespołu prawa rodzinnego KKPC odrzucono propozycję wprowadzenia 
instytucji ogólnej zgody jednego małżonka na zaciąganie przez drugiego małżonka zobowiązań 
w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. Zgoda miałaby być 
wyrażona na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym; wywoływałaby skutki określone 
w art. 41 § 1 k.r.o. W sprawnie funkcjonującym systemie rejestru przedsiębiorców udzielenie 
zgody, o której mowa, mogłoby być ujawnione, zapewniając nie tylko pewność, ale i szybkość 
obrotu prawnego. 
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deliktowych, ale także wierzytelności alimentacyjnych i roszczenia z tytułu bez-
podstawnego wzbogacenia (choćby powiększyło masę majątku wspólnego). 

W omawianej wersji projektu nowelizacji kodeksu do § 2 art. 53 dodano 
postanowienie, że wspólność ustawowa powstaje nie tylko z chwilą uchylenia 
ubezwłasnowolnienia małżonka, ale także w razie umorzenia, ukończenia lub 
uchylenia postępowania upadłościowego. Przepis art. 616 § 4  k.r.o. w zapropono-
wanym brzmieniu miał zaś rozstrzygnąć jednoznacznie, że zniesienie separacji 
powoduje powstanie ustroju ustawowego, chyba że sąd na zgodny wniosek mał-
żonków orzekłby o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej. 
W toku dyskusji w ramach zespołu po raz pierwszy przedstawiono propozycję 
wprowadzenia do projektu noweli instytucji sprzeciwu małżonka wobec czyn-
ności zarządu majątkiem wspólnym, zamierzonych przez drugiego małżonka. 
Projekt nowelizacji kodeksu został zaprezentowany uczestnikom zorganizowa-
nej przez KKPC konferencji (Warszawa, 19 września 2000 r.)28, w której wzięli 
udział zaproszeni praktycy wymiaru sprawiedliwości i nauki; projekt skierowa-
no też do tak zwanych konsultacji międzyresortowych. 

14. 

Ponieważ III kadencja Sejmu upływała 18 października 2001 roku (wybory 
parlamentarne odbyły się 29 września 2001 r.), nowelizację małżeńskiego prawa 
majątkowego mógł uchwalić w zwykłym trybie legislacyjnym, właściwym dla 
nowel tego rodzaju, dopiero Sejm następnej, czwartej, kadencji. 

Prace nad projektem kodeksu kontynuowano na przełomie lat 2001 i 2002. 
Jak już wspomniano, KKPC, utworzona w 1996 r., zakończyła działalność 
30 czerwca 2002 r. W drugiej połowie 2002 r. powołano nowy skład Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (na kaden-
cję 2002–2006; zob. punkt 4). Premier – na wniosek Ministra Sprawiedliwości 

28 Protokół z przebiegu konferencji – archiwum KKPC; zob. też publikacje poświęcone 
omówionym wyżej projektom nowelizacji unormowań stosunków majątkowych między 
małżonkami, w szczególności: T. Smyczyński, Projekt ustawy zmieniającej małżeńskie prawo 
majątkowe, „Studia Prawnicze” 2000, nr 3–4, s. 152 i n. (omówienie wraz z tekstem projektu 
i jego uzasadnieniem); T. Sokołowski, Uwagi o projektowanej regulacji stosunków majątkowych 
między małżonkami, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 1, s. 139 i n.; A. Lutkiewicz-
Rucińska, Uwagi do projektu zmiany małżeńskiego prawa majątkowego, „Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 2001, nr 1, s. 149 i n.; G. Jędrejek, Uwagi do projektu o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3, s. 149 i n.
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– powołał przewodniczącego Komisji (został nim prof. Z. Radwański) i, 1 sierp-
nia 2002 r., jej członków. Przewodniczący Komisji utworzył zespół problemo-
wy prawa rodzinnego29, któremu powierzył przygotowanie projektu nowelizacji 
unormowań stosunków między rodzicami i dziećmi oraz pieczy zastępczej nad 
małoletnimi. 

Zespół przejął również projekt nowelizacji majątkowego prawa małżeń-
skiego opracowany w poprzedniej kadencji KKPC. Krótkie terminy zakreślone 
dla nadania projektowi dalszego biegu uniemożliwiły szerszą dyskusję nad jego 
ostateczną wersją. 

15. 

W październiku 2002 r. do tak zwanych konsultacji międzyresortowych 
przekazano projekt ustawy nowelizującej Kodeks rodzinny i opiekuńczy nieco 
różniący się od przedstawionych już projektów z lat 1999 i 2000. Składnikiem 
majątków osobistych miały się stać wyłącznie te prawa niezbywalne, które mogą 
przysługiwać tylko jednej osobie. W przepisie art. 37 uszczegółowiono wyli-
czenie czynności prawnych wymagających współdziałania małżonków. Przepis 
art. 38 otrzymał nowe brzmienie: „W razie zawarcia odpłatnej umowy bez wy-
maganej zgody drugiego małżonka osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwol-
niona z obowiązku, chyba że działa w złej wierze”. Utrzymana została zasada 
zaspokojenia wierzyciela jednego małżonka z całego majątku wspólnego tylko 
wtedy, gdy na zaciągnięcie zobowiązania wyraził zgodę drugi małżonek. Pomi-
nięto natomiast zastrzeżenie, według którego żądanie wierzyciela nie zostałoby 
uwzględnione, jeżeli drugi małżonek wykazałby, że do zaspokojenia wierzycie-
la wystarczą przedmioty majątkowe należące do majątku osobistego dłużnika, 
wynagrodzenie za pracę dłużnika lub dochody uzyskane z prowadzonej przez 
niego innej działalności zarobkowej, z jego praw autorskich twórcy, praw arty-
sty wykonawcy do artystycznego wykonania, praw twórcy wynalazku, wzoru 
lub projektu racjonalizatorskiego, a jeżeli wierzytelność powstała w związku 

29 W skład zespołu weszli profesorowie: M. Nazar (członek KKPC, przewodniczący zespo-
łu), E. Holewińska-Łapińska, J. Panowicz-Lipska,  T. Smyczyński, T. Sokołowski , W. Stojanow-
ska (do grudnia 2004 r.); w lutym 2005 r. powołano także prof. M. Andrzejewskiego. W pracach 
zespołu stale uczestniczyli: prof. Z. Radwański (przewodniczący KKPC) i sędzia R. Zegadło 
(sekretarz KKPC). Prof. A. Mączyński, który kierował pracami zespołu problemowego prawa ro-
dzinnego w okresie kadencji KKPC 1996–2002, od 1997 r. pełnił funkcję sędziego TK, a w 2001 r. 
objął stanowisko wiceprezesa TK, co uniemożliwiło jego dalszy udział w pracach KKPC. 
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z działalnością gospodarczą dłużnika – także przedmioty wchodzące w skład 
prowadzonego przedsiębiorstwa. Nie został natomiast zmieniony, zaprojekto-
wany uprzednio, art. 41 § 2 ograniczający zaspokojenie z majątku wspólnego 
nie tylko wierzytelności z zobowiązań jednego małżonka niezaakceptowanych 
przez drugiego, ale także – bez rozróżnienia i wyjątków – zobowiązań niewyni-
kających z czynności prawnych. 

W przepisach o ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorob-
ków pierwotną przedmiotową formułę ich określenia30 zastąpiła formuła warto-
ściowa31. Wskazane zostały mianowicie, przez odesłanie do postanowień art. 33, 
poszczególne kategorie przedmiotów majątkowych, których wartość miałaby 
być pomijana przy obliczaniu dorobku, oraz te rodzaje przysporzeń, których 
wartość należałoby doliczyć do wartości dorobku (z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień umowy majątkowej). 

Omawiany projekt nowelizacji nie dopuszczał kształtowania przez sąd 
uprawnień rozwiedzionego małżonka do korzystania z mieszkania będącego 
przedmiotem prawa drugiego małżonka (por. punkt 12). Przewidywał natomiast 
odpowiednie zmiany i uzupełnienia przepisów Kodeksu postępowania cywilne-
go oraz obejmował przepisy przejściowe. Nie zawierał jednak propozycji szcze-
gólnych unormowań procesowych, które ułatwiałyby małżonkom rozliczenia po 
ustaniu między nimi ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorob-
ków (zob. też punkt 29). 

16. 

Ze względu na szczególną doniosłość zamierzonej regulacji, projekt no-
welizacji kodeksu otrzymała do zaopiniowania Rada Legislacyjna (zgodnie 
z obowiązującym wówczas § 12 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów) oraz, 
mimo braku formalnego obowiązku przeprowadzenia szerszych konsultacji, 
także: Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądow-
nictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa 
Rada Notarialna, Krajowa Rada Komornicza oraz Pełnomocnik Rządu do spraw 

30 „Dorobek obejmuje przedmioty majątkowe należące do majątku wspólnego określonego 
w przepisach o ustawnym ustroju majątkowym, chyba że strony w umowie majątkowej postano-
wiły inaczej”.

31 „Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umo-
wy majątkowej”.



49Nowelizacje i interpretacje małżeńskiego prawa majątkowego...

Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W zgłoszonych uwagach nie zakwestio-
nowano podstawowego założenia projektu nowelizacji o utrzymaniu wspólności 
majątkowej jako małżeńskiego ustroju ustawowego w zmodyfikowanej postaci. 
Nie zakwestionowano również unormowania składu majątków małżonków oraz 
zasady zarządu majątkiem wspólnym małżonków, odpowiedzialności małżon-
ków za zobowiązania cywilnoprawne, a także konstrukcji ustroju rozdzielności 
majątkowej z wyrównaniem dorobków i ustroju przymusowego. Przedstawione 
opinie zawierały szczegółowe uwagi do poszczególnych elementów treści lub 
sformułowań projektowanych unormowań. Z pełną aprobatą spotkała się pro-
pozycja poszerzenia swobody umownego kształtowaniu ustroju majątkowego, 
a w szczególności – projekt ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem 
dorobków. 

17. 

Najczęściej zastrzeżenia i wątpliwości wyrażane w opiniach nadesłanych 
do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczyły zasadności ograniczenia zakresu 
taksatywnie określonych czynności, do których dokonania przez jednego mał-
żonka wymagana byłaby zgoda drugiego małżonka. Wskazywano, że także od-
płatne nabycie lub zbycie ruchomości o znacznej wartości i użyteczności może 
być porównywalne z analogicznymi czynnościami dotyczącymi nieruchomości. 
W odpowiedzi zespołu problemowego prawa rodzinnego zwrócono uwagę, że 
standard zarządu majątkiem wspólnym małżonków powinien być dostosowany 
do przyjętego w art. 23 k.r.o. wzorca prawidłowego funkcjonowania osobisto-
-majątkowej wspólnoty małżonków. Przepisy kodeksu o stosunkach osobistych 
i majątkowych miedzy małżonkami nie powinny być bowiem oparte na założe-
niu, że typowym zjawiskiem jest wzajemna nielojalność małżonków i lekcewa-
żenie interesów założonej przez nich rodziny. Oznaczałoby to bowiem pośrednie 
wyrażenie przez ustawodawcę poglądu, że małżeństwo i związany z nim zwykle 
majątkowy ustrój ustawowy nieuchronnie tworzą stan zagrożenia interesów mał-
żonków i rodziny przez nich założonej. Podkreślono, że w projekcie noweli na 
wypadek zagrożenia interesów rodziny wskutek braku należytej dbałości mał-
żonków o majątek wspólny zostały przewidziane środki zabezpieczające (art. 39, 
40, 41, 45 § 3, 52 k.r.o.). Wskazano też, że realizacja postulatu objęcia wymo-
giem uzyskiwania zgody małżonka innych jeszcze czynności niż wymienione 
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w art. 37 § 1 według (proponowanego w niektórych opiniach konsultacyjnych) 
kryterium wartości przysporzenia dokonywanego z majątku wspólnego, znacz-
nie ograniczyłaby zakres samodzielnego działania małżonków ze szkodą dla 
szybkości obrotu. Przyjęcie jakiegokolwiek progu wartości przysporzeń doko-
nywanych z majątku wspólnego musiałoby być arbitralne i nieadekwatne do bar-
dzo zróżnicowanego majątkowego statusu różnych rodzin. Ustalenie kryterium 
wartościowego na zbyt niskim poziomie krępowałoby nadmiernie małżonków 
posiadających majątek znacznej wartości i osiągających znaczne dochody, mał-
żonków osiągających zaś niskie dochody nie chroniłoby bardziej niż propono-
wana regulacja zarządu majątkiem wspólnym. Takie rozwiązanie byłoby nawet 
regresem w stosunku do dotychczasowego unormowania zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków, według którego zakres czynności zwykłego zarządu 
i czynności przekraczających zwykły zarząd należało ustalać indywidualnie, 
z uwzględnieniem wartości majątku wspólnego32.

18. 

W projekcie omawianej noweli, rozpatrzonym i przyjętym przez KKPC po 
wspomnianych konsultacjach, znalazło się kilka nowych regulacji, a brzmienie 
niektórych pierwotnie projektowanych unormowań zostało nieznacznie zmienio-
ne. Syntetyczna formuła przepisu art. 33 pkt 9 („prawa twórcy”) została zastą-
piona obszerniejszym wyliczeniem: „prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa 
własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy”, nawiązującym do unormowań 
(i terminologii) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych33 oraz usta-
wy – Prawo własności przemysłowej34 z elastycznym zastrzeżeniem (ze wzglę-
du na identyczne ratio legis) zaliczenia do majątków osobistych małżonków 
także innych praw twórcy, wynikających z odrębnych unormowań35. Dodano 
art. 361 o sprzeciwie jednego małżonka wobec zamierzonej przez drugiego mał-
żonka czynności zarządu majątkiem wspólnym. W celu zwiększenia ochrony 

32 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 337 i n.; por. też T. Smyczyński, 
Projekt ustawy..., s. 157.

33 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., t.j. Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.
34 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.,  t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410.
35 Zob. np. art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 71 ust. 1 nieobowiązującej Ustawy z dnia 24 listopada 

1995 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. 2001, nr 53, poz. 563 ze zm.) oraz art. 138 obowiązującej Usta-
wy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2012, poz. 1512 ze zm.).
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majątku wspólnego podtrzymano propozycję zawężenia zakresu zastosowania 
art. 38 k.r.o. przez odniesienie go wyłącznie do czynności prawnych odpłatnych, 
dokonanych przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego, z zacho-
waniem w pozostałym zakresie dotychczasowego jego brzmienia. W toku re-
dakcyjnego opracowania projektu pominięto poprawkę sformułowania art. 41 
§ 2, zgłoszoną w toku bieżących prac zespołu problemowego prawa rodzinnego, 
aby w odniesieniu do zobowiązań zaciągniętych przez jednego małżonka bez 
zgody drugiego albo zobowiązań niewynikających z czynności prawnych wska-
zać oprócz składników przedsiębiorstwa składniki gospodarstwa rolnego jako 
potencjalny przedmiot zaspokojenia wierzytelności powstałej w związku z jego 
prowadzeniem. Brzmienie art. 50 kształtującego sytuację wierzyciela, który 
zmierza do zaspokojenia wierzytelności powstałej po rozszerzeniu wspólności 
majątkowej, zostało doprecyzowane i zharmonizowane z postanowieniami pro-
jektowanych artykułów 41 k.r.o. i 7761 § 2 k.p.c przez wskazanie, że wierzyciel 
może żądać zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które należa-
łyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby wspólność nie została rozszerzona. 
Ze względu na zastąpienie określenia „majątek odrębny” oznaczeniem „majątek 
osobisty” w projekcie znalazło się postanowienie, że ilekroć w obowiązujących 
przepisach jest mowa o majątku odrębnym małżonka, należy przez to rozumieć 
jego majątek osobisty36. 

19. 

Wkrótce kolejny raz37 okazało się, że prace zespołu problemowego prawa 
rodzinnego nad nowelizacją majątkowego prawa małżeńskiego zostaną połączo-
ne z opracowaniem następnego projektu zmian osobowego prawa małżeńskiego. 
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w piśmie z 6 lute-
go 2003 r., skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, dowodził mianowicie, że 
przepis art. 10 k.r.o. jest sprzeczny z zasadą równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 

36 Zob. w szczególności K. Zawada, Uwagi o zamierzonej nowelizacji majątkowego prawa 
małżeńskiego oraz niektórych innych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Kwartal-
nik Prawa Prywatnego” 2003, nr 4, s. 917 i n.; Z. Radwański, R. Zegadło, Komisja Kodyfikacyj-
na Prawa Cywilnego. Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 
2003 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 2, s. 589 i n.

37 Zob. w pkt 2 i 3 uwagi o pracach nad projektami przepisów o małżeństwie konkordatowym 
i separacji.
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gdyż różnicuje ich wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa. Twierdził, że 
takie zróżnicowanie zwróciło uwagę Komitetu Praw Ekonomicznych, Społecz-
nych i Kulturalnych Narodów Zjednoczonych podczas prezentacji polskiego ra-
portu z wykonania postanowień Międzynarodowego paktu praw ekonomicznych, 
społecznych i kulturalnych w Genewie (w listopadzie 2002 r.). Pełnomocnik sfor-
mułował postulat utrzymania zasady zawierania małżeństw przez osoby, które 
ukończyły 18 lat, z jednoczesnym dopuszczeniem zawierania małżeństw przez 
małoletnich obu płci, którzy ukończyli 16 lat, za zezwoleniem sądu z ważnych 
powodów, jeżeli z okoliczności wynikałoby, że zawarcie małżeństwa byłoby 
zgodne z dobrem założonej rodziny. Do rządowego projektu nowelizacji Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego (i innych ustaw), przejmującego projekt rozpatrzo-
ny i przyjęty przez KKPC, zaaprobowany przez Ministra Sprawiedliwości, włą-
czona została propozycja zmiany art. 10 k.r.o. postulowana przez Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, ale w wersji zaproponowanej 
przez Departament Legislacyjno-Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmia-
na polegała na dopuszczeniu zawierania małżeństw przez małoletnich obu płci 
po ukończeniu przez nich 16 lat, z zastrzeżeniem jednak wymogu ukończenia 
18 lat przez jednego z przyszłych małżonków38. 

20. 

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (i in-
nych ustaw) wpłynął do Sejmu 23 kwietnia 2003 r.39 Do pierwszego czytania 
został skierowany 6 maja 2003 r. Na posiedzeniu (nr 49) Sejmu, które odbyło się 
22 maja 2003 r., projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
zmian w kodyfikacjach (z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny). 

38 Analogiczną propozycję zawierał Projekt rządowy ustawy o zmianie ustaw – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, usta-
wy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 292, III kadencja Sejmu, 20.04.1998 r.). Propozycja zmiany art. 10 k.r.o. 
została przez Sejm odrzucona. Krytycznie oceniła ją także doktryna prawnicza. Ponowna pro-
pozycja zmiany art. 10 k.r.o., zainicjowana 6 lutego 2003 r. wystąpieniem Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, została krytycznie oceniona przez KKPC (zob. Ocena 
postulatu nowelizacji art. 10 k.r.o. zgłoszonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu 
Kobiet i Mężczyzn i uwagi do stanowiska Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa 
Sprawiedliwości z 20.02.2003 r., archiwum KKPC).

39 Druk Sejmowy nr 1566, IV kadencja Sejmu.
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Pięć dni po przedstawieniu Sejmowi wspomnianego projektu nowelizacji 
Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 28 kwietnia 2002 r.40, orzekł, że art. 84 k.r.o. 
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 72 zd. 1 w związku z art. 31 
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wyłączał pra-
wo mężczyzny będącego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia ustalenia 
ojcostwa. Powyższe stanowisko TK skłoniło Ministerstwo Sprawiedliwości do 
szybkiej nowelizacji art. 84 k.r.o. Zespół problemowy prawa rodzinnego KKPC 
przygotował projekt koniecznych zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
oraz w Kodeksie postępowania cywilnego, uwzględniając wskazany wyżej wy-
rok TK. Oparty na nim rządowy projekt zmian art. 84 k.r.o. i przepisów k.p.c. 
(nowy art. 4541 i zmiana brzmienia art. 456), przyznający domniemanemu ojcu 
legitymację do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa, został przedstawio-
ny Sejmowi 3 lipca 2003 r. jako „autopoprawka” do rządowego projektu ustawy 
przesłanego do Sejmu 23 kwietnia 2003 r.41. Marszałek Sejmu 16 lipca 2003 r. 
skierował „autopoprawkę” rządu do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 
w kodyfikacjach. Komisja zakończyła prace 3 marca 2004 r., przedstawiając Sej-
mowi sprawozdanie i wnioskując o uchwalenie załączonego do niego projektu 
ustawy z uwzględnieniem „autopoprawki”42. 

21. 

W toku prac Komisji pierwotny rządowy projekt nowelizacji Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego (z 23 kwiet-
nia 2003 r., uzupełniony „autopoprawką” z 3 lipca 2003 r.) został nieznacznie 
zmieniony i uzupełniony, z tym że unormowanie małżeńskich stosunków ma-
jątkowych w zasadzie pozostało bez zmian (zob. niżej). W projekcie przedsta-
wionym przez Komisję zaproponowano mianowicie uzupełnienie art. 1 k.r.o. 
o przepis § 4 stanowiący, że mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi 
przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim 
konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula. Ko-
misja uwzględniła propozycję Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Ko-
biet i Mężczyzn, zachowującą wymóg ukończenia 18 lat przez osoby wstępujące 

40 Sygn. K 18/02, Dz.U. 2003, nr 9, poz. 175.
41 Druk Sejmowy nr 1566-A, IV kadencja Sejmu.
42 Zob. Druk Sejmowy nr 2450, IV kadencja Sejmu.
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w związek małżeński, ale dopuszczającą zarazem zawarcie małżeństwa przez 
osobę, która ukończyła 16 lat, jeżeli sąd zezwoliłby jej na zawarcie małżeństwa 
(z zastrzeżeniem, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej 
rodziny). Nie została więc uwzględniona propozycja rządowa, aby przynajmniej 
jedna z osób zawierających małżeństwo miała ukończone 18 lat. Komisja zapro-
ponowała zmianę pierwotnego projektu nowelizacji art. 84 k.r.o., uwzględniając 
sugestie przedstawione przez przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości uczest-
niczącego w posiedzeniach Komisji, a oparte na postulatach sformułowanych 
przez zespół prawa rodzinnego KKPC. Wykluczone zostało mianowicie docho-
dzenie ustalenia ojcostwa po śmierci dziecka – zarówno przez domniemanego 
ojca, jak i matkę dziecka, z zastrzeżeniem, że w razie śmierci dziecka, które było 
powodem w sprawie ustalenia ojcostwa mogliby dochodzić jego zstępni (zapro-
ponowana została również odpowiednia zmiana brzmienia art. 456 k.p.c.). Jedyne 
merytoryczne odstępstwo w projekcie Komisji od zmian przepisów kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego o ustrojach majątkowych małżeńskich przedstawionych 
w rządowym projekcie nowelizacji polegało na zachowaniu art. 38 k.r.o. w dotych-
czasowym obowiązującym brzmieniu (odrzucono więc propozycję ograniczenia 
zakresu jego zastosowania do czynności prawnych wyłącznie odpłatnych, dokona-
nych przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego małżonka). 

Uchwalenie zmian w małżeńskim prawie majątkowym, które było zasadni-
czą częścią rządowego projektu nowelizacji, jednak się opóźniło. Na posiedzeniu 
Sejmu (nr 74) 28 kwietnia 2004 r., w ramach drugiego czytania projektu noweli-
zacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (i innych ustaw), z powodu zastrzeżeń 
odnośnie do akceptacji przez Komisję Nadzwyczajną zmiany art. 10 k.r.o. (do-
tyczącego małżeńskiej przeszkody wieku) i w wyniku nieuwzględnienia przez 
nią zgłoszonych poprawek43, projekt nowelizacji został ponownie skierowany do 
Komisji Nadzwyczajnej (z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Polityki Spo-
łecznej i Rodziny). Komisja Nadzwyczajna w sprawozdaniu z 12 maja 2004 r.44 
wniosła o odrzucenie wspomnianych poprawek. Sejm jednak w trzecim czytaniu 
projektu nowelizacji kodeksu (na posiedzeniu nr 75, 14 maja 2004 r.) uchwalił 

43 Jedna poprawka polegała na postulacie skreślenia projektowanej zmiany art. 10 k.r.o., 
druga natomiast zawierała nawet propozycję podwyższenia wieku małżeńskiego do 21 lat 
(zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet), z zastrzeżeniem dopuszczalności zawarcia małżeństwa 
przez osobę, która ukończyła 18 lat, za zezwoleniem sądu opiekuńczego z ważnych powodów, 
jeżeli z okoliczności wynikałoby, że zawarcie małżeństwa byłoby zgodne z dobrem założonej 
rodziny.

44 Druk Sejmowy nr 2450-A, IV kadencja Sejmu.
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ustawę w brzmieniu nieuwzględniającym projektu zmiany art. 10 k.r.o. Senat 
w uchwale z 3 czerwca 2004 r.45 wprowadził do przedstawionej mu ustawy trzy 
„kosmetyczne”, redakcyjne poprawki oraz dwie zmiany w przejściowym unor-
mowaniu art. 546. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfi-
kacjach 15 czerwca 2004 r. zaaprobowała poprawki Senatu47. Sejm 17 czerwca 
2004 r. przyjął poprawki pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Nadzwy-
czajną. Prezydent przekazaną mu ustawę (18 czerwca 2004 r.) podpisał 5 lipca 
2004 r. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 19 lipca 2004 r., nr 162, 
poz. 1691, a więc dopiero po upływie piętnastu miesięcy od chwili przedsta-
wienia Sejmowi pierwotnego rządowego projektu nowelizacji kodeksu. Zgodnie 
z art. 6 weszła w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia jej ogłoszenia, to 
znaczy 20 stycznia 2005 r., z wyjątkiem przepisów, które zmieniły brzmienie 
art. 84 k.r.o. i unormowań Kodeksu postępowania cywilnego (art. 4541 i 456), 
dotyczących sądowego ustalenia ojcostwa (z uwzględnieniem legitymacji czyn-
nej domniemanego ojca; weszły one w życie z dniem opublikowania ustawy, to 
znaczy 19 lipca 2004 r.). 

22. 

Dopełnieniem zmian w unormowaniach małżeńskiego prawa majątkowego 
stała się nowelizacja art. 52 k.r.o. W lipcu 2005 r. przewodniczący KKPC, prof. 
Z. Radwański, przedstawił na posiedzeniu zespołu problemowego prawa rodzin-
nego propozycję rozważenia nowelizacji art. 52 k.r.o. Zmiana miała polegać na 
przyznaniu wierzycielowi jednego z małżonków legitymacji do wszczęcia pro-
cesu o ustanowienie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej, co 
w dalszej perspektywie zapewniałoby egzekucyjny dostęp do większej części 
majątku wspólnego niż ta, którą wyznaczył art. 41 § 2 w brzmieniu nadanym 
nowelą z 2004 r. Poprawie uległaby sytuacja wierzyciela, którego wierzytelność 
nie powstała z czynności prawnej albo miała źródło w czynności prawnej, ale 

45 Druk Sejmowy nr 2970, IV kadencja Sejmu.
46 W art. 5 ust. 5 pkt 2 wyraz „zaciągnięte” (zobowiązania) zastąpiono wyrazem 

„powstałe”, a art. 5 ust. 6 uzyskał brzmienie: „Jeżeli roszczenie powstało przed wejściem w życie 
ustawy, egzekucję prowadzi się według przepisów dotychczasowych” (zamiast proponowanego 
unormowania: „Egzekucję wszczętą przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się według 
przepisów dotychczasowych”).

47 Druk Sejmowy nr 2981, IV kadencja Sejmu.
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dokonanej przez jednego małżonka bez zgody drugiego małżonka. Przedstawio-
na wówczas kontrpropozycja zmiany art. 41 k.r.o., którego brzmienie w toku prac 
zespołu prawa rodzinnego ewoluowało, a ostateczna wersja budziła zastrzeżenia 
części członków zespołu (zob. punkty 7, 13, 15), nie zyskała aprobaty jako przed-
wczesna (nowela z 2004 r. weszła w życie 20 stycznia 2005 r.). Przeważył pogląd 
o potrzebie poddania art. 41 k.r.o. weryfikacji w praktyce orzeczniczej i ocenie 
doktryny. Propozycja zmiany brzmienia art. 52 k.r.o. miała zostać włączona do 
projektu ustawy nowelizującej unormowania kodeksu dotyczące stosunków mię-
dzy rodzicami i dziećmi, projektu, który w tym samym czasie przygotowywał 
zespół problemowy prawa rodzinnego. 

Na plenarnym posiedzeniu KKPC projekt nowelizacji art. 52 k.r.o. został 
przyjęty z jednym uzupełnieniem. Mianowicie, w celu usunięcia pojawiających 
się wątpliwości odnośnie do dopuszczalności zawarcia przez małżonków mająt-
kowej umowy małżeńskiej po powstaniu ustroju przymusowego z mocy orzecze-
nia wydanego na żądanie jednego z małżonków, zaproponowano jednoznaczne 
rozstrzygnięcie tej kwestii. Ustalone wówczas brzmienie art. 52 k.r.o. nie uległo 
zmianie w toku późniejszych prac legislacyjnych.

Propozycję nowelizacji unormowań stosunków między rodzicami a dziećmi 
(z włączoną do niej zmianą unormowania art. 52 k.r.o.), opracowaną przez zespół 
problemowy prawa rodzinnego KKPC działającej w latach 2002–2006, przejęła 
Komisja Kodyfikacyjna powołana w 2006 r. na kolejną kadencję. Projekt ten, 
ze zmianami, stał się podstawą rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do 
Sejmu 24 listopada 2006 r.48 Prace legislacyjne nad całym projektem nie zostały 
zakończone przed upływem V kadencji Sejmu (19.10.2005–4.11.2007). Projekt 
zmiany brzmienia art. 52 k.r.o. włączono natomiast do ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, której uchwalenie (7 września 2007 r.49) okazało się 
możliwe przed końcem upływającej wówczas kadencji Sejmu. Było to działanie 
uzasadnione, ponieważ w szczególności egzekwowanie roszczeń alimentacyj-
nych, jako niewynikających z czynności prawnych, podlega w czasie trwania 
wspólności majątkowej małżeńskiej dłużnika alimentacyjnego i jego małżonka 

48 Druk Sejmowy nr 1166, V kadencja.
49 Ustawa została opublikowana w Dz.U. nr 192, poz. 1382; przepis art. 52 k.r.o. 

w zmienionym brzmieniu zaczął obowiązywać 20 stycznia 2008 r. (dokładnie trzy lata po wejściu 
w życie kompleksowej nowelizacji małżeńskiego prawa majątkowego, uchwalonej 17 czerwca 
2004 r.).
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restrykcyjnej regule egzekucyjnego zaspokojenia wierzyciela tylko z niektórych 
składników majątku wspólnego (art. 41 § 2 k.r.o.).  

23. 

Unormowania wprowadzone w ramach dziewiątej nowelizacji Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego z 2004 r. dotyczące małżeńskich ustrojów mająt-
kowych i odpowiedzialności małżonków za zobowiązania wraz z późniejszą 
zmianą art. 52 k.r.o. (będącą jedenastą nowelizacją kodeksu50) stały się przed-
miotem wielu opracowań doktrynalnych, których autorzy nie ograniczyli się do 
interpretacyjnych wniosków de lege lata, lecz, oceniając krytycznie nowe unor-
mowania, przedstawili wnioski de lege ferenda, w większości jednak sformu-
łowane ogólnie i tezowo51. Wyrażono między innymi także opinię, że niektóre 
rozwiązania wprowadzone nowelą z 2004 r. są niezgodne z zasadami Kodeksu 
cywilnego (co w części ma być konsekwencją wykładni proponowanej w nauce 
prawa rodzinnego, która jakoby pogłębia różnice między regulacjami Kodeksu 
cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)52, a przepis art. 36 § 3 k.r.o. 
jest wręcz sprzeczny z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP53. Analiza orzecznictwa 

50 W kwestii chronologii nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zob. M. Nazar, 
w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 32 i n.

51 Krytyczną obszerną ocenę obowiązujących od 20 stycznia 2005 r. unormowań stosun-
ków majątkowych między małżonkami przedstawił ostatnio J. Pisuliński, wiceprzewodniczący 
KKPC (O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, 
„Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2, s. 195–218); za słuszną, co do zasady, trzeba uznać 
sugestię J. Pisulińskiego o potrzebie podjęcia dyskusji nad kolejną nowelizacją małżeńskiego 
prawa majątkowego (zob. niżej pkt 23–30). Spośród opracowań monograficznych poświęconych 
znowelizowanemu małżeńskiemu prawu majątkowemu odnotować trzeba przede wszystkim mo-
nografię K. Gołębiowskiego (Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012), zawie-
rającą szeroko rozwinięte wnioski interpretacyjne de lege lata, połączone z ostrymi krytycznymi 
ocenami zarówno nowelizacji k.r.o. z 2004 r., jak i propozycji interpretacji „nowych” przepisów 
w piśmiennictwie. Szkoda, że Autor, dokonujący wyjątkowo szczegółowych i rozwiniętych usta-
leń de lege lata, swoje przemyślenia de lege ferenda sformułował tylko ogólnie, tezowo, głów-
nie w podsumowaniu publikacji (s. 658–664). Rozwijanie złożonych jurydycznych konstrukcji 
teoretycznych na podstawie zwięźle sformułowanych przepisów i bogatego dorobku doktryny 
oraz judykatury jest bardziej kuszące i mniej ryzykowne niż „kompresowanie” rozbudowanych 
jurydycznych koncepcji teoretycznych do formatu syntetycznych przepisów, wymagających przy 
tym adekwatnego ich umiejscowienia w szerszym kontekście normatywnym.  

52 J. Pisuliński, O potrzebie reformy..., s. 196 i 218.
53 Taki dyskusyjny i odosobniony wniosek interpretacyjny sformułował J. Pisuliński, 

tamże, s. 203.
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nie wykazuje jednak nieprzezwyciężalnych trudności i zasadniczych rozbieżno-
ści w interpretowaniu i stosowaniu przepisów wprowadzonych do Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego nowelą z 2004 r. Można też stwierdzić, że nie pojawiły 
się w orzeczniczej praktyce przypadki stanów faktycznych, dla których znowe-
lizowane przepisy tego kodeksu byłyby niewystarczającą lub nieadekwatną pod-
stawą do rozstrzygnięć. Naturalnie, sąd, stwierdziwszy niedoskonałość ustawy, 
nie może uchylić się od rozstrzygnięcia przedstawionej mu sprawy, poprzestając 
na sformułowaniu postulatów de lege ferenda. 

Pełna ocena przepisów w kontekście praktyki orzeczniczej wymagałaby 
reprezentatywnej analizy akt sądowych i praktyki notarialnej w zakresie sto-
sowania ocenianych unormowań. Nie mniej istotne byłoby również sondażowe 
poznanie opinii uczestników obrotu prawnego, co jednak wymagałoby specy-
ficznych, nieprawniczych, technik badawczych54.

24. 

Prawo nie jest tożsame z przepisami. Realny kształt nadaje mu judykatu-
ra, nawiązująca do doktryny prawniczej. Jurydyczna wartość przepisów zależy 
niewątpliwie od ich merytorycznej i formalnej konstrukcji, ale nie bez znacze-
nia jest również sądowa interpretacja dokonywana w toku rozpoznawania i roz-
strzygania konkretnych spraw, a więc skutecznie weryfikująca funkcjonalność 
przepisów i ich adekwatność do rzeczywistości obrotu prawnego. Doktrynalna 
wykładnia jest natomiast często uwikłana w formułowanie ocen analizowanych 
unormowań z uwzględnieniem apriorycznie i kazuistycznie konstruowanych 
stanów faktycznych oraz subiektywnie formułowanych założeń prakseologicz-
nych i aksjologicznych. 

Rozbieżność wniosków interpretacyjnych na tle jakiejś regulacji prawnej 
sama przez się nie stanowi wystarczającego argumentu na rzecz jej zmiany 
w trybie nowelizacji. Gdyby przyjąć taką dyrektywę legislacyjną, to większość 
unormowań musiałaby podlegać nieustannym zmianom. Za nowelizacją może 
przemawiać daleko idąca rozbieżność interpretacji przepisów w orzecznictwie 
i w doktrynie lub istniejące luki w unormowaniach tak istotne, że nawet wnio-
skowania prawnicze nie są pewnym środkiem wypełnienia ich przekonującą 

54 Takie wszechstronne badania poprzedziły opracowanie pierwszej nowelizacji Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego uchwalonej w grudniu 1975 r. (zob. niżej przyp. 56).
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treścią normatywną. Zmiany społecznego i gospodarczego kontekstu przepisów 
można uwzględniać, posługując się dynamiczną koncepcją interpretacji prawa. 
Gdy natomiast zabiegi interpretacyjne nie są w stanie zapewnić adekwatności 
unormowań do potrzeb obrotu prawnego, utrzymuje się rozbieżność orzecznic-
twa, pojawia się chwiejność praktyki notarialnej, wskazane może się okazać 
rozważenie zmiany przepisów, których wykładnia oraz stosowanie nastręczają 
trudności i wzbudzają zastrzeżenia nie tylko z doktrynalnego punktu widzenia55. 

Nawet jednak najstaranniej opracowane akta prawne mogą się stać przed-
miotem rozbieżnych interpretacji. Syntetyczna formuła przepisów, zgodna 
z zasadami techniki prawodawczej, daje zwykle dość szerokie pole dla wielu 
wariantów interpretacyjnych. Zmusza także do poszukiwania w trybie złożo-
nych nieraz zabiegów interpretacyjnych podstawy do rozstrzygnięcia stanów 
faktycznych, których twórcy przepisów nie mogli przewidzieć w chwili sta-
nowienia prawa, a które pojawiają się nawet w czasie bardzo odległym, w za-
sadniczo zmienionych uwarunkowaniach obrotu prawnego. Przykładem prze-
pisów bardzo starannie przygotowywanych, które nastręczyły judykaturze 
dość istotnych trudności interpretacyjnych, są niektóre unormowania z pierw-
szej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego56 (tak zwana nowela  

55 Por. Uzasadnienie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
wniesionego do Sejmu 23 kwietnia 2004 r., Druk Sejmowy nr 1566, IV kadencja Sejmu.

56 Stanowiły one w przeważającej części rezultat prac zespołu prawników, którego zada-
niami były: ocena stanu prawa rodzinnego po niemal dziesięciu latach od uchwalenia Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego i sformułowanie ewentualnych propozycji reformy prawa rodzinnego. 
Pomysł wszechstronnego zbadania sytuacji rodziny polskiej w różnych aspektach życia pojawił 
się w Sejmie w połowie 1973 r. w nawiązaniu do zbliżającego się upływu pierwszego dziesię-
ciolecia obowiązywania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Na wspólnym posiedzeniu sejmo-
wych Komisji Prac Ustawodawczych oraz Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości 
18.12.1973 r. rozpoczęto prace poświęcone ocenie sytuacji rodziny w Polsce  i stanu unormowań 
prawa rodzinnego. Minister Sprawiedliwości wygłosił referat o funkcjonowaniu przepisów Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego. Powołane zostały dwa zespoły rzeczoznawców – prawników 
(przewodniczący: J. Ignatowicz, członkowie: T. Dybowski, T. Majewski, J.S. Piątowski, J. Polo-
ny, Z. Radwański, Z. Wasilkowska, J. Winiarz) i socjologów (przewodnicząca: A. Kłoskowska; 
członkowie: K. Bożkowa, D. Markowska, J. Piotrowski, Z. Tyszka). Zespół prawników powierzył 
teoretykom i praktykom, spoza grona członków zespołu, przygotowanie opracowań dotyczących 
dotychczasowego funkcjonowania unormowań kodeksu i ewentualnych zmian unormowań pra-
wa rodzinnego (J. Panowicz-Lipska – Zawarcie małżeństwa; K. Bielawska-Jackowska –Prawa 
i obowiązki małżonków; L. Stecki – Stosunki majątkowe między małżonkami; M. Matuszyńska, 
M. Stypułkowska – Rozwód; W. Stojanowska – Pochodzenie dziecka; B. Dobrzański – Przyspo-
sobienie; T. Smyczyński – Obowiązki i uprawnienia alimentacyjne; M. Safjan – System władzy 
rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem; A. Strzembosz – System władzy rodzicielskiej i opieki 
w praktyce sądu opiekuńczego; J. Polony –Ochrona rodziny w prawie karnym). Członkowie ze-
społu socjologów opracowali, w kilku referatach, wybrane socjologiczne aspekty życia polskich 
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z 1975 r.57). Już rok po wejściu w życie wskazanej nowelizacji Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego złożył wniosek o uchwalenie wytycznych wymiaru sprawie-
dliwości i praktyki sądowej w celu ujednolicenia orzekania w wyroku rozwodo-
wym o wspólnym mieszkaniu zajmowanym przez małżonków oraz o podzia-
le majątku wspólnego58. Przepisy, poddane interpretacji w szczególnym trybie 
uchwalenia wytycznych, a następnie w kolejnych szczegółowych rozstrzygnię-
ciach Sądu Najwyższego i wszechstronnie analizowane w literaturze, w nie-
zmienionej postaci obowiązują do dzisiaj, mimo naturalnej rozbieżności między 
wnioskami interpretacyjnymi judykatury i doktryny.

25. 

Trudno nie podzielić opinii, że częste i pochopne zmiany prawa dokony-
wane przez ustawodawcę „przekonanego o własnej nieomylności i niemającego 
zaufania do sądów” nie są korzystne nie tylko dla judykatury, ale także dla dok-
tryny prawniczej. A. Mączyński trafnie zwrócił uwagę, że ich następstwem są 
„publikacje, w których zamiast próby dokonania wykładni obowiązujących prze-
pisów formułuje się pochopne i nie dość przemyślane postulaty zmian mających 
udoskonalić obowiązujące prawo”. Takie działanie „wywiera »efekt mrożący« 
wobec prób odważniejszych rozstrzygnięć, popartych uzasadnieniem wycho-
dzącym poza instrumentarium złożone ze środków wykładni językowej i argu-
mentum a contrario”59. Syntetyczna językowa formuła przepisów, będąca współ-
czesnym standardem w tworzeniu prawa, obecne tempo zmian uwarunkowań 

rodzin. Trzeba zwrócić uwagę, że zespół prawników, kierowany przez prof. J. Ignatowicza, zajął 
stanowisko w kwestii oceny unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i sformułował po-
stulaty nowelizacyjne dopiero po zapoznaniu się zarówno z wymienionymi wyżej opracowania-
mi eksperckimi, jak i z wynikami sondażu OBOPiSP Komitetu ds. Radia i Telewizji „Problemy 
prawnorodzinne w opinii społecznej” oraz z danymi statystycznymi dostarczonymi przez GUS 
(„Problemy realizacji postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”); zob. J. Ignatowicz, 
Doniosłe zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, „Nowe Prawo” 1976, nr 4, s. 543 i n.

57 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
Dz.U. nr 45, poz. 234; weszła w życie 1 marca 1976 r.

58 Uchwała IC SN, sygn. III CZP 30/77, Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki są-
dowej w zakresie orzekania w wyroku rozwodowym o wspólnym mieszkaniu, zajmowanym przez 
małżonków, oraz o podziale majątku wspólnego (art. 58 § 2, 3 i 4 k.r.o.), OSNC 1978, nr 3, poz. 39.

59 A. Mączyński, Uwagi o stanie nauki polskiego prawa cywilnego, „Państwo i Prawo” 
2011, nr 6, s. 16; autor przytoczył (tamże) m.in. dobitnie sformułowaną przez E. Kwiatkowskiego 
przestrogę, iż: „Lepsze rezultaty wydają prawa i stosunki dalekie od ideału, ale stałe, znane po-
wszechnie i obliczalne, niż ustawicznie wypieranie jednej doskonałości przez drugą”. 
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obrotu prawnego i pojawiania się nowych zjawisk ekonomicznych, społecznych, 
a w sferze stosunków normowanych prawem rodzinnych – także obyczajowych, 
osadzenie prawa krajowego w szerszym kontekście prawa europejskiego, niejako 
z natury rzeczy powoduje zmianę rozkładu ciężaru interpretacji prawa między 
wykładnią językową a funkcjonalną60. Tymczasem utrzymuje się skłonność do 
przedkładania semantycznych wniosków interpretacyjnych nad wieloaspektowe 
zabiegi interpretacyjne. Gdy dzieje się to w ramach wykładni praktycznej, skut-
kami omawianej postawy bywają rozstrzygnięcia dalekie od założenia interpre-
tacyjnego o racjonalności prawodawcy, usprawiedliwiane formalistycznie, bez 
należytej refleksji, że ratio est anima legis61. Doktrynalna wykładnia kończy się 
zaś niekiedy zarzutem, że ustawodawca nie powiedział nic nowego ponad to, co 
było dotychczas powszechnie wiadome i aprobowane, albo że jego normatywny 
produkt powoduje absurdalne skutki. W takim ujęciu interpretacyjnym prawo-
dawca racjonalny, według koniecznego (chociaż kontrfaktycznego) założenia, 
staje się banalny albo ułomny z powodu rzekomej ograniczonej zdolności tyl-
ko do powtarzania prawd oczywistych, niezdolności do zwięzłego wysłowienia 
kwintesencji teoretycznych konstrukcji jurydycznych i braku umiejętności ta-
kiego formułowania zakresów zastosowania przepisów, by w sposób niebudzący 
wątpliwości zapewniały objęcie nimi wszystkich znanych i jeszcze nieznanych 
stanów faktycznych62. Stąd już tylko krok do postulatów pośpiesznego tworzenia 

60 M. Safjan w wywiadzie Prawnik w nowoczesnej Europie udzielonym kwartalnikowi 
„Na Wokandzie” (2010, nr 2, s. 48) powiedział m.in.: „Podstawowa dzisiaj idea wykładni prawa 
w zjednoczonej Europie zakłada, że punktem kluczowym jest funkcja i cel przepisu, a nie jego 
dosłowne brzmienie. To przewrót iście kopernikański. Prawa nie czyta się już dosłownie, lecz 
zawsze zakładając jego racjonalność i dążenie do określonego celu. Nie litera jest najważniejsza, 
ale to, czemu norma ma służyć w sytuacji, w której będzie zastosowana. Interpretacja funk-
cjonalna jest co najmniej tak samo istotna, jak semantyczna”. Za właściwą obecnie, w kwestii 
kolejności i znaczenia reguł wykładni, trzeba uznać postawę, w myśl której należy zastosować 
reguły wszystkich typów i porównać ich wyniki. Jednakowe rezultaty umacniają końcowy wynik 
interpretacyjny, rozbieżne zaś uzasadniają dokonanie pewnych przybliżeń – tak Z. Radwański, 
M. Zieliński, w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, 
wyd. 2, Warszawa 2012, s. 530.

61 Przywołać można w tym miejscu chociażby nagłośnione ostatnio przez media przypadki 
„stosowania” przez organa administracji publicznej i sądy rodzinne przepisów o władzy rodzi-
cielskiej, o pomocy rodzinie i pieczy zastępczej, kończące się dramatem rodzinnym i osobistym. 

62 Można w tym miejscu przytoczyć K. Gołębiowskiego (Zarząd majątkiem..., s. 146), któ-
ry, kwestionując ex cathedra definicyjny charakter i merytoryczne znaczenie unormowania za-
wartego w art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o., stwierdził: „należy przyjąć, że przepis ten potwierdza kwestię, 
która jest oczywista i wynika z pozostałych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, 
a jego ogólnikowość pozbawia go praktycznego znaczenia, poza włączeniem w zakres pojęcia 
„zarząd majątkiem wspólnym” czynności zachowawczych. I dalej (tamże) uznał, że o trafności 
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innych przepisów, według założenia równie kontrfaktycznego, jak interpretacyj-
ny aksjomat o racjonalności prawodawcy, doskonalszych, bo nowych. Naturalnie 
zbyt swobodna, »brzegowa«, wykładnia funkcjonalna w jurydycznym przeplocie 
z wnioskowaniami prawniczymi, wykraczającymi (praeter legem) poza akcep-
towalny zakres ich stosowania, może grozić rozchwianiem systemu prawa lub 
jego części, niestabilnością praktyki jego stosowania. Podobne zagrożenia mogą 
jednak powodować pochopne zmiany prawa. Nasuwa się homerowska przestro-
ga incidis in Scyllam, cupiens vitare Charybdim, której potoczne tłumaczenie 
brzmi zresztą bardziej dosadnie. Nowe przepisy to nowe prawo tylko w zalążku. 
Kształtuje się ono bowiem dopiero w procesie praktyki interpretowania i stoso-
wania przepisów63, z uwzględnieniem także zabiegów interpretacyjnych doktry-
ny prawniczej. Pożądanej interpretacji przepisów nie można ustalić ani z dnia na 
dzień, ani z jakimś krótkim vacatio interpretationis. 

26. 

Powyższe refleksje skłaniają do powściągliwości w udzieleniu odpowiedzi 
na pytanie „Nowelizować czy interpretować przepisy małżeńskiego prawa ma-
jątkowego?” Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2004 r. miała 
wady, ale w zestawieniu z jej założeniami i wynikami doktrynalnej wykład-
ni oraz stosowania przepisów przez nią wprowadzonych nie jest aż tak ułom-
na, jak to wynika z publikacji ukierunkowanych nie na interpretację „nowych” 
unormowań, lecz na uzasadnienie potrzeby podjęcia ich nowelizacji. Niemniej 
jednak krytyczne oceny „nowych” przepisów i przebieg ewolucji projektów po-
szczególnych unormowań (przedstawiony w znacznym, z konieczności, skrócie 

jego wniosku może świadczyć pogląd jednego z przedstawicieli doktryny (a więc nawet nie com-
munis opinio). Idąc przedstawionym tokiem rozumowania można by chyba, na przykład, ana-
logicznie sformułować równie dyskusyjny wniosek o banalności wprowadzenia do k.c. art. 331, 
bo przecież orzecznictwo i doktryna (chociaż niepowszechnie) były raczej skłonne uznawać do-
puszczalność stosowania prawa z uwzględnieniem istnienia tzw. ułomnych osób prawnych, a od 
1.01.2001 r. „ułomna osobowość” niektórych jednostek organizacyjnych wynikała z przepisów 
Kodeksu spółek handlowych. Brak miejsca nie pozwala na szersze ustosunkowanie się do innych 
analogicznie konstruowanych ocen opisywanych albo interpretowanych obowiązujących przepi-
sów noweli z 2004 r. (w szczególności zmierzających do wykazania ich redakcyjnej lub treściowej 
ułomności albo wręcz absurdalności, zob. np. K. Gołebiowski, Zarząd majątkiem..., s. 431 i n.). 

63 „(D)opiero wtedy, gdy dokonamy interpretacji (wykładni przepisów) otrzymujemy 
prawo, czyli system norm, lub co najmniej jego poszczególne fragmenty” – tak Z. Radwański, 
M. Zieliński, w: System prawa prywatnego, t. 1..., s. 534.
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w punktach 5–18) usprawiedliwiają sformułowanie pewnych sugestii nie inter-
pretacyjnych, lecz nowelizacyjnych. 

27. 

Do rozważenia, gdyby podjęto prace nad kolejną nowelizacją przepisów re-
gulujących stosunki majątkowe między małżonkami, szczególnie nadaje się za-
gadnienie nabywania i wykonywania przez małżonków pozostających w ustroju 
wspólności majątkowej praw udziałowych w spółkach handlowych. Te kwestie 
nie były bowiem, na żadnym etapie, objęte zakresem prac zespołów problemo-
wych prawa rodzinnego KKPC64. Obowiązywały wówczas jeszcze przepisy Ko-
deksu handlowego, nowy Kodeks spółek handlowych przechodził fazę prac pro-
jektowych, a potem legislacyjnych; został uchwalony 15 września 2000 r. i wszedł 
w życie 1 stycznia 2001 r.65 W pierwotnej wersji Kodeks spółek handlowych 
zawierał tylko trzy przepisy odnoszące się bezpośrednio do osób pozostających 
w związkach małżeńskich (art. 27, 209 i 377), z tym że tylko jeden dotyczył sto-
sunków majątkowych między małżonkami, dopuszczając wpisanie do rejestru 
wzmianki o umowie dotyczącej tych stosunków (art. 27). Tak zwane przepisy 
dodane, a mianowicie art. 1831 i art. 3321, wprowadzone zostały do Kodeksu 
spółek handlowych 15 stycznia 2004 r. przez Ustawę z dnia 12 grudnia 2003 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw66. 
Dopuściły one ograniczenie lub wyłączenie w umowie spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością i spółki akcyjnej wstąpienia do spółki współmałżonka wspól-
nika, gdy udział lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje 
imienne w spółce akcyjnej „są objęte wspólnością majątkową małżeńską”. Rzą-
dowy projekt ustawy67 takich unormowań nie zawierał. Pojawiły się one dopie-
ro w wyniku prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach68, 

64 Z wyjątkiem kwestii przynależności do małżonków praw udziałowych wynikających 
z ich udziału w spółce osobowej, ale normowanej wówczas przepisami Kodeksu handlowego; 
zob. też przyp. 18.

65 Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
66 Dz.U. nr 229, poz. 2276.
67 Wpłynął do Sejmu 5 czerwca 2003 r.; Druk Sejmowy nr 1666, IV kadencja Sejmu.
68 Zob. Sprawozdanie z dnia 30 października 2003 r. Komisji Nadzwyczajnej do spraw 

zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlo-
wych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1666); Druk Sejmowy nr 2153.
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a obecne brzmienie nadane im zostało w uchwale Senatu69. Stały się one przed-
miotem licznych i rozbieżnych, z reguły krytycznych, opinii70. Nie przekonuje 
uzasadnienie odmiennej oceny, głoszące, że brak omawianej regulacji powodo-
wałby „niepotrzebne przeniesienie konfliktów ze stosunków prawnorodzinnych 
do spółki”71, między innymi dlatego, że Kodeks spółek handlowych nie wyklu-
cza generalnie wspólności spółkowych praw udziałowych, a więc także innej 
niż wynikająca ze stosunku małżeńskiej wspólności majątkowej, której istnieniu 
również przecież mogą towarzyszyć konflikty osobiste współuprawnionych72. 

Problem zapewnienia jednoznaczności i spójności unormowań Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu spółek handlowych jest, de lege ferenda, 
rzadko poruszany w literaturze z dziedziny prawa rodzinnego. Po „oczyszczeniu 
przedpola” nowelizacji przez uchylenie wskazanych wyżej, tak zwanych doda-
nych, przepisów Kodeksu spółek handlowych73, należałoby rozważyć zmiany 
i uzupełnienia unormowań zarówno Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jak 
i Kodeksu spółek handlowych, które zapewniłyby ich optymalną jednoznacz-
ność i spójność w zakresie regulacji małżeńskiej wspólności praw wynikających 
z uczestnictwa małżonków w spółkach handlowych74. 

69 Zob. Uchwała z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany ustawy Kodeks spółek handlo-
wych oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 2285, IV kadencja Sejmu.

70 Obszerne zestawienie podjętych prób interpretacji art. 1831 i 3321 k.s.h. przedstawił P. 
Zdanikowski (Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku wspólnego mał-
żonków, „Palestra” 2006, nr 9–10, s. 96 i n, a zwł. przyp. 20). Autor ten uznał, że skoro nawet 
pozytywne próby interpretacji tzw. dodanych unormowań charakteryzują się ogromnym zróżni-
cowaniem (i pojawiły się nawet opinie sugerujące niemożność dokonania racjonalnej interpreta-
cji), konieczne byłoby podjęcie przez ustawodawcę stosownej interwencji; por. też J.P. Naworski, 
Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
cz. I, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 9, s. 395 i n.

71 Zob. A. Kidyba, Przepisy dodane jako normy kreujące nowe instytucje k.s.h., „Przegląd 
Prawa Handlowego” 2004, nr 3, s. 16.

72 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 286  i n.
73 Zdecydowanie za uchyleniem „niepotrzebnie dodanych” do Kodeksu spółek handlowych 

przepisów art. 1831 i 3321 opowiedział się A. Szajkowski, Postulat spójności Kodeksu spółek han-
dlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w: Rozprawy z prawa 
cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa 
dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz i F. Zoll, 
wyd. 1, Warszawa 2012, s. 555.

74 Zob. A. Szajkowski, Postulat spójności..., s. 542, 553 i n.; M. Nazar, Komercjalizacja 
majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych, w: Współczesne problemy prawa 
handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. 
R. Skubisz i A. Kidyba, wyd. 1, Kraków 2007, s. 201 i n.
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28. 

Można się zgodzić z krytycznymi ocenami unormowania zawartego 
w art. 41 k.r.o., a zwłaszcza w jego § 275. Przepis ten, interpretowany semantycz-
nie, poważnie ogranicza możliwość zaspokojenia z majątku wspólnego dłużnika 
i jego małżonka wierzytelności niewynikających z czynności prawnych, a więc 
także roszczeń alimentacyjnych, podlegających szczególnej ochronie prawnej 
z mocy odrębnych unormowań oraz roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzboga-
cenia (mimo że powiększyło ono masę majątku wspólnego). W literaturze pod-
jęte zostały, wykraczające poza obszar wykładni językowej, próby interpretacji 
przepisu art. 41 § 2 k.r.o., aby zracjonalizować jego normatywną treść w od-
niesieniu do zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych i z bezpodstawnego wzbo-
gacenia76. Wydaje się jednak, że w tym wypadku interpretacja celowościowa 
powinna ustąpić miejsca zdecydowanej interwencji ustawodawcy.

Do obrony nadaje się ponadto pogląd, że przepis art. 41 § 1 k.r.o. nie jest 
wystarczająco zharmonizowany z przyjętą zasadą samodzielności małżonków 
w zarządzaniu majątkiem wspólnym i zaciąganiu zobowiązań niebędących prze-
jawami zarządu majątkiem wspólnym (z ograniczeniami wynikającymi przede 
wszystkim z art. 37 k.r.o.). Bardziej adekwatna byłaby, z przedstawionego punk-
tu widzenia, zasada dostępu wierzyciela jednego małżonka do całego majątku 
wspólnego małżonków (którą wyrażał przepis art. 41 § 1 k.r.o. sprzed noweli-
zacji), z ewentualnym ograniczeniem na mocy orzeczenia sądu (co dopuszczał 
art. 41 § 3 k.r.o.77, dodany przez ustawę z 19 grudnia 1975 r.78 i obowiązujący 
do 19 stycznia 2005 r.). Sądowe ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności 
majątkiem wspólnym powinno być jednak wyłączone, gdy wierzytelność byłaby 
elementem zobowiązania, które zaciągnął jeden z małżonków za zgodą (obliga-
toryjną lub fakultatywną) drugiego małżonka. 

75 Projekty nowego brzmienia przepisu art. 41 k.r.o. spotykały się też z zastrzeżeniami 
części zespołu problemowego prawa rodzinnego KKPC, który opracowywał nowelizację 
przepisów o stosunkach majątkowych między małżonkami (zob. wyżej punkty 7, 13 i 22). 

76 Zob. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 489 i n.; M. Nazar, 
w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 194 i n.; por. też J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, 
A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Małżeńskie 
prawo majątkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, wyd. 3, Warszawa 2011, s. 111 i n.

77 Por. ewolucję brzmienia art. 41 w kolejnych projektach nowelizacyjnych opracowywanych 
w latach 1999–2001 przez zespół problemowy prawa rodzinnego KKPC (zob. wyżej punkty 7 i 13).

78 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
Dz.U. 1975, nr 45, poz. 234; weszła w życie 1 marca 1976 r.
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Zasadna jest także krytyczna ocena próby złagodzenia egzekucyjnych 
przeszkód w dostępie wierzyciela jednego małżonka do majątku wspólnego mał-
żonków poprzez zmianę w 2007 r. unormowania art. 52 k.r.o. W rzeczywistości 
bowiem droga wierzyciela, o którym mowa, do zaspokojenia się w czasie ist-
nienia wspólności majątkowej między dłużnikiem i jego małżonkiem, zapew-
niona przez znowelizowany przepis art. 52 k.r.o., jest długa i żmudna79. Ta usta-
wowa „proteza”, mająca niwelować przede wszystkim ułomność unormowania 
art. 41 § 2 k.r.o., powinna zostać albo zastąpiona zadowalającą modyfikacją 
art. 41 k.r.o., albo pozostawiona, mimo zmiany art. 41 k.r.o., jako dodatkowy 
instrument ochrony interesów wierzycieli.

29. 

Nowela z 2004 r. poszerzyła zakres typów ustrojów majątkowych małżeń-
skich o ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, ukształto-
wany ostatecznie jako jeden z ustrojów umownych (w toku prac najpierw Rady 
Legislacyjnej, następnie – KKPC był on brany pod uwagę jako ewentualny ustrój 
ustawowy; zob. punkt 5). Niewątpliwą zaletą ustroju, o którym mowa, jest za-
pewnienie małżonkom zarówno szerokiej autonomii zarządzania ich oddzielny-
mi majątkami i zaciągania zobowiązań, co jest szczególnie ważne w wypadku 
prowadzenia przez nich intensywnej działalności zarobkowej (zawodowej i go-
spodarczej)80, jak i umożliwienie partycypacji w dorobku współmałżonka (tyle 
że odłożonej w czasie). Koncepcja omawianego ustroju opiera się także na zało-
żeniu, że istnienie wyjątkowo ścisłej osobowej wspólnoty małżeńskiej sprzyja 
„dorabianiu się” małżonków, dzięki wzajemnemu wsparciu realizacji indywi-
dualnych celów osobistych i majątkowych, w szczególności przez właściwy roz-
kład ciężaru obowiązku współdziałania dla dobra założonej przez małżonków 
rodziny (prowadzenie gospodarstwa domowego, piecza nad dziećmi itp.). To zaś 
usprawiedliwia wymaganie partnerskiej współodpowiedzialności i solidarno-
ści, także majątkowej, zarówno w czasie istnienia małżeństwa, jak i, zwłaszcza, 

79 Tak też J. Pisuliński, O potrzebie reformy..., s. 212; już w chwili pojawienia się w toku 
prac zespołu prawa rodzinnego KKPC koncepcji omawianej zmiany art. 52 k.r.o. (2005 r.) została 
jej przeciwstawiona propozycja nowelizacji art. 41 (zob. wyżej punkt 13). 

80 Zob. zwłaszcza uwagi T. Smyczyńskiego, Kierunki reformy Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, nr 2, s. 314; tenże, w: System prawa prywatne-
go, t. 11..., s. 462 i n.
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po jego ustaniu. Wadą omawianego ustroju, umniejszającą jego funkcjonalność 
i atrakcyjność jest jednak to, że zakładany efekt małżeńskiego solidaryzmu w po-
staci wyrównania dorobków na ogół staje się osiągalny, w pełnym majątkowym 
wymiarze, w bliżej nieokreślonej przyszłości. Małżonkowi mniej aktywnemu 
zarobkowo, który przejął w znacznej części ciężar prowadzenia gospodarstwa 
domowego i pieczy nad dziećmi, zmniejszając albo nawet  przerywając własną 
aktywność zarobkową, pozostaje, w czasie trwania omawianego ustroju, korzy-
stanie ze świadczeń spełnianych przez drugiego małżonka w celu zaspokojenia 
potrzeb rodziny81. Trzeba również zwrócić uwagę, że przy założeniu pożądanej 
trwałości i bezkonfliktowości małżeństwa, do rozliczeń powinno dochodzić do-
piero między jednym z małżonków i spadkobiercami drugiego z nich82. 

Wprowadzona do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego instytucja rozdziel-
ności majątkowej z wyrównaniem dorobków została poddana zarówno wnikli-
wej interpretacji83, jak i krytycznym ocenom akcentującym niejasność przepisów 
i brak regulacji niektórych kwestii. Nie można pominąć zwłaszcza takich zasad-
niczych opinii o nowym ustroju, „iż nie jest on jeszcze dostatecznie opracowa-
ny w aspekcie jego praktycznego funkcjonowania ani normatywnie, ani przez 
judykaturę, ani przez doktrynę”84, jak i że „ustrój rozdzielności majątkowej nie 
ma żadnego znaczenia praktycznego. Przyczyną tego jest zapewne nieznajomość 

81 J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Ję-
drejek, A. Stępień-Sporek, Małżeńskie prawo majątkowe..., s. 196 uznał, że „w trakcie trwania 
małżeństwa omawiany ustrój zachowuje cechy jedynie formalnoprawnego uprawnienia w mał-
żeństwach o tradycyjnym podziale ról”.

82 W uwagach dotyczących ustroju ustawowego przyjętego w prawie małżeńskim majątko-
wym z 29.05.1946 r. (Dz.U. nr 36, poz. 191), określanego jako system wspólności dorobku na wy-
padek ustania małżeństwa (zob. W. Czachórski, Wstęp, w: Prawo małżeńskie majątkowe i przepisy 
wprowadzające, wyd. 1, Zabrze 1946, s. 14) pojawiła się opinia, że skoro ustanie ustroju majątko-
wego w przeważającej liczbie wypadków następuje wskutek ustania małżeństwa w następstwie 
śmierci małżonków, to wspólność dorobku na wypadek ustania małżeństwa uznać trzeba raczej 
za instytucję prawa spadkowego niż prawa małżeńskiego. J. Winiarz (Wspólność ustawowa na 
tle ewolucji ustawodawstwa rodzinnego w Polsce, „Studia Prawnicze” 1970, nr 26–27, zeszyt 
specjalny wydany dla uczczenia pracy naukowej i kodyfikacyjnej Profesora J. Wasilkowskiego, 
s. 317) przedstawił jako reprezentatywną wypowiedź J. Wasilkowskiego: „trzeba dużej finezji 
prawniczej, żeby tę »wspólność pośmiertną« zaliczać do instytucji prawa małżeńskiego zamiast 
do instytucji prawa spadkowego”.

83 Zob. w szczególności: T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 462 i n.; 
T. Sokołowski, w: M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejni-
czak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 346 i n.

84 Tak T. Sokołowski, Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów 
majątkowych, Warszawa 2013, s. 196.
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w społeczeństwie przepisów regulujących ten ustrój, a także nadmierne skompli-
kowanie i nieprecyzyjność tych przepisów”85. 

Zachowując instytucję rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorob-
ków, jako umowny ustrój majątkowy, można by rozważać dopuszczenie już 
w czasie jego istnienia okresowych rozliczeń z mocy postanowienia w mająt-
kowej umowie małżeńskiej, z jednoczesnym odpowiednim zabezpieczeniem 
interesów wierzycieli małżonków. Małżonkowie powinni być, imperatywnie, 
zobowiązani do informowania się wzajemnie o stanie swoich majątków i obcią-
żających je zobowiązaniach. Wskazane byłoby ustanowienie ograniczeń rozpo-
rządzania przez małżonków istotnymi, pod względem ekonomicznym, skład-
nikami ich majątków dorobkowych, ale z zachowaniem ostrożności, aby nie 
wypaczyć istoty omawianego systemu stosunków majątkowych między małżon-
kami, będącego wszak odmianą rozdzielności majątkowej. Do rozważenia nada-
je się formuła przedmiotowa określenia dorobków (brana pod uwagę w toku prac 
nad nowelizacją; zob. punkt 15) i bardziej przejrzyste niż obecne wyliczenie ich 
składników. Konieczne jest unormowanie procesowego aspektu rozliczeń z ty-
tułu wyrównania dorobków. Obecna regulacja, według której małżonkowie nie 
są zobowiązani do informowania się wzajemnie o stanie swoich majątków i ich 
obciążeniach, w połączeniu z brakiem odrębnych przepisów procesowych, które 
normowałyby postępowanie o wyrównanie dorobków, stwarza stan niepewności 
odnośnie do możliwości (według ogólnej reguły dowodowej) wykazania różnicy 
wartości dorobków i skutecznego dochodzenia jej wyrównania w trybie ogólne-
go postępowania procesowego (nie zaś w postępowaniu odrębnym)86.

85 Tak K. Pietrzykowski, w: J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, 
J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 
2012, s. 513.

86 Kwestia ta była sygnalizowana w toku prac nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego. M. Sychowicz, w: H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sycho-
wicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 334, 
uznał, że wyrównanie dorobków w procesie, a nie w postępowaniu nieprocesowym „wydaje się 
nie być dobrym rozwiązaniem”; por. jednak T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., 
s. 478; T. Sokołowski, w: M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, 
A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., 
s. 358; wątpliwości budzi pogląd K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 4, 
Warszawa 2013, s. 361, że dopuszczalne jest stosowanie przez analogię unormowań Kodeksu 
postępowania cywilnego o podziale majątku wspólnego. 
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30. 

Stosunkowo długi, ponaddziewięcioletni, okres obowiązywania przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących stosunki majątkowe małżon-
ków w brzmieniu nadanym nowelizacją z 2004 r., uzupełnioną późniejszą zmianą 
art. 52 k.r.o., usprawiedliwia podjęcie próby kompleksowej oceny małżeńskiego 
prawa majątkowego i rozważenia potrzeby kolejnej jego nowelizacji, z uwzględ-
nieniem stanu sądowej i doktrynalnej interpretacji obowiązujących przepisów. 
Prawie pięćdziesięcioletni okres obowiązywania Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego skłania zaś do rozważenia zachowania odrębności kodyfikacyjnej prawa 
rodzinnego, mimo że jest ono działem prawa cywilnego. Praktyka stosowania 
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nawiązująca do bogatego dorob-
ku doktryny prawniczej, nie potwierdza trafności tezy o konieczności włączenia 
przepisów prawa rodzinnego do Kodeksu cywilnego obecnie obowiązującego 
albo do tworzonej, nowej, kodyfikacji prawa cywilnego87.
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THE REVISIONS AND INTERPRETATIONS  
OF THE MATRIMONIAL PROPERTY LAW IS THERE A NEED  

FOR AMENDMENTS TO THE REGULATIONS?

Summary

The findings of the present paper mainly concern the amendments to the provi-
sions of the Family and Guardianship Code on the matrimonial property relations be-
tween spouses, as enforced by the act of 2004. The article discusses the course of works 
on the amendments conducted by the Law Codification Commission, the Sejm and the 
Senate. With reference to the critical appraisals of the amendments of 2004 and the 
proposals for changes in the regulations on property relations between spouses, restraint 
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is needed as regards  further amendments to the Family and Guardianship Code. While 
making use of the so-far achievements of the science of law and accounting for the judi-
cial decisions, it is particularly advisable to continue the comprehensive interpretation 
of the regulations in force. What may, however, be considered are the amendments to 
the Family and Guardianship Code and the Code of Commercial Companies in order to 
ensure sufficient uniformity of both codes’ regulations on the acquisition and exercise 
of the rights attached to the shares in commercial companies. Changes are also needed 
in the regulations on the liability of spouses for obligations that are not a consequence of 
a legal action. Moreover, it is considered necessary to remove ambiguities and to correct 
the defects in the regulations on the regime of separate property with compensation for 
gained possessions.  

Translated by Magdalena Król

Keywords: The Family and Guardianship Code, amendments, interpretations, shares 
in commercial companies, liability for obligations, separate property regime with 
compensation for gained possessions
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PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW,  
W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI PRAWO  

DO KWATERY ŻOŁNIERSKIEJ

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki podziału majątku wspólne-
go małżonków, w skład którego wchodzi prawo do kwatery żołnierskiej. Opracowa-
nie składa się z trzech części, w których kolejno omówiono: przynależność prawa do 
kwatery stałej do majątków małżonków, rozkwaterowanie byłych małżonków w trybie 
art. 41 a Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, rozliczenie rozwiedzionych małżonków z tytułu przynależności do 
majątku wspólnego prawa do kwatery stałej. Całość zamykają zwięzłe wnioski. 

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, majątek wspólny małżonków, kwatera żołnierska, 
rozwód

Wprowadzenie 

Zagadnienie poruszone w opracowaniu budzi poważne wątpliwości 
w orzecznictwie. O powyższym może świadczyć znaczna liczba zagadnień 
prawnych kierowanych do Sądu Najwyższego przez sądy drugiej instancji na 
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podstawie art. 390 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Ich przed-
miotem jest problem przynależności do majątków małżonków oraz rozliczenie 
w toku postępowania działowego prawa do kwatery1. Źródłem wątpliwości są 
przede wszystkim przepisy regulujące zakwaterowanie, a mianowicie Ustawa 
z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw3 nie tylko 
zgodnie z tytułem zmieniła przepisy ustawy podstawowej, ale wprowadziła tak-
że przepisy własne, w tym odnoszące się do prawa do kwatery rozwiedzionych 
małżonków. Kolejne ustawy, w tym przede wszystkim z 2010 r.4, wprowadzały 
daleko idące zmiany w ustawie z 1995 r.5

Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących uwzględnienia 
prawa do kwatery w podziale majątku wspólnego małżonków. O ile za utrwalo-
ny w orzecznictwie Sądu Najwyższego należy uznać pogląd, zgodnie z którym 
przedmiotowe prawo stanowi składnik majątku wspólnego, o tyle brakuje wy-
powiedzi tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie co do sposobu uwzględnienia 
prawa do kwatery w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków. 
Zagadnienie jest skomplikowane, albowiem sąd działowy nie może przyznać 
przedmiotowego prawa jednemu z małżonków, co należy do wyłącznej kompe-
tencji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, która wydaje 
w tym przedmiocie decyzję.

Analizowany problem dotyczy nie tylko małżonków pozostających w ustro-
ju wspólności ustawowej, ale także wspólności umownej, albowiem na podstawie 
art. 48 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) stosuje się do niej odpo-
wiednio przepisy o wspólności ustawowej. Z uwagi na przedmiot opracowania, 

1 Jedno z ostatnich zagadnień przedstawionych w Postanowieniu SO w Olsztynie 
z dn. 28.11.2013 r. brzmi: „czy były małżonek żołnierza zawodowego jest osobą uprawnioną, 
w rozumieniu ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 24 maja 2004 r.), 
do zawarcia umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu po ustaniu wspólności majątkowej 
małżeńskiej”.

2 Dz.U. 1995, nr 86, poz. 433. Dalej, dla uproszczenia, „ustawa z 1995 r.”
3 Dz.U. 2004, nr 116, poz. 1203. Dalej: „ustawa z 2004 r.” 
4 Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 28, poz. 143. 
5 Zmiany te omówił SN w uzasadnieniu postanowienia z dn. 7.02.2014 r. (III CZP 120/13, 

LEX nr 1448742). 
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niektóre zagadnienia zostały potraktowane w sposób zwięzły. Przykładowo, po-
minięto szczegółowe przedstawienie przebiegu postępowania działowego.  

Przed przejściem do rozważań szczegółowych należy wyjaśnić kwestie ter-
minologiczne. W tytule pracy jest mowa o „prawie do kwatery żołnierskiej”. 
Termin „prawo do kwatery stałej”, która przysługiwała żołnierzom zawodo-
wym, występował w ustawie z 1995 r. przed nowelizacją z 2004 r. Nowelizacja 
wprowadziła termin „prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, będącym 
w dyspozycji Agencji”6. De lege lata w art. 21 ust. 1 ustawy z 1995 r. jest mowa 
o „prawie do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej”. Jak trafnie 
podkreślił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 
8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110), należy uwzględnić stan prawny z chwili naby-
cia lokalu, dlatego też można w większości przypadków mówić o przynależności 
do majątków małżonków prawa do kwatery stałej.  

Przynależność prawa do kwatery stałej do majątków małżonków

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 1995 r.: „Żołnierzowi zawodowemu od 
dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czyn-
nej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia 
służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miej-
scowości pobliskiej, albo za jego zgodą w innej miejscowości”. Nabycie powyż-
szego prawa uregulował ustawodawca w art. 24 ust. 1 ustawy z 1995 r., zgodnie 
z którym: „Żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek poświadczony przez 
dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, dy-
rektor oddziału regionalnego właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz peł-
ni służbę wojskową, wydaje decyzję o przydziale kwatery albo innego lokalu 
mieszkalnego”. 

Na pełną aprobatę zasługuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie 
z którym prawo do kwatery stałej przydzielonej w trakcie trwania małżeństwa 
żołnierzowi zawodowemu stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. 

6 Na konieczność rozróżnienia „prawa do kwatery” od „prawo do zamieszkania w lokalu 
mieszkalnym” zwrócił uwagę SN w wyroku z dn. 11.03.2009 r. (I CSK 355/08, LEX nr 560508), 
podkreślając, że: „Żołnierzowi służby stałej na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 116, 
poz. 1203) przysługuje prawo zamieszkania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w dyspozycji 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a nie »prawo do kwatery«”. Zob. także Uzasadnienie wyroku 
SN z dn. 28.05.2008 r., II CSK 22/08, LEX nr 494145. 
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Powyższy pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 21 grudnia 2006 r. 
(III CZP 131/06, LEX nr 204962). Został on następnie przyjęty, a przede wszyst-
kim w sposób gruntowny uzasadniony w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 8/12, 
OSNC 2012, nr 9, poz. 110) oraz w postanowieniach z 21 czerwca 2013 r. (I CSK 
597/12, LEX nr 1360161) i z 7 lutego 2014 r. (III CZP 120/13, LEX nr 1448742)7. 
Zyskał także aprobatę w piśmiennictwie8. 

Trudności z zakwalifikowaniem prawa do kwatery do majątków małżon-
ków wynikały z tego, że art. 28 ustawy z 22 czerwca 1995 r., zgodnie z którym: 
„w razie orzeczenia rozwodu małżonków zajmujących kwaterę, mogą oni za-
mieszkiwać w tej kwaterze, z wyjątkiem kwater w budynkach, o których mowa 
w art. 55 ust. 2 pkt 1–3”, został uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z 2004 r. 
Powstała zatem wątpliwość, czy rozwiedziony małżonek żołnierza zawodowego 
miał tytuł prawny do zamieszkiwania w kwaterze, co wiąże się z przynależno-
ścią tego prawa do majątków małżonków. 

Argumenty podniesione w orzecznictwie Sądu Najwyższego co do przy-
należności prawa do kwatery do majątków małżonków należy uznać za przeko-
nujące. Wykładnia systemowa przepisów ustawy z 1995 r. oraz ustawy z 2004 r. 
może prowadzić do wniosku, że prawo do kwatery stałej stanowi składnik ma-
jątku wspólnego małżonków. 

Po pierwsze, przepisy art. 26 ust. 1 ustawy z 1995 r. uzależniają powierzch-
nię kwatery od liczby członków rodziny, w tym małżonka. Trafnie Sąd Naj-
wyższy w uzasadnieniu uchwały z 21 grudnia 2006 r. (III CZP 131/06, LEX 
nr 204962) podkreślił, że: „przydział kwatery dokonywany na rzecz jednej osoby 
kwalifikowanej rodzajem służby w rzeczywistości zaspokajał potrzeby całej ro-
dziny, tj. każdego – odpowiednio bliskiego – jej członka”. 

Po drugie, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 2004 r.: „Osoby, którym do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy przydzielono osobną kwaterę stałą zachowują 

7 Również we wcześniejszym orzecznictwie pojawił się pogląd, zgodnie z którym prawo do 
zamieszkiwania w kwaterze stałej stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. Powyższą 
koncepcję wyrażono przede wszystkim w Uzasadnieniu uchwały SN z dn. 28.06.2000 r. (III CZP 
15/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 2), w którym stwierdzono, że uprawnienie rozwiedzionego 
małżonka do korzystania z osobnej kwatery stałej przydzielonej drugiemu z rozwiedzionych 
małżonków wywodzi się ze stosunku rodzinnego, a nie bezpośrednio z decyzji o przydziale 
kwatery żołnierzowi zawodowemu. Można zatem uznać, że prawo rozwiedzionego małżonka 
jest w powyższym przypadku „uprawnieniem pochodnym” w stosunku do prawa legitymującego 
się przydziałem kwatery żołnierza zawodowego. 

8 Zob. szerzej: G. Jędrejek, Prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu 
a stosunki majątkowe małżonków, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3, s. 37 i n. 
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nabyte do tego dnia uprawnienia na czas zajmowania tej kwatery”. W wyroku 
z 7 października 2011 r. (II CSK 694/10, LEX nr 1027175), Sąd Najwyższy pod-
kreślił, że na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 2004 r. „dotychczasowe decy-
zje o przydziale osobnej kwatery stałej zachowały swój walor prawny”. Należy 
w pełni podzielić pogląd wyrażony w uzasadnieniu wyroku z 4 kwietnia 2012 r. 
(I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110), zgodnie z którym przez osoby, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 2004 r., należy rozumieć: „wszystkie osoby 
brane pod uwagę przy przydziale kwatery, a więc także małżonka żołnierza”. 

Przede wszystkim jednak na przynależność do majątku wspólnego prawa 
do kwatery stałej wskazują ogólne zasady przynależności składników do ma-
jątków małżonków w ustroju ustawowym. Nie budzi wątpliwości, że przepisy 
art. 31 i 33 k.r.o. mają charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens), a skład 
majątków małżonków może zostać zmieniony, bez zmiany ustroju, wyłącznie 
przez przepis szczególny. Należy zatem zbadać, czy przepisy regulujące zakwa-
terowanie żołnierzy nie zawierają regulacji szczególnej, lex specialis, wobec 
przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Taką analizę przeprowadził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 czerwca 
2013 r. (I CSK 597/12, LEX nr 1360161) oraz w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. 
(I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110). W pierwszym z orzeczeń sąd podkre-
ślił między innymi, że: „Rozważając, czy prawo do kwatery stałej przydzielonej 
żołnierzowi zawodowemu w czasie trwania małżeństwa wchodzi do majątku 
wspólnego, trzeba stwierdzić, że ponieważ żaden z przepisów ustawy o zakwa-
terowaniu Sił Zbrojnych RP nie przesądza wprost tej kwestii, mają w tym wzglę-
dzie zastosowanie ogólne zasady przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym dotyczące przynależności prawa do majątku wspólnego lub osobistego 
(odrębnego)”. Powyższe stanowisko zajął wcześniej Sąd Najwyższy w wyroku 
z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110). 

Kolejna wątpliwość związana jest z tym, czy przedmiotowe prawo jest pra-
wem niezbywalnym, o którym mowa w art. 33 pkt 5 k.r.o. (w art. 33 pkt 6 k.r.o. 
sprzed nowelizacji z 17 czerwca 2004 r.9). 

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (I CSK 8/12, OSNC 2012, 
nr 9, poz. 110) oraz postanowieniu z 21 czerwca 2013 r. (I CSK 597/12, LEX 
nr 1360161) przyjął, że nie sposób zaliczyć prawa do kwatery do kategorii praw 
niezbywalnych, skoro prawo to nie wygasa ze śmiercią żołnierza. Powyższe 

9 Dz.U. nr 162, poz. 1691. 
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stanowisko poparł również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z 7 lu-
tego 2014 r. (III CZP 120/13, LEX nr 1448742), wskazując że: „wypłacane żoł-
nierzowi świadczenia pieniężne będące równoważnikiem prawa do przydziału 
kwatery uwzględniały jego sytuację rodzinną, a ich zużycie zgodnie z przezna-
czeniem prowadziło, co do zasady, do uzyskania przez oboje małżonków tytułu 
do lokalu umożliwiającego zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny, ale 
i wzgląd na to, że w razie śmierci żołnierza osoby wspólnie z nim zamieszkujące 
mogły zajmować kwaterę w dalszym ciągu”.

Należy podkreślić, że za przynależnością prawa do kwatery do majątku 
osobistego żołnierza nie przemawia to, że osobą uprawnioną do otrzymania 
kwatery jest wyłącznie jeden z małżonków będący żołnierzem zawodowym10. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego podkreśla, że należy wyróżnić domniemanie 
faktyczne przynależności do majątków małżonków składnika nabytego w trak-
cie trwania wspólności przez jednego z nich11, oraz że w skład majątku wspólne-
go wchodzą składniki niezależnie od podstawy prawnej nabycia12.

Rozkwaterowanie byłych małżonków w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r.

Uchylenie art. 28 ustawy z 1995 r. doprowadziło do powstania wątpliwości 
co do sytuacji prawnej rozwiedzionych małżonków, z których jeden, będący żoł-
nierzem zawodowym, otrzymał kwaterę stałą. 

Podjęto prace legislacyjne, które doprowadziły do dodania po art. 41 usta-
wy z 1995 r. art. 41 a13. W uzasadnieniu projektu ustawy z 2010 r. podkreślono, 
że: „Brak regulacji w zakresie postępowania w przypadku orzeczenia rozwodu 
małżonków zajmujących lokal mieszkalny znajdujący się w dyspozycji WAM, 
przydzielony żołnierzowi i jego rodzinie na podstawie decyzji o prawie zamiesz-
kiwania w lokalu mieszkalnym, powoduje zajmowanie lokali mieszkalnych 
przez osoby nieuprawnione”14. Sąd rozpoznający sprawy działowe wszczęte po 

10 Taki skutek podkreśla orzecznictwo sądów administracyjnych. Por. m.in. Wyrok NSA 
z dn. 8.05.2007 r., I OSK 439/06, LEX nr 342495. 

11 Por. np. Postanowienie SN z dn. 17.10.2003 r., IV CK 283/02, LEX nr 602280. 
12 Por. np. Uchwała SN z dn. 7.03.1969 r., III CZP 10/69, OSNC 1970, nr 4, poz. 53. 
13 Zob. art. 1 pkt 38 Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 28, poz. 143. 
14 Druk Sejmowy nr 1945, VI kadencja Sejmu. 
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wejściu w życie nowelizacji z 2010 r. będzie z reguły musiał uwzględnić brzmie-
nie przepisów art. 41 a ustawy z 1995 r.15  

Dla prowadzonych rozważań znaczenie mają przepisy zawarte w art. 41 a  
ust. 1 ustawy z 1995 r., zgodnie z którymi: „W przypadku rozwodu żołnierza 
zawodowego posiadającego dziecko i zajmującego lokal mieszkalny, dyrektor 
oddziału regionalnego właściwy ze względu na położenie lokalu mieszkalnego 
dotychczas wspólnie zajmowanego przez żołnierza zawodowego i jego małżon-
ka, dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków po uprawomocnieniu się wy-
roku orzekającego rozwód, w ten sposób, że uchyla decyzję o przydziale lokalu 
mieszkalnego i: 

1)  żołnierzowi zawodowemu wydaje decyzję o przydziale lokalu mieszkal-
nego z uwzględnieniem uprawnień określonych w art. 26, posiadanych 
w dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód; 

2)  z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowującym dziecko, 
który nie posiada tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu miesz-
kalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie jest uprawnio-
ny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
na podstawie odrębnych przepisów, zawiera na czas oznaczony umowę 
najmu lokalu mieszkalnego położonego: 
a)  w tej samej miejscowości albo 
b)  w miejscowości pobliskiej albo 
c)  za jego zgodą w innej miejscowości, w której Agencja posiada wolny 

zasób mieszkaniowy i internatowy; 
3)  byłego małżonka żołnierza zawodowego niewychowującego dziecka 

wzywa do opróżnienia lokalu mieszkalnego, bez konieczności zapew-
nienia lokalu ze strony Agencji, i stosuje odpowiednio przepisy art. 41 
ust. 4–7”.

Z brzmienia przytoczonych przepisów wynika, że nową kwaterę na pod-
stawie decyzji może otrzymać wyłącznie rozwiedziony małżonek będący żoł-
nierzem zawodowym. Powyższa regulacja nie może dziwić, albowiem zgodnie 

15 Należy wskazać przepisy intertemporalne zawarte w ustawie z 2010 r. o zakwaterowa-
niu Sił Zbrojnych. Zgodnie z art. 20 tej ustawy: „Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2010 r. z wy-
jątkiem: 1) art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2) art. 1 
pkt 54 lit. a i b, który wchodzi w życie z 1 stycznia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy do 
spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczny-
mi decyzjami administracyjnymi lub zawarciem umowy stosuje się przepisy ustawy zmienianej 
w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.
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z definicją ustawową przez kwaterę należy rozumieć: „lokal mieszkalny prze-
znaczony do zakwaterowania żołnierza zawodowego i ujęty w wykazie kwater” 
(art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy z 1995 r.). Ustawodawca wprowadził jednocześnie 
obowiązek zawarcia z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wychowują-
cym dziecko umowy najmu lokalu. W uzasadnieniu projektu ustawy z 2010 r.16 
podkreślono, że: „Wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu miesz-
kalnym rozwiedzionemu żołnierzowi wiąże się jednocześnie z obowiązkiem 
zwolnienia lokalu mieszkalnego przez osoby nieuprawnione. Taki stan regulacji 
stawia byłą żonę, a także często małoletnie dzieci, w trudnej sytuacji z punktu 
widzenia zasad współżycia społecznego. Nie zawsze osoby te mają tytuły praw-
ne do zajmowania innych lokali, z których mogłyby w tym przypadku skorzy-
stać”.  

Przepisy art. 41 a ustawy z 1995 r. regulują zatem sposób rozkwaterowania 
rozwiedzionych małżonków. Mogą być zastosowane po uprawomocnieniu się 
wyroku orzekającego rozwód. Nie ma przeszkód, ażeby były stosowane także 
do małżonków, wobec których orzeczono separację. 

Należy podkreślić, że przepisy art. 41 a ustawy z 1995 r. stanowią lex spe-
cialis wobec przepisów regulujących sposób podziału majątku wspólnego mał-
żonków, a nie przepisów regulujących skład majątków małżonków w ustroju 
ustawowym. Nie wprowadzają także zmian co do zasad rozliczeń między mał-
żonkami z tytułu podziału majątku wspólnego, a w szczególności zasady, zgod-
nie z którą sąd uwzględnia składniki istniejące w chwili ustania wspólności. Sąd 
działowy nie może naturalnie przydzielić kwatery jednemu z małżonków, gdyż 
dysponowanie kwaterami należy do wyłącznej kompetencji Agencji. 

Rozliczenie rozwiedzionych małżonków z tytułu przynależności  
do majątku wspólnego prawa do kwatery stałej 

Przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, czy podział będzie 
dokonywany przez sąd rozwodowy, czy też nastąpi w postępowaniu nieproce-
sowym po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego (art. 566–567 k.p.c.). 
Jeżeli sąd dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków w postępowaniu 
rozwodowym, należy przyjąć, że powinien zwrócić się do Agencji, a ściślej – 
do dyrektora oddziału regionalnego właściwego ze względu na położenie lokalu 

16 Druk Sejmowy nr 1945, VI kadencja Sejmu. 
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mieszkalnego, o wyrażenie stanowiska co do lokalu zajmowanego przez małżon-
ków. Należy podkreślić, że rozkwaterowanie byłych małżonków na podstawie 
art. 41 a ustawy z 1995 r. jest możliwe, ale po uprawomocnieniu się wyroku 
rozwodowego. W szczególności Agencja powinna odpowiedzieć na pytanie, czy 
planuje sprzedaż lokalu, który straci tym samym status kwatery, czy też plano-
wane jest rozkwaterowanie byłych małżonków w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r. 
W pierwszym przypadku sąd uwzględnia ekspektatywę prawa własności lokalu. 
W drugiej sytuacji ustalenie wartości prawa do kwatery powinno nastąpić zgod-
nie z regułami wskazanymi w dalszej części opracowania. 

Można przypuszczać, że podział majątku wspólnego małżonków, w skład 
którego wchodzi prawo do kwatery, będzie w procesie rozwodowym należał do 
rzadkości. Po pierwsze, zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o. sąd rozwodowy może na 
wniosek jednego z małżonków przeprowadzić podział majątku wspólnego, ale 
jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Po drugie, małżo-
nek będący żołnierzem zawodowym może przypuszczać, na podstawie treści 
art. 41 a ustawy z 1995 r., że przyznanie jemu nowej kwatery oraz zawarcie 
umowy najmu z drugim małżonkiem zakończy rozliczenia byłych małżonków. 
Tak jednak nie jest, albowiem przepisy ustawy z 1995 r. nie uchyliły przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących wzajemne rozliczenia mał-
żonków z tytułu podziału majątku wspólnego.  

Jeżeli podział jest dokonywany w toku postępowania o podział majątku 
wspólnego małżonków, możemy wyróżnić dwie sytuacje: 1) sprawę, w której po-
dział wszczęto przed rozkwaterowaniem małżonków; 2) sprawę, którą wszczę-
to po rozkwaterowaniu małżonków dokonanym na podstawie art. 41 a ustawy 
z 1995 r.17 

W pierwszym przypadku sąd powinien zwrócić się do Agencji o wyrażenie 
stanowiska co do przyszłości zajmowanej kwatery. Sąd działowy powinien roz-
ważyć zawieszenie postępowania. Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. sąd może 
zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzed-
niej decyzji organu administracji publicznej. 

Przepisy art. 41 a ustawy z 1995 r. są lex specialis wobec przepisów re-
gulujących podział majątku wspólnego małżonków. Sąd rozpoznający sprawę 

17 Poza zakresem rozważań pozostaje sytuacja podziału majątku wspólnego w trakcie 
trwania małżeństwa. Przykładowo, małżonkowie zawarli intercyzę wprowadzającą rozdzielność 
majątkową. Z chwilą zawarcia umowy ustała wspólność, ale pozostał majątek wspólny objęty 
wspólnością ułamkową. Do sytuacji takiej znajdą odpowiednie zastosowanie rozważania doty-
czące podziału majątku wspólnego przed rozkwaterowaniem w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r. 
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o podział majątku wspólnego małżonków nie może przyznać kwatery jednemu 
z nich. W powyższym kontekście należy przywołać Wyrok SN z dn. 15 stycznia 
2010 r. (I CSK 228/09, LEX nr 564752), w którym stwierdzono, że: „W przed-
miocie zachowania lub nabycia uprawnień do kwatery nie może orzekać sąd po-
wszechny”. 

Dysponentem mieszkań jest Agencja, która może de lege lata: 1) sprzedać 
mieszkanie każdemu z małżonków; 2) wydać decyzję o przyznaniu kwatery żoł-
nierzowi zawodowemu. Kluczowe jest rozstrzygnięcie tego, jaki charakter ma 
lokal, to znaczy, czy jest kwaterą, zgodnie z art. 1 a pkt. 3 ustawy z 1995 r., czy 
też lokalem mieszkalnym, o którym mowa w art. 1 a pkt 1 tej ustawy. Jeżeli 
Agencja chce sprzedać lokal jednemu z byłych małżonków, w tym niekoniecznie 
żołnierzowi zawodowemu, to powinna wystąpić do sądu z wnioskiem o podział 
majątku wspólnego małżonków18. Zgodnie z przepisem art. 510 § 1 k.p.c. zainte-
resowanym, a więc ewentualnym uczestnikiem postępowania nieprocesowego, 
jest każdy, czyich praw dotyczy wynik sprawy. Biorąc pod uwagę dotychczaso-
we orzecznictwo Sądu Najwyższego19, nie budzi wątpliwości, że Agencja może 
być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego byłych małżon-
ków, z których jeden jest żołnierzem zawodowym, któremu przyznana została 
kwatera stała.

Sąd przy podziale majątku wspólnego uwzględni ekspektatywę prawa 
własności lokalu20. Problematyka dotycząca sprzedaży lokali mieszkalnych na 
preferencyjnych warunkach została uregulowana w rozdziale szóstym ustawy 
z 1995 r. Najważniejszy dla prowadzonych rozważań jest art. 55 ustawy z 1995 r., 
wyłączający możliwość nabycia od Agencji kwatery. Możliwe jest natomiast na-
bycie lokalu mieszkalnego. W art. 58 ust. 2 ustawy z 1995 r. ustawodawca wska-
zał zniżki przysługujące przy nabyciu lokalu. Jeżeli natomiast Agencja nie za-
mierza sprzedać lokalu, a dokonać rozkwaterowania, sąd będzie musiał dokonać 

18 Z wnioskiem powinien wystąpić dyrektor oddziału regionalnego właściwy ze względu 
na położenie lokalu mieszkalnego, ażeby wiedzieć, któremu z byłych małżonków, i to niekoniecz-
nie żołnierzowi zawodowemu, należy mieszkanie sprzedać. 

19 Por. Uchwała SN z dn. 12.04.1995 r., III CZP 34/95, OSNC 1995, nr 7, poz. 109; Po-
stanowienie SN z dn. 26.11.2009 r., III CZP 103/09; Uchwała SN z dn. 24.09.2003 r., III CZP 
56/03; Uchwała SN z dn. 13.06.2003 r., III CZP 36/03, OSNC 2004, nr 4, poz. 52; Uchwała SN 
z dn. 13.06.2003 r., III CZP 40/03, OSNC 2004, nr 6, poz. 89. 

20 Co do pojęcia „ekspektatywa”, zob. w szczególności uwagi zawarte w Uzasadnieniu 
uchwały SN z dn. 11.09.2003 r., III CZP 52/03, LEX nr 80361. 
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rozliczenia małżonków stosownie do reguł wskazanych w dalszej części opraco-
wania. 

Bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której przed wszczęciem postępo-
wania działowego nastąpiło rozkwaterowanie w trybie art. 41 a ustawy z 1995 r. 
Brzmienie przepisu wskazuje, że powinno ono nastąpić „po uprawomocnieniu 
się wyroku orzekającego rozwód”. 

Zgodnie z zasadami postępowania działowego podział obejmuje jedynie te 
składniki, które były objęte wspólnością majątkową w chwili jej ustania oraz po-
zostają w majątku wspólnym w chwili podziału21. Podziałem naturalnie nie może 
zostać objęty lokal, który rozwiedziony małżonek żołnierz zawodowy otrzyma 
na podstawie decyzji wydanej zgodnie z art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r. 

Powstaje zatem pytanie, co dzieje się z prawem do kwatery, które wchodzi-
ło w skład majątku wspólnego. Należy uznać, że z chwilą wydania decyzji, o któ-
rej mowa w art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r., na rzecz żołnierza zawodowego 
oraz zawarcia umowy najmu z byłym małżonkiem żołnierza zawodowego wy-
chowującym dziecko (art. 41 a ust. 1 pkt 2 ustawy), prawo do kwatery wyga-
sło, a oboje byli małżonkowie zajmują kwaterę bez tytułu prawnego. Powyższe 
stwierdzenie nie oznacza, że prawo do kwatery nie będzie podlegało rozliczeniu. 

Tak w doktrynie22, jak i w orzecznictwie23 panuje zgodność co do tego, że 
sąd działowy powinien uwzględnić przedmioty zbyte w sposób sprzeczny z pra-
wem przez jednego z małżonków przed i po ustaniu wspólności. Różnica doty-
czy tego, czy podstawę rozliczenia stanowi art. 415 k.c., czyli wyrządzenie szko-
dy drugiemu małżonkowi, czy też przedmioty takie powinny zostać rozliczone 
„rachunkowo” przez zaliczenie na udział małżonka. Powyższe stanowisko nie 
może jednak uzasadniać konieczności rozliczenia prawa do kwatery. Po pierw-
sze, małżonek-żołnierz zawodowy nie zbywa kwatery. Po drugie, ustawodawca 
w art. 41 a uregulował sposób rozkwaterowania małżonków, nie można zatem 
mówić o bezprawności rozporządzeń dotyczących składników majątku wspól-
nego. 

21 Por. m.in. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, 
Warszawa 2009, s. 294. 

22 Por. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 513; J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 482. 

23 Por. m.in. Postanowienie SN z dn. 9.05.2008 r., III CZP 26/08, LEX nr 449897; Postano-
wienie SN z dn. 19.06.2009 r., V CSK 485/08, LEX nr 537040. 
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W artykule przyjęto pogląd, że rozliczenie jest możliwe przy zastosowaniu 
– w drodze analogii – art. 45 § 1 k.r.o., zgodnie z którym: „Każdy z małżonków 
powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego 
majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmio-
ty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, 
które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie moż-
na żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb 
rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”. 
Powyższe przepisy nie mogą być stosowane wprost, a wyłącznie w drodze ana-
logii legis. Trudno jest uznać, iż nowy lokal przyznany żołnierzowi zawodowe-
mu na podstawie art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r. stanowi nakład na jego 
majątek osobisty. Lokal taki nie pochodzi z majątku wspólnego małżonków, ale 
z zasobów Agencji. W opracowaniu przyjęto, że analogia z art. 45 k.r.o. jest 
uzasadniona z uwagi na brak regulacji dotyczącej rozliczenia prawa do kwatery 
wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków. 

Jeżeli małżonek-żołnierz zawodowy, pozostający kilkanaście lub kilkadzie-
siąt lat w związku małżeńskim, uzyskał przydział kwatery, której powierzchnia 
zależała od liczby członków rodziny, to trudno jest zaakceptować możliwość 
nabycia wyłącznie przez niego lokalu mieszkalnego na preferencyjnych warun-
kach, bez obowiązku rozliczenia się z drugim małżonkiem. Zgodnie z założenia-
mi ustroju ustawowego małżonkowie powinni razem partycypować w majątku 
nabytym po zawarciu małżeństwa. Za przyjętym w artykule stanowiskiem prze-
mawia także szczególna ochrona, jakiej podlega prawo do mieszkania (art. 75 
Konstytucji RP) oraz ochrona praw majątkowych, których przedmiotem jest lo-
kal mieszkalny (art. 64 ust. 1 Konstytucji RP)24. 

Należy podkreślić, że orzecznictwo Sądu Najwyższego opowiada się za 
stosowaniem w drodze analogii art. 45 k.r.o. dla wzajemnych rozliczeń małżon-
ków w sytuacji, w której nie można mówić wprost o nakładzie na dany mają-
tek małżonków. Przykładowo, w razie wniesienia przez jednego z małżonków 
wkładu z majątku wspólnego do spółki cywilnej wkład traktowany jest jak 

24 Na konieczność uwzględnienia interesów mieszkaniowych rozwiedzionego małżonka, 
gwarantowanych przez art. 75 Konstytucji RP, po uchyleniu art. 28 ustawy z 1995 r., zwrócił 
uwagę SN w Uzasadnieniu uchwały z dn. 24.11.2006 r. (III CZP 107/06, LEX nr 198921). 
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nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka (zob. Uchwała SN 
z dn. 15 września 2004 r., III CZP 46/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 152)25. 

Większe trudności sprawi ustalenie wartości prawa do kwatery. Sąd działo-
wy powinien uwzględnić ekspektatywę prawa własności lokalu, która – tak jak 
prawo do kwatery – stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. 

Sąd Najwyższy stwierdził w postanowieniu z 16 września 2010 r. (III CZP 
48/10, Lex nr 599798), że uprawnienie do bonifikaty nie może podlegać podzia-
łowi w sprawie o podział majątku wspólnego, gdyż nie jest to prawo samodziel-
ne26. Zdaniem sądu: „Należy zwrócić uwagę, że w razie przyjęcia, iż w skład 
majątku wspólnego wchodziło prawo do korzystania z lokalu, ustalenie warto-
ści tego prawa powinno nastąpić przy wzięciu pod uwagę, że wnioskodawczyni 
i uczestnikowi postępowania przysługiwało prawo nabycia lokalu za cenę po-
mniejszoną o przysługującą im bonifikatę (art. 58 ust. 2 u.z.S.Z.R.P.)”.

Przy ustalaniu prawa do kwatery, jeżeli były małżonek-żołnierz zawodo-
wy otrzymał nową kwaterę na podstawie art. 41 a ust. 1 pkt 1 ustawy z 1995 r., 
sąd powinien ustalić, czy można mówić o ekspektatywie nabycia lokalu przez 
żołnierza zawodowego. W razie odpowiedzi negatywnej, podstawę do ustalenia 
wartości prawa do kwatery stanowi wartość prawa do „nowej” kwatery otrzy-
manej przez rozwiedzionego żołnierza zawodowego. Dla ustalenia wartości tego 
prawa pomocna może się okazać teza Uchwały SN z dn. 24 maja 2002 r. (III CZP 
28/02, LEX nr 53270), zgodnie z którą: „Wartość prawa najmu lokalu komu-
nalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czyn-
szem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem – w konkretnych 
okolicznościach sprawy – okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu”27. 
A zatem sąd działowy powinien ustalić różnicę pomiędzy opłatą za kwaterę 

25 Zgodnie z tezą uchwały: „Wierzytelność z tytułu pokrycia wkładu jednego z małżonków 
w spółce cywilnej ze środków należących do majątku wspólnego podlega rozliczeniu na podstawie 
art. 45 k.r.o., stosowanego w drodze analogii”.

26 Zdaniem SN: „Uprawnienie do bonifikaty przysługującej przy nabyciu lokalu miesz-
kalnego nie jest samodzielnym prawem majątkowym. Bonifikata przewidziana w art. 58 ust. 2 
u.z.S.Z.R.P. przysługuje jedynie w razie nabycia lokalu. Uprawnienie do bonifikaty, jako pra-
wo oderwane od prawa do nabycia lokalu, nie może stanowić przedmiotu majątku wspólnego 
małżonków, podlegającego podziałowi w sprawie o podział tego majątku. Nie podlega też w tej 
sprawie »rozliczeniu« w przypadku skorzystania przez jednego z małżonków z uprawnienia do 
nabycia lokalu mieszkalnego na preferencyjnych warunkach, przysługującego przed ustaniem 
wspólności majątkowej, i nabyciu lokalu po ustaniu wspólności”.

27 Por. także Uchwała SN z dn. 9.05.2008 r., III CZP 33/08, LEX nr 383007. 
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a opłatą rynkową za porównywalny lokal, a także przypuszczalny czas korzy-
stania z kwatery. 

Wnioski 

Podmiotem prawa do kwatery otrzymanej w trakcie trwania ustroju usta-
wowego jest również współmałżonek żołnierza, a w konsekwencji – stanowi ono 
składnik majątku wspólnego małżonków (por. Uzasadnienie uchwały SN z dn. 
21 grudnia 2006 r., III CZP 131/06, OSNC 2007, nr 10, poz. 152 oraz Postano-
wienie SN z dn. 26 listopada 2009 r., III CZP 96/09, LEX nr 560491; Wyrok SN 
z dn. 4 kwietnia 2012 r., I CSK 8/12, OSNC 2012, nr 9, poz. 110; Postanowienie 
SN z dn. 21 czerwca 2013 r., I CSK 597/12, LEX nr 1360161; Postanowienie SN 
z dn. 7 lutego 2014 r., III CZP 120/13, LEX nr 1448742). Uchylenie art. 28 ustawy 
z 1995 r. nie wprowadziło zmian w zakresie przynależności prawa do kwatery 
do majątków małżonków. 

Przynależność w ustroju ustawowym przedmiotów majątkowych jest okre-
ślona przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o charakterze bez-
względnie obowiązującym (ius cogens). Możliwe jest wprowadzenie przepisu 
o charakterze lex specialis, jednak  przepisy ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbroj-
nych RP z 1995 r. nie zawierają takiej regulacji.

Za przyjętym stanowiskiem przemawia także wykładnia systemowa prze-
pisów ustaw z lat 1995 i 2004. W szczególności, przez osoby, o których mowa 
w art. 23 ustawy z 2004 r., należy rozumieć tak żołnierza zawodowego, jak i jego 
małżonka (por. Uzasadnienie wyroku SN z dn. 4 kwietnia 2012 r., I CSK 8/12, 
OSNC 2012, nr 9, poz. 110).   

Analiza przepisów ustawy z 1995 r. pozwala wyciągnąć wniosek, że po roz-
wodzie Agencja, a ściślej – dyrektor oddziału regionalnego właściwy ze wzglę-
du na położenie lokalu mieszkalnego, może dokonać rozkwaterowania w try-
bie art. 41 a ustawy z 1995 r. lub też sprzedać na warunkach preferencyjnych, 
określonych w rozdziale szóstym ustawy z 1995 r., lokal mieszkalny. O tym, 
któremu z byłych małżonków lokal zostanie sprzedany, powinien zadecydować 
sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi 
ekspektatywa własności lokalu. Agencja może naturalnie, jako podmiot zainte-
resowany, wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania działowego. Jeżeli 
Agencja sprzedała na warunkach preferencyjnych lokal mieszkalny wyłącznie 
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żołnierzowi zawodowemu, wówczas jego małżonek (jeżeli kwatera została na-
byta w trakcie trwania małżeństwa) może wystąpić z powództwem z art. 189 
k.p.c. o ustalenie nieważności umowy sprzedaży lokalu. Jeżeli po rozwodzie do-
szło do rozkwaterowania byłych małżonków, sąd działowy uwzględni prawo do 
kwatery, biorąc pod uwagę ekspektatywę nabycia lokalu przez byłego małżonka, 
będącego żołnierzem zawodowym, któremu została przyznana nowa kwatera, 
a w przypadku stwierdzenia, iż nie można mówić o ekspektatywie, ustali war-
tość prawa, posiłkując się zaaprobowanym w orzecznictwie sposobem ustale-
nia wartości prawa najmu lokalu komunalnego. Podstawę do rozliczeń stanowi 
art. 45 k.r.o. stosowany w drodze analogii legis.  
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THE DIVISION OF THE COMMON PROPERTY OF THE SPOUSES,  
WHICH INCLUDES ALSO THE RIGHT TO A BILLET

Summary

The aim of the article is to present problematic aspects of a division of the property 
of the spouses, which includes also the right to a billet. The article consists of three parts, 
which discuss the following aspects: legal affiliation to a billet to spouses’ property, 
quartering of ex-spouses according to the art. 41a of the Accommodation of Armed 
Forces of the Republic of Poland Act from the 22nd of June 1995, settlement of divorced 
spouses regarding the affiliation to common property and the right to a billet. Concise 
conclusions are presented at the end of the article. 
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PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW  
PO USTANIU WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ  

W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie orzecznictwa SN w sprawach o podział ma-
jątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej. Jak pokazuje praktyka, 
coraz więcej spraw z tego zakresu trafia na wokandy sądowe. Autorka w rozważaniach 
teoretycznych dokonuje analizy uregulowań dotyczących omawianej problematyki, 
z uwzględnieniem rozliczeń między małżonkami z tytułu wydatków i nakładów po-
czynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego z małżonków i odwrot-
nie. Kluczowym zagadnieniem w tych sprawach jest problematyka podziału majątku, 
w skład którego wchodzi nieruchomość (lokal mieszkalny czy użytkowy, budynek) ob-
ciążona hipoteką przewyższającą aktualną wartość rynkową tej nieruchomości. Nieste-
ty, w tej kwestii nie wypowiedział się jeszcze SN. Autorka wysuwa propozycje co do 
sposobu dokonania podziału majątku z takim obciążeniem hipotecznym.

Słowa kluczowe: wspólność ustawowa, majątek wspólny i osobisty, rozdzielność ma-
jątkowa
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Niniejsze rozważania należy zacząć od określenia pojęcia „majątek wspól-
ny”. Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego1 (dalej: k.r.o.) 
wspólność ustawowa powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Nie jest to ustrój 
przymusowy, gdyż – stosownie do art. 47 § 1 tego kodeksu – małżonkowie 
mogą przez umowę majątkową małżeńską, zawartą w formie aktu notarialnego, 
wspólność tę rozszerzyć, ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową, a od 
20 stycznia 2005 r. – przyjąć rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. 
Wyliczenie składników tego majątku zawierają art. 31 § 2 i art. 33 k.r.o. O zali-
czeniu danego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków de-
cyduje moment jego definitywnego nabycia przez oboje małżonków lub przez 
jednego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej. Dopóki trwa wspólność 
ustawowa, dopóty nie można żądać podziału majątku wspólnego. Zakaz ten 
wynika wprost z art. 35 k.r.o., zatem nawet podział dokonany za zgodą obojga 
małżonków jest nieważny, przy czym zagadnienie to jest kontrowersyjne, bo do-
puszczalne jest dokonanie przesunięć majątkowych między majątkiem wspól-
nym a majątkiem osobistym.

Pojęcie „majątek wspólny” jest nierozerwalnie związane z istnieniem za-
równo węzła wspólności majątkowej o charakterze łącznym – gdy trwa wspól-
ność ustawowa, jak i ułamkowym – od chwili ustania wspólności ustawowej 
i przekształcenia jej we wspólność ułamkową. Pojęciem „majątek wspólny” 
można posługiwać się tylko do czasu zniesienia wspólności ułamkowej orze-
czeniem sądu bądź umową zawartą między małżonkami. Dopiero z chwilą do-
konania umownego bądź sądowego podziału majątku wspólnego, to jest znie-
sienia stosunku współwłasności, przestaje istnieć majątek wspólny obejmujący 
przedmioty nabyte przez małżonków od chwili powstania do ustania wspólności 
ustawowej.

W razie sporu między małżonkami co do tego, czy dany przedmiot ma-
jątkowy wchodzi w skład majątku wspólnego, czy też w skład majątku osobiste-
go jednego z małżonków, każdy z nich może w czasie trwania wspólności usta-
wowej, w drodze powództwa wytoczonego przeciwko drugiemu małżonkowi na 
podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego2 (dalej: k.p.c.), żądać usta-
lenia, czy przedmiot ten stanowi składnik majątku wspólnego bądź osobistego 

1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2012, poz. 788, 
ze zm.

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2014, 
poz. 101, ze zm. 
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jednego z małżonków (por. Wyrok SN z dn. 20 sierpnia 1998 r., III CKN 332/98, 
niepubl.). Jeśli jednak przedmiotem tym jest nieruchomość należąca do majątku 
wspólnego, lecz w prowadzonej dla tej nieruchomości księdze wieczystej jest 
wpisany jako właściciel jeden z małżonków, drugi z nich może wytoczyć prze-
ciwko małżonkowi wpisanemu do księgi wieczystej powództwo na podstawie 
art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece3 (dalej: u.k.w.h.) o uzgodnie-
nie stanu prawnego wynikającego z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem 
prawnym. Roszczenie to może być ujawnione w księdze wieczystej przez wpis 
ostrzeżenia (art. 10 ust. 2 u.k.w.h.).

Ustanie wspólności ustawowej, niezależnie od przyczyn i źródła, aktuali-
zuje możliwość podziału majątku wspólnego. Wyjątek stanowi art. 124 ustawy 
– Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej: p.u.n.), zgodnie z którym podział ma-
jątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków jest niedopusz-
czalny.

Majątek wspólny w całości wchodzi do masy upadłości i podlega podziało-
wi według przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Udział w majątku 
współmałżonka upadłego stanowi wierzytelność pieniężną, którą należy zgło-
sić sędziemu komisarzowi, i podlega zaspokojeniu w trzeciej kategorii (art. 342 
p.u.n.).

W wyniku ustania wspólności ustawowej między małżonkami powstaje 
rozdzielność majątkowa. Do majątku objętego wspólnością ustawową stosuje 
się odpowiednio przepisy o współwłasności w części ułamkowej (art. 46 k.r.o.), 
a więc do przedmiotów majątkowych wchodzących do majątku wspólnego mają 
zastosowanie przepisy art. 195 i n. k.c., ale tylko wówczas, gdy odpowiednie 
materie prawne nie są uregulowane odmiennie, między innymi w art. 43–45 
k.r.o. (na przykład kwestia uprawnienia do żądania ustalenia nierównych udzia-
łów w majątku wspólnym). Ustawowa transformacja współwłasności łącznej 
małżonków we współwłasność w częściach ułamkowych nie jest zatem trans-
formacją pełną, skoro poddano ją także innemu niż współwłasność ułamkowa 
reżimowi prawnemu. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera unormowań problematy-
ki podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową. Przepis art. 46 
k.r.o. odsyła w tym przedmiocie do uregulowań dotyczących wspólności mająt-
ku spadkowego i działu spadku, to jest do art. 1035–1046 k.c. i 680–689 k.p.c. 

3 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. 2013, poz. 707, 
ze zm.
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(zasada podwójnego odesłania). Podział tego majątku może być dokonany, po-
dobnie jak zniesienie współwłasności, w drodze: fizycznego podziału, przyzna-
nia przedmiotu współwłasności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem 
spłaty przez niego drugiego współwłaściciela, przez podział cywilny (sprzedaż 
i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży) oraz ustanowienie odrębnej własności 
lokali.

Wyłaniają się tu trzy zagadnienia: ustalenie składu majątku, jego wartości 
oraz sposobu wyjścia z niepodzielności.

W zasadzie przedmiotem podziału są tylko aktywa – z wyjątkiem sytuacji, 
w której na przykład w skład majątku wchodzi nieruchomość obciążona hipote-
ką dla zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków, który 
w wyniku podziału otrzymuje tę nieruchomość.

Jeżeli stanowiąca majątek wspólny nieruchomość jest obciążona hipoteką, 
to według przeważającego stanowiska SN należy obciążenie to odliczyć od war-
tości nieruchomości. Sąd Najwyższy nie zajął jednak stanowiska w sprawie sytu-
acji, kiedy wierzytelność hipoteczna przewyższa wartość rynkową nieruchomo-
ści wyliczoną na dzień podziału. Uważam, że w tej sytuacji trudno jest znaleźć 
dobre rozwiązanie. Można ograniczyć podział do części majątku (art. 1038 k.c.), 
gdy jednak zważy się, że w naszych warunkach lokal mieszkalny czy budynek 
to, w większości spraw, główny składnik majątku, można ustalić wartość ryn-
kową nieruchomości bez hipoteki i w razie przyznania jej na wyłączną własność 
jednemu z małżonków (byłemu małżonkowi), przysługującą drugiemu małżon-
kowi spłatę czy dopłatę zmniejszyć o połowę wierzytelności hipotecznej – chyba 
że w umowie majątkowej udziały w majątku wspólnym były inaczej określone. 
Oczywiście, gdy oboje małżonkowie byli dłużnikami osobistymi i rzeczowymi, 
to należy uzyskać od banku, jako wierzyciela hipotecznego, zwolnienie z osobi-
stej odpowiedzialności tego małżonka, który nie otrzyma nieruchomości. Jeśli 
bank nie wyrazi zgody, pozostaje tylko możliwość oszacowania wartości lokalu 
bądź budynku bez hipoteki i podzielenie aktywów. Jeżeli, przykładowo, budynek 
da się podzielić na dwie odrębne nieruchomości, to dojdzie do zmiany hipoteki 
na łączną. Gdy w skład majątku wchodzą jednostki w funduszach emerytalnych, 
podziału należy dokonać ilościowo, jeśli natomiast przyznaje się wszystkie jed-
nostki jednemu byłemu małżonkowi – wartościowo.

Podział może być sądowy lub umowny. Podział sądowy następuje na 
podstawie postanowienia sądu w następujących rodzajach spraw: podział ma-
jątku w sprawie o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa, jeżeli nie 
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powoduje to nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy (art. 58 § 3 k.r.o.), w po-
stępowaniu o dział spadku oraz w drodze postępowania polubownego. Jak poka-
zuje praktyka, sądy dokonują podziału majątku w tych sprawach tylko wówczas, 
gdy strony są zgodne co do składu, wartości i sposobu podziału. Podział na pod-
stawie umowy podlega w zasadzie ogólnym uregulowaniom dotyczącym czyn-
ności prawnych (art. 73–81 k.c.). Tak więc, przy umownym podziale, strony mogą 
na zasadzie swobody umów (art. 3531 k.c.) podzielić majątek dowolnie, oczywiście 
z zachowaniem przepisów bezwzględnie obowiązujących (art. 58 § 1 k.c.).

Umowa o podziale majątku, jeśli przedmiotem podziału są ruchomości, 
może być zawarta w dowolnej formie. Jeżeli natomiast tym przedmiotem jest 
nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa musi być 
zawarta w formie aktu notarialnego (art. 158 w związku z art. 73§ 2 k.c. i art. 172 
ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych4, dalej: u.s.m.).

Umowa powinna zawierać wszystkie istotne elementy umowy znoszącej 
współwłasność, to jest oświadczenia o przeniesieniu udziałów, postanowienia 
o spłatach, ewentualnie dopłatach, a gdy przedmiotem podziału jest nieru-
chomość, dodatkowo wskazywać numer księgi wieczystej i zawierać wniosek 
o dokonanie wpisu odpowiadający wymaganiom pisma procesowego, a więc we 
wniosku powinni być wymienieni uczestnicy postępowania określeni w art. 6261 

§ 2 k.p.c. Obowiązek zamieszczenia przez notariusza takiego wniosku w akcie 
wynika z art. 92 § 4 Prawa o notariacie5, gdyż umowa ta stanowi podstawę wpisu 
do księgi wieczystej. Należy tu wspomnieć, że do umowy tej mają zastosowanie 
przepisy o wadach oświadczenia woli. W razie jej nieważności każdy, kto ma 
w tym interes prawny, może wytoczyć powództwo na podstawie art. 189 k.p.c. 
o ustalenie nieważności. 

Jeśli po umownym podziale majątku zostanie złożony wniosek o sądowy 
podział i strony podniosą zarzut nieważności umowy, to sąd dokonuje oceny tej 
umowy i, w razie uznania zasadności zarzutu, orzeknie o podziale. W przeciw-
nym razie oddali wniosek. 

Sądowy podział dokonuje się w trybie nieprocesowym (art. 566 i 567 
k.p.c.). Postępowanie to może być połączone z działem spadku bądź zniesieniem 
współwłasności (art. 689 k.p.c.), co jest konieczne w razie śmierci jednego z mał-
żonków. Podział majątku musi być dokonany uprzednio bądź razem z działem, 

4  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. 2001, nr 4, 
poz. 27. 

5 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, Dz.U. 1991, nr 22, poz. 91.
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gdyż dopiero w wyniku podziału majątku wiadomo, co po zmarłym małżonku 
wchodzi w skład spadku. Jeśli majątek stanowi współwłasność z osobą trzecią, 
na przykład z konkubentem małżonki, to postępowanie może być też połączo-
ne ze zniesieniem współwłasności. Jeżeli zostanie złożony wniosek o dział bez 
uprzedniego podziału majątku, to sąd powinien wezwać wnioskodawcę do uzu-
pełnienia wniosku, lecz nie pod rygorem zwrotu, a pod rygorem zawieszenia 
postępowania (por. Uchwałę SN z dn. 2 marca 1972 r., III CZP 100/71, OSNC 
1972, nr 7–8, poz. 129).

W sprawach o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga kompleksowo:
1. O składzie i wartości majątku wspólnego, ustalając wartość z chwili do-

konywania podziału.
2. O roszczeniach wynikających z art. 45 k.r.o., jak i o roszczeniach za 

czas od ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego. 
Po wszczęciu postępowania o podział majątku wspólnego sąd w tym postępo-
waniu rozstrzyga o bezskuteczności rozporządzenia względem współmałżonka 
udziałem w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową (art. 1036 k.c. 
w zw. z art. 46 k.r.o.). Powoduje to możliwość dokonania podziału majątku tak, 
jakby to rozporządzenie – w zakresie uznanym za bezskuteczne – nie zosta-
ło w ogóle dokonane. Udział taki może być zatem objęty aktywami dzielonego 
majątku i podlegać podziałowi. Mamy tu do czynienia z różnymi układami sy-
tuacji, zarówno jeśli chodzi o ustalenie składu, jak i wartości majątku objętego 
podziałem. Przykładowo można wskazać kilka z nich:

1. Jeżeli wkład jednego z małżonków do spółki cywilnej, przekształconej 
w spółkę jawną, pochodzi z majątku objętego wspólnością majątkową małżeń-
ską, to do majątku tego należy również wierzytelność z tytułu nakładu, którym 
pokryto wkład. Wysokość tej wierzytelności ustala się według reguł obowiązu-
jących przy obliczaniu wartości udziału kapitałowego w przypadku wystąpienia 
wspólnika ze spółki jawnej (art. 65 Kodeksu spółek handlowych6). Wartość na-
kładu z majątku wspólnego małżonków na nabycie należącego do jednego z nich 
udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustala się według ceny ryn-
kowej tego udziału. Przy obliczaniu wartości udziałów w obu spółkach należy 
mieć na uwadze stan spółki z chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, 
a ceny – z daty orzekania (Uchwała SN z dn. 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, 
OSNC 2009, nr 4, poz. 54).

6 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, nr 94, 
poz. 1037.
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2. O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku 
wspólnego lub majątku osobistego małżonków nie decydują złożone przez nich 
oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy ma-
jątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w razie pozostawania małżonków 
w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać 
skutków wynikających z przepisów art. 31–34 k.r.o. (Postanowienie SN z dn. 
2 lutego 2012 r., II CSK 363/11, LEX nr 1211142). Jeśli więc na przykład małżo-
nek oświadczy przy zawieraniu umowy w formie aktu notarialnego, że nabywa 
nieruchomość z majątku osobistego, a faktycznie nabywa z majątku wspólnego, 
to notariusz spisze umowę i prześle wypis aktu notarialnego do sądu wieczy-
stoksięgowego, który dokona wpisu prawa własności na rzecz tego małżonka 
jako wyłącznego właściciela. Nie oznacza to jednak, że ta nieruchomość stanowi 
majątek osobisty tego małżonka – wpis do księgi ma tylko charakter deklarato-
ryjny. W razie sporu między małżonkami (byłymi małżonkami), co do tego, czy 
dany przedmiot wchodzi do majątku wspólnego, sąd może wydać postanowienie 
wstępne. 

3. W sytuacji, gdy nakłady pochodzące z majątku wspólnego zostały prze-
znaczone na budowę domu na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego 
jednego z małżonków, wartość tych nakładów określa się w ten sposób, że naj-
pierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu z czasu 
jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu 
według cen rynkowych (Uchwała SN z dn. 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80, 
OSNC 1981/11/206). Pojawia się tu jednak pytanie, czy Kodeks rodzinny stano-
wi wyłączną podstawę do rozliczeń między małżonkami, czy do tych rozliczeń, 
w zakresie budowy, można stosować przepisy Kodeksu cywilnego – konkretnie 
art. 231 § 1 k.c. (Według tego przepisu: „Samoistny posiadacz gruntu w dobrej 
wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek 
lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel 
działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki 
za odpowiednim wynagrodzeniem”. Stosownie do § 2 o brzmieniu: „Właściciel 
gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości prze-
noszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto 
wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpo-
wiednim wynagrodzeniem”). Z zestawienia art. 45 k.r.o i art. 231 § 1 k.c. wyni-
ka, że na podstawie pierwszego małżonek może żądać zasądzenia odpowiedniej 
części wartości nakładów według wielkości udziału, a na podstawie drugiego 
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przepisu ma roszczenie o wykup udziału we własności gruntu. Z porównania 
obu uprawnień wynika, że dla małżonka wybór nie jest obojętny. Orzecznictwo 
Sądu Najwyższego w tej kwestii przechodziło ewolucję. Przez wiele lat kształ-
towała je uchwała z 3 października 1969 r. (III CZP 71/69, OSNCP 1970, nr 6, 
poz. 99), wykluczająca podstawę z art. 231 § 1 k.c. Zasadniczym argumentem na 
rzecz tego poglądu był brak koniecznej przesłanki samoistnego posiadania. Wyło-
mem od tego poglądu są uchwały SN z 18 stycznia 1982 r. (III CZP 54/81, OSNCP 
1982, nr 5–6, poz. 71) i z 11 marca 1985 r. (III CZP 7/85, OSNCP 1985, nr 11, poz. 
170), w których  sąd przyjął możliwość stosowania art. 231 § 1 k.c. i ten pogląd 
został przyjęty w orzeczeniu z 24 stycznia 1989 r. (I CR 105/89, OSP 1990, nr 10, 
poz. 360). W jego uzasadnieniu sąd odwołał się do zasad współżycia społecznego 
oraz zasady dobra rodziny i tak ukształtowała się praktyka orzecznicza.

Do tego orzecznictwa słusznie krytycznie odniósł się J. Ignaczewski7, 
przede wszystkim podkreślając brak kumulatywnego spełnienia przesłanek do 
zastosowania art. 231 k.c., do których odwołał się Sąd Najwyższy. Niemożliwe 
jest wręcz wykazanie, przy czynieniu nakładów z majątku wspólnego na majątek 
osobisty jednego z małżonków, samoistnego posiadania i dobrej wiary, nawet przy 
uwzględnieniu art. 7 k.c. Stanowisko Sądu Najwyższego w istocie nie wyjaśnia 
wzajemnego stosunku konkurujących ze sobą przepisów Kodeksu cywilnego i Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego, a tym samym właściwej podstawy do rozliczeń 
wspólnej budowy na gruncie należącym do jednego z małżonków.

Przy podziale majątku wspólnego pojawia się pytanie, czy nowelizacja 
hipoteki dokonana ustawą z 26 czerwca 2009 r. ma wpływ na podział mająt-
ku wspólnego po 20 lutego 2011 r., jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość 
wspólna obciążoną hipoteką. Na pytanie to należy udzielić odpowiedzi pozy-
tywnej z następujących przyczyn: według ugruntowanego stanowiska orzecz-
nictwa, w stanie prawnym zarówno przed zmianą z 20 lutego 2011 r. przepisów 
o hipotece, jak i po tej zmianie, przy szacowaniu składników majątku wspól-
nego należy uwzględnić obciążenie zmniejszające rzeczywistą wartość tych 
składników majątkowych, w szczególności obciążenie o charakterze prawno-
rzeczowym, za które ponosi odpowiedzialność każdorazowy właściciel nieru-
chomości, zwłaszcza obciążenie hipoteką i prawami dożywocia. Wartość takich 
obciążeń odlicza się zarówno przy ustalaniu składników majątku wspólnego, jak 
i przy zaliczeniu wartości przyznanej jednemu z małżonków nieruchomości na 

7 J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe. Sądowe komentarze tematyczne, Warsza-
wa 2011, s. 168.
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poczet przysługującego mu udziału w majątku wspólnym (por. Postanowienie 
SN z dn. 29 września 2004 r., II CK 538/03, LEX nr 137537 i z 26 listopada 
2009 r., III CZP 103/09, LEX nr 551881 oraz z dn. 26 października 2011 r., I CSK 
41/11, LEX nr 1101323). Jeśli więc, przykładowo, nieruchomość wspólna była 
obciążona hipoteką zwykłą i dochodzi do podziału tej nieruchomości między 
byłych małżonków (lub małżonków w przypadku separacji), to powstaje hipo-
teka łączna na podstawie art. 76 ust. 1 u.k.w.h., tak jak powstałaby przed wej-
ściem w życie ustawy nowelizującej. Jeśli natomiast w wyniku podziału docho-
dzi do ustanowienia odrębnej własności lokali przed nowelizacją wprowadzoną 
ustawą z 26 czerwca 2009 r., to będzie miał zastosowanie art. 76 ust. 4 u.k.w.h. 
w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (por. Uzasadnienie uchwały siedmiu 
sędziów SN z dn. 16 października 2008 r., III CZP 71/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 
49, dotyczące kwestii intertemporalnych związanych z wejściem w życie ustawy 
nowelizującej art. 76 ust. 4 u.k.w.h. w 2001 r.). Jeżeli zaś do podziału przez usta-
nowienie odrębnej własności lokali dochodzi po 20 lutego 2011 r., to ma zastoso-
wanie art. 76 u.k.w.h. w brzmieniu obowiązującym od tego dnia.
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THE DIVISION OF THE JOINT PROPERTY OF SPOUSES  
AFTER STANDING STILL OF THE COMMUNITY 

PROPERTY IN THE CASE-LAW OF THE SUPREME COURT

Summary

The purpose of the article is presentation of the Supreme Court case-law in rela-
tion to the division of the joint property of spouses after standing still of the community 
property. It is known from experience that more and more cases of this kind are brought 
before the courts.

Author’s theoretical deliberation analyses this issue, especially the problem of 
a payoff between spouses, relating from expenses and imput on personal and joint prop-
erties of spouses.

The key issue in such cases is the partition of joint property including a mortgage 
on a real estate (a residential premisses, a business premisses, a building), especially in 
cases in which a value of the mortgage is higher then a current value of the estate.

Unfortunately, there is no judgement of the Supreme Court relating to this issue.
The author makes suggestions as to the possible way of the partition of the mort-

gaged joint marital property.
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Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane z zarządem 
majątkiem wspólnym małżonków. W artykule zajęto stanowisko, zgodnie z którym 
czynnościami wspomnianego zarządu są m.in. czynności procesowe. Bazując na tym 
założeniu, autorzy dokonali analizy wybranych zagadnień łączących się z problema-
tyką uregulowaną w art. 361 k.r.o., który normuje kwestię sprzeciwu małżonka wobec 
czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego z małżonków. 
W opracowaniu omówione zostały więc takie zagadnienia jak: adresat i forma sprze-
ciwu wobec zamierzonej czynności przed sądem, skutki dokonania takiej czynności 
pomimo sprzeciwu, a także kwestie związane z ochroną osób trzecich. Podkreślając 
liczne wątpliwości występujące w związku z interpretacją art. 361 k.r.o., wskazano na 
potrzebę ponownego podjęcia dyskusji nad kształtem regulacji prawnych dotyczących 
małżeńskich ustrojów majątkowych.

Słowa kluczowe: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zarząd majątkiem wspólnym małżon-
ków, sprzeciw małżonka, czynności procesowe
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Uwagi wprowadzające

Przepis art. 361 k.r.o. został wprowadzony do tego kodeksu na mocy posta-
nowień Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw1. Jak wskazano w uzasadnieniu pro-
jektu tej ustawy, proponowane rozwiązanie miało stworzyć małżonkom poczu-
cie prawnego zabezpieczenia przed lekkomyślnymi i niegospodarnymi zachowa-
niami partnera bez wypaczania przyjętej koncepcji samodzielności małżonków 
w zarządzaniu majątkiem wspólnym. Regulacja ta miała również, w swoim za-
łożeniu, umożliwiać pozasądowe, „prewencyjne” działanie przed wszczęciem 
procedury zmierzającej do pozbawienia jednego z małżonków prawa zarządu 
majątkiem wspólnym (w trybie określonym w art. 40 k.r.o.), albo procesu o usta-
nowienie rozdzielności majątkowej zgodnie z art. 52 k.r.o.2 Należy podkreślić, że 
w opracowaniach dotyczących art. 361 k.r.o. powszechnie zwraca się uwagę na 
taki właśnie cel wprowadzenia do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozpatry-
wanego przepisu3. Tymczasem, wobec rozlicznych wątpliwości związanych z in-
terpretacją art. 361 k.r.o., można się zastanowić, czy osiągnięcie wspomnianych 
celów jest możliwe4. Jedynie tytułem przykładu można wspomnieć o następują-
cych wątpliwościach łączących się z wykładnią omawianego przepisu:

1) dyskusyjne jest pojęcie „zarząd majątkiem wspólnym małżonków”;
2) niejasny jest stosunek art. 361 k.r.o. do art. 37 § 1 k.r.o.;
3) występują wątpliwości co do wyłączenia sprzeciwu wynikające z niepre-

cyzyjnych sformułowań zawartych w art. 361 §1 k.r.o. (chodzi o „czynno-
ści w bieżących sprawach życia codziennego”, „czynność zmierzającą do 

1 Dz.U. nr 162, poz. 1691. 
2 Zob. Uzasadnienie projektu nowelizacji, Druk Sejmowy nr 1566, IV kadencja Sejmu. 
3 Zob. np. A. Lutkiewicz-Rucińska, Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego 

małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym (część 1), „Rodzina i Prawo” 2006, nr 3, s. 39; 
M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, 
wyd. 2, Warszawa 2014, s. 365–366; K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komen-
tarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 417; T. Smyczyński, Reforma małżeńskie-
go prawa majątkowego, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 18, s. 830. 

4 W piśmiennictwie pojawiło się też zapatrywanie, zgodnie z którym konieczne jest uchy-
lenie art. 361 k.r.o. ze względu na zawarte w nim liczne niejasności, które powodują, że przepis ten 
może być traktowany jako naruszający bezpieczeństwo obrotu oraz prowadzący do destabilizacji 
małżeństwa i rodziny poprzez nadużywanie sprzeciwu. Tak K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy..., red. K. Pietrzykowski, s. 420. 
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zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny” oraz „czynność podejmowaną 
w ramach działalności zarobkowej”);

4) problematyczne jest także określenie konsekwencji działania małżonka 
pomimo sprzeciwu drugiego z nich. 

Poza przytoczonymi wątpliwościami można się również zastanowić, czy 
nie jest tak, że – wbrew poczynionemu w uzasadnieniu projektu nowelizacji 
z 17 czerwca 2004 r. założeniu – znacznie częściej i skuteczniej, niż poza sądem, 
ochrona wspólnych praw małżonków jest realizowana za pomocą procesowych 
środków ochrony tych praw.

Przytoczone, jedynie przykładowo, wątpliwości jawiące się w związku 
z rozpatrywanym unormowaniem, spowodowały spore zainteresowanie tym 
przepisem w piśmiennictwie. Został on obszernie i szczegółowo przeanalizo-
wany w różnorodnych opracowaniach5. Analizy odnosiły się jednakże przede 
wszystkim do zagadnień dotyczących sfery prawa materialnego. Kwestie zwią-
zane zaś z prawem procesowym traktowane były z reguły w sposób marginal-
ny. Tymczasem istniejących wątpliwości, związanych z art. 361 k.r.o., nie można 
ograniczać jedynie do sfery prawa materialnego. Konieczne wydaje się więc za-
prezentowanie problematyki dotyczącej omawianego przepisu także z uwzględ-
nieniem zagadnień występujących na gruncie prawa procesowego. Pozwoli to 
niewątpliwie w sposób pełniejszy „naświetlić” kwestię sprzeciwu małżonka wo-
bec zamierzonej przez drugiego z nich czynności zarządu majątkiem wspólnym 
wraz z łączącymi się z tym zagadnieniem wątpliwościami.

Czynności procesowe jako czynności zarządu majątkiem wspólnym 

Zgodnie z art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o. wykonywanie zarządu obejmuje czynno-
ści, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, 
w tym również czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Wobec ta-
kiego określenia zarządu majątkiem wspólnym, trafne wydaje się stwierdzenie, 
że czynnościami zarządu są czynności cywilnoprawne, czynności procesowe 

5 Zob. zwłaszcza: K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, wyd. 1, War-
szawa 2012, s. 347–405; A. Lutkiewicz-Rucińska, Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez 
drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym (część 1)..., s. 39–58; tejże, Sprzeciw 
małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym 
(część 2), „Rodzina i Prawo” 2006, nr 4, s. 25–39; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., 
s. 365–376. 
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oraz faktyczne6. W piśmiennictwie wyrażono jednak wątpliwości co do tego, 
czy do kategorii czynności zarządu majątkiem wspólnym powinny zostać zali-
czone również czynności procesowe7. Rozwianie tych wątpliwości wymaga bo-
daj krótkiej wzmianki odnośnie do pojęcia wspomnianych czynności. Kodeks 
postępowania cywilnego nie zawiera definicji czynności procesowej, aczkolwiek 
pojęcie to pojawia się w wielu przepisach Kodeksu postępowania cywilnego8. 
W piśmiennictwie pojawiło się więc wiele określeń czynności procesowej. Po-
szczególni autorzy starali się sprecyzować to pojęcie, akcentując rozmaite cechy, 
jakimi powinna się charakteryzować ta czynność9. Na użytek niniejszego opra-
cowania można przyjąć, że czynnością procesową jest formalna czynność pod-
miotu postępowania, która może wywrzeć skutki prawne dla procesu cywilnego 
(lub innego rodzaju postępowania), w związku z którym ta czynność zostaje 
dokonana10. Jak się ponadto przyjmuje, pojęcie „czynność procesowa” ma odpo-
wiednie zastosowanie także w postępowaniu nieprocesowym11.

Poza dyskusją wydaje się stwierdzenie, że czynnością procesową jest za-
równo czynność, która zapoczątkowała postępowanie, jak i każda czynność na-
leżąca do czynności składających się na akt procesu (postępowania nieproce-
sowego). Do czynności procesowych należy zaliczyć również czynność, która 
powoduje, że postępowanie nie zakończy się wydaniem orzeczenia przez sąd co 
do istoty sprawy12. Wśród czynności procesowych zgodnie wyróżnia się, stosu-
jąc kryterium podmiotu dokonującego tej czynności, czynności procesowe stron 

6 Zob. np. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 345. 
7 Odnośnie do wątpliwości co do zaliczenia do czynności zarządu czynności procesowych 

zob. np. J. Pisuliński, O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między 
małżonkami, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2, s. 199–200. 

8 Zob. np. art. 5, 66, 79, 101 k.p.c.
9 Odnośnie do wspomnianych prób definicji czynności procesowej zob. np. E. Waśkowski, 

Istota czynności procesowych, „Polski Proces Cywilny” 1937, nr 24, s. 737 i n.; W. Siedlecki, 
Czynności procesowe, „Państwo i Prawo” 1951, z. 11, s. 696 i n.; M. Piekarski, Czynności ma-
terialnoprawne i procesowe w sprawach cywilnych, „Studia Prawnicze” 1973, z. 37, s. 128 i n.; 
Z. Świeboda, Czynności procesowe w postępowaniu cywilnym, wyd. 1, Warszawa 1990, s. 23–25; 
T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 22–30.

10 Tak W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 
1998, s. 150–151; P. Osowy, Postępowanie cywilne, wyd. 1, Warszawa 2003, s. 121.

11 Zob. np. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne..., s. 151–152. Obszernie na 
temat czynności w postępowaniu nieprocesowym zob. np. J. Turek, Czynności w postępowaniu 
nieprocesowym, wyd. 1, Warszawa 2013.

12 Zob. np. Z. Świeboda, Czynności procesowe..., s. 62; W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postę-
powanie cywilne..., s. 153–154.
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(uczestników) postępowania. W grę mogą więc wchodzić na przykład czynności 
dokonywane przez małżonków w toku właściwego postępowania lub takie postę-
powanie inicjujące. Jeżeli więc czynności procesowe dotyczą przedmiotów ma-
jątkowych należących do majątku wspólnego małżonków, to znaczy, gdy skutki 
prawne tych czynności odnoszą się do praw należących do majątku wspólne-
go, to można je zakwalifikować do czynności zarządu majątkiem wspólnym. 
Wszak ustawodawca posłużył się ogólną formułą „czynności zarządu majątkiem 
wspólnym”, nie wyłączając z tej kategorii na przykład czynności procesowych, 
a nie powinno budzić wątpliwości, że również czynności procesowe mogą doty-
czyć przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, oraz że ich 
dokonywanie może wywierać wpływ na ten majątek. Dodatkowym argumen-
tem mogącym przemawiać za przyjętym zapatrywaniem może być także to, że 
czynności procesowe zalicza się do kategorii czynności prawnych w szerokim 
znaczeniu tego terminu. Oczywiście, że pojęcia te nie są identyczne, cechują się 
odrębnościami zarówno co do ich treści, jak i skutków, nie oznacza to jednak, iż 
czynności procesowe nie mogą spełniać przesłanek czynności zarządu określo-
nych w art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o., tak jak przesłanki te spełniają czynności material-
noprawne. Uznanie za trafne założenia, zgodnie z którym do czynności zarządu 
majątkiem wspólnym zaliczyć można również czynności procesowe, wydaje się 
więc uzasadnione, aczkolwiek niepodobna jednocześnie zaprzeczyć, że przyjęte 
zapatrywanie może się stać przyczyną rozmaitych wątpliwości wymagających 
rozstrzygnięcia. 

Ustawodawca, we wspomnianym art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o., nadmienia ponadto 
o czynnościach zmierzających do zachowania majątku wspólnego. Wobec po-
wyższego, rozpatrywane pojęcie obejmuje także, zgodnie z treścią art. 36 § 2 zd. 
2 k.r.o., tak zwane czynności zachowawcze, zmierzające do zachowania majątku 
wspólnego. Jak się wskazuje, czynności te mogą mieć charakter defensywny i być 
podejmowane w celu ochrony naruszonego prawa lub przywrócenia stanu sprzed 
naruszeń (na przykład powództwo windykacyjne albo negatoryjne). Mogą one 
mieć także charakter ofensywny, wówczas gdy podejmowane są działania w celu 
usunięcia niepewności prawnej i wynikającego z tego zagrożenia (na przykład 
powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa albo stosunku prawne-
go wytoczone na podstawie art. 189 k.p.c.)13. Każdy z małżonków ma więc sa-
modzielną, czynną legitymację procesową w sprawach sądowych dotyczących 

13 Tak np. J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe, red. J. Ignaczewski, wyd. 2, 
Warszawa 2011, s. 84.
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przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, przedmiotów, 
którymi ten małżonek może samodzielnie zarządzać. Może więc na przykład 
samodzielnie, bez zgody drugiego małżonka, wytoczyć powództwo. W pewnych 
jednak przypadkach dokonanie czynności procesowej wymagać będzie zgody 
drugiego małżonka. Odnosić się to będzie do spraw, w których skutek uwzględ-
nienia powództwa jest równoznaczny ze skutkiem czynności prawnej, na doko-
nanie której wymagana jest zgoda drugiego z małżonków na podstawie art. 37 
§ 1 k.r.o. Do takiej kategorii należą na przykład sprawy wytoczone na podstawie 
art. 231 § 1 k.c. Brak zgody małżonka na wytoczenie powództwa w tej materii 
przez drugiego z nich oznacza brak legitymacji procesowej powoda14. 

W sprawach, w których jeden z małżonków podejmuje czynności defen-
sywne, rodzi się wątpliwość, czy drugi, niedziałający małżonek może zgłosić 
sprzeciw w trybie art. 361 § 1 k.r.o. Zgłaszanie roszczeń tego typu służy gene-
ralnie zachowaniu wspólnego prawa i znajduje swoją aksjologiczną podstawę 
w uniwersalnej dyspozycji art. 209 k.c. Ponadto dopuszczenie sprzeciwu jednego 
z małżonków wobec tego rodzaju czynności, podejmowanej w stosunku do za-
chowania wspólnego prawa, może wywoływać wątpliwości również w świetle 
dyspozycji art. 206 k.c. lub art. 341 k.r.o. w zakresie wzajemnych relacji między 
tymi osobami. W odniesieniu do czynności zachowawczych przyjmuje się bo-
wiem, że współwłaściciel podejmujący czynności zachowawcze działa w imie-
niu własnym, ale reprezentuje interesy innych współwłaścicieli. Cechą charakte-
rystyczną tej reprezentacji jest więc to, że podejmując czynność zachowawczą, 
działa w interesie wszystkich15. Jak ponadto wskazywano, współwłaściciel nie 
może skutecznie podejmować czynności zachowawczych, jeżeli sprzeciwiają 
się temu współwłaściciele reprezentujący większość udziałów16. Zdaniem Sądu 
Najwyższego, wspomniana zasada nie ma jednak zastosowania w przypadku, 
w którym jeden z małżonków, wbrew sprzeciwowi drugiego z nich, dochodzi 
roszczenia o wydanie nieruchomości wchodzącej w skład małżeńskiej wspólno-
ści majątkowej17. Jak się jednak wydaje, trudno jest uznać wspomniane orzecze-
nie Sądu Najwyższego za aktualne wobec zmienionego i obowiązującego stanu 

14 Tak M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, 
wyd. 5, Warszawa 2011, s. 240. 

15 Zob. E. Skowrońska-Bocian, w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 
1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 6, Warszawa 2011, s. 654. 

16 Zob. Uchwała SN z dn. 5.6.1985 r., III CZP 35/85, OSN 1986, nr 4, poz. 47.
17 Zob. Orzeczenie SN z dn. 20.11.1974 r., III CRN 294/74, OSPiKA 1975, nr 10, poz. 215. 
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prawnego. Można by się bowiem zastanawiać, czy – wobec treści art. 361 § 1 
k.r.o. – nie prowadziłoby ono do skutków sprzecznych z prawem.

Mając więc na uwadze cechy charakterystyczne czynności zachowawczych, 
należy przyjąć, że jeżeli jeden z małżonków podejmuje czynność zachowawczą, 
to czyni to w interesie ich obojga. Podjęta przez niego czynność nie tylko służy 
interesom obojga małżonków, ale czynność ta dotyczy prawa przysługującego 
niepodzielnie małżonkom, które może być zrealizowane tylko w całości18. Skoro 
tak, to celem tej czynności powinna być na przykład ochrona wspólnego mająt-
ku, zachowanie go w stanie niepogorszonym. Jak już wspomniano, czynności 
zachowawcze mogą mieć jednak nie tylko cechę defensywną, ale i ofensywną. 
Mogą bowiem zmierzać do usunięcia niepewności prawnej i wynikającego stąd 
potencjalnego zagrożenia19. Jako przykład podaje się, o czym już uprzednio 
wspominano, wytoczone na podstawie art. 189 k.p.c. powództwo o ustalenie ist-
nienia (nieistnienia) prawa lub stosunku prawnego20.

Wobec poczynionych uwag, wątpliwości musi wywoływać fakt, czy w sto-
sunku do omawianych czynności powinien być dopuszczalny sprzeciw, skoro 
podejmowane są one w interesie nie tylko małżonka dokonującego czynności 
zachowawczej, ale i w interesie obojga małżonków i służą zachowaniu ich ma-
jątku wspólnego. Z treści art. 361 § 1 k.r.o. wynika, że jest to możliwe, skoro wy-
raźnie wyłączone zostały jedynie trzy kategorie czynności, od których sprzeciw 
nie jest dopuszczalny. Oznacza to więc, że poza wspomnianymi ograniczeniami 
małżonek jest uprawniony do sprzeciwienia się każdej czynności zamierzonej 
przez współmałżonka, o ile dotyczy ona zarządu majątkiem wspólnym21. Należy 
wobec tego przyjąć, że ustawodawca dopuszcza możliwość sprzeciwu także od 
zamierzonej przez jednego z małżonków czynności zachowawczej, aczkolwiek 
może to rodzić wątpliwości w związku ze wspomnianym uprzednio charakterem 
czynności zachowawczych. Może też rodzić pytania o zgodność art. 361 § 1 k.r.o. 
z art. 206 k.c., 209 k.c. czy art. 341 k.r.o.

Dodatkowo powstaje wątpliwość, czy w sprawach, w których przedmio-
tem sporu jest składnik majątku wspólnego, jeden z małżonków, wykonując 

18 Zob. M. Uliasz, Czynności zachowawcze (art. 209 k.c.) w świetle orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 4, s. 76–77.

19 Tak J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe..., s. 84.
20 Tak E. Wengerek, Powództwo o ustalenie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-

giczny” 1959, nr 1, s. 1–33. 
21 Zob. np. J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe..., s. 84–85. 
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przysługujące mu uprawnienie do samodzielnego działania, może na przykład 
zrzec się roszczenia cywilnoprawnego (właściwie cofnąć powództwo z jedno-
czesnym zrzeczeniem się roszczenia materialnoprawnego – art. 203 § 1 k.p.c.) 
bez zgody drugiego z nich. Wydaje się, że w sprawach, w których wytoczenie 
powództwa cywilnego jest uważane za czynność zarządu majątkiem wspólnym, 
której drugi z małżonków może się sprzeciwić (art. 361 § 1 k.r.o.) i to czyni, wów-
czas sprzeciw należy uznać za dopuszczalny, aczkolwiek sąd, w trybie art. 39 
k.r.o., może zezwolić na zrzeczenie się przez jednego z małżonków roszczenia, 
pomimo sprzeciwu drugiego z nich.

Będący przedmiotem niniejszych rozważań art. 361 k.r.o. zawiera w para-
grafie pierwszym unormowanie, zgodnie z którym małżonek może się sprze-
ciwić czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego 
małżonka. Uprawnienie to nie przysługuje mu w odniesieniu do czynności po-
dejmowanych w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do 
zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, albo podejmowanych w ramach dzia-
łalności zarobkowej. Sprzeciw może więc zostać złożony na przykład wobec 
zamierzonego wytoczenia powództwa przez jednego z małżonków w ramach 
którejkolwiek z kategorii powództw (o świadczenie, ustalenie albo ukształtowa-
nie stosunku prawnego), jeżeli tylko dotyczą one przedmiotów majątkowych na-
leżących do majątku wspólnego zgodnie z art. 31 k.r.o. W myśl paragrafu pierw-
szego tego przepisu pojęcie „przedmioty majątkowe” obejmuje prawa majątkowe 
bezwzględne i względne, posiadanie oraz ekspektatywę22. Jedynie więc tytułem 
przykładu można wspomnieć, że możliwy jest sprzeciw wobec zamierzonego 
powództwa windykacyjnego, negatoryjnego, posesoryjnego, o ustalenie, iż mał-
żonkowie są właścicielami nieruchomości na zasadach wspólności majątkowej. 
Jak się podnosi, sprzeciw dopuszczalny jest także w stosunku do czynności po-
dejmowanych w przygotowaniu do wytoczenia odpowiednich powództw, takich 
jak wezwanie do zapłaty lub wezwanie do wydania rzeczy23. Sprzeciw możliwy 
jest również w stosunku do czynności podejmowanych w ramach postępowania 
nieprocesowego, przy założeniu, że odnoszą się one do przedmiotów majątku 
wspólnego. Jako przykład można wskazać chociażby sprawy o stwierdzenie za-
siedzenia. Jak się bowiem wydaje, każdy z małżonków jest uprawniony do złoże-
nia wniosku o stwierdzenie nabycia własności przez oboje wskutek zasiedzenia, 

22 Tak np. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 187. 
23 Tak K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym..., s. 356. 
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na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej w trybie art. 609 § 1 k.p.c. In-
nym przykładem mogą być sprawy z zakresu sprawa spadkowego, jak na przy-
kład złożenie wniosku o zabezpieczenie spadku (art. 635 § 2 k.p.c.). W ramach 
czynności zarządu majątkiem wspólnym sytuują się także czynności podejmo-
wane w postępowaniach pomocniczych. Na przykład, w ramach postępowania 
zabezpieczającego jeden z małżonków składa wniosek o udzielenie zabezpiecze-
nia, uprawdopodabniając roszczenie (art. 7301 § 1 k.p.c.) oraz twierdzony interes 
prawny. W grę może wejść również złożenie wniosku o nadanie przez sąd klau-
zuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. 

Jak to uprzednio wspomniano, małżonek nie może się sprzeciwić czynno-
ści podejmowanej w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do 
zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, albo podejmowanej w ramach działal-
ności zarobkowej. Konieczne jest więc rozważenie, czy wspomniane wyłączenia 
sprzeciwu mogą się odnosić do czynności podejmowanych przed sądem. Wyja-
śnienia wobec tego wymagają zamieszczone w art. 361 § 1 k.r.o. pojęcia. 

Jak się wskazuje, zawarte we wspomnianym przepisie pojęcie „bieżące spra-
wy życia codziennego” stanowi nawiązanie do art. 14 § 2 k.c. oraz do art. 20 k.c. 
W tych przepisach nadmienia się jednakże o „umowach powszechnie zawiera-
nych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego”. Zasadne wobec tego 
wydaje się zapatrywanie, zgodnie z którym zawarte w art. 361 § 1 k.r.o. sfor-
mułowanie jest szersze od określenia umieszczonego w powołanych przepisach 
Kodeksu cywilnego. Dotyczy ono bowiem nie tylko umów, ale i jednostronnych 
czynności prawnych, a także czynności faktycznych. Ponadto w grę wchodzą 
nie tylko „drobne” sprawy, ale także wszelkie sprawy życia codziennego, mające 
jednakże walor spraw bieżących. Jak wskazano w piśmiennictwie, przez rozpa-
trywane pojęcie rozumie się czynność zarządu majątkiem wspólnym, która jest 
sprawą aktualną, na czasie, oraz jest dokonywana codziennie lub bardzo często, 
a przynajmniej stanowi czynność powtarzalną, zwyczajną w danej rodzinie24. 
Jeżeli przyjąć to zapatrywanie za trafne, wówczas należy uznać, iż dokonywanie 
czynności procesowych (albo w postępowaniu nieprocesowym) nie mieści się 
w pojęciu „bieżące sprawy życia codziennego”. 

Wątpliwości może wywoływać także i to, czy czynności podejmowa-
ne przed sądem mogą zmierzać do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. 
Jeżeli bowiem przyjąć, że przez to pojęcie rozumie się potrzeby wynikające 

24 Tak A. Lutkiewicz-Rucińska, Sprzeciw... (część 1).., s. 51. 
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z powtarzalnych czynności dotyczących wspólnego gospodarstwa domowego, 
a także, że są to zwykłe, normalne czynności służące zaspokajaniu bieżących 
potrzeb danej rodziny25, to raczej trudno jest przyjąć, że w tym pojęciu mie-
ści się na przykład wytoczenie stosownego powództwa, albo złożenie wniosku 
o wszczęcie postępowania. 

Niejasne jest również pojęcie „czynność podejmowana w ramach działalno-
ści zarobkowej”26. Jak się przyjmuje, wyłączenie sprzeciwu odnosi się zarówno 
do czynności zarobkowych, jak i podejmowanych w ramach działalności zawo-
dowej27. Odnosząc to zagadnienie bezpośrednio na grunt czynności podejmo-
wanych przed sądem, będących czynnościami zarządu, wydaje się, że można 
stwierdzić, iż czynności te również, tak jak i poprzednio, nie zostaną objęte prze-
widzianym w art. 361 § 1 k.r.o. wyłączeniem. Wobec tego można uznać za zasad-
ne stwierdzenie, że w odniesieniu do czynności podejmowanych przed sądem, 
będących czynnościami zarządu majątkiem wspólnym, zawsze jest dopuszczal-
ny sprzeciw małżonka, skoro żadne z przewidzianych w art. 361 § 1 k.r.o. wyłą-
czeń do tego typu czynności zarządu się nie odnosi. 

Adresat i forma sprzeciwu wobec zamierzonej czynności przed sądem 

Z treści art. 361 § 1 oraz § 2 k.r.o. wynika, że adresatem sprzeciwu może być 
małżonek osoby zamierzającej dokonać czynności zarządu majątkiem wspól-
nym, a także osoba trzecia, z którą dany małżonek zamierza dokonać czynno-
ści prawnej. Obecnie należy poddać rozwadze zagadnienie, czy przedstawione 
stwierdzenie odnosi się również w całej rozciągłości do czynności procesowych. 
Jeżeli uznać za trafne stwierdzenie, że sprzeciw jest uprawnieniem małżon-
ka, które jest wykonywane przez złożenie oświadczenia woli, to wspomniany 
sprzeciw może zostać złożony w sposób wyraźny lub dorozumiany, byleby wola 
małżonka w tym zakresie została wyartykułowana w sposób niewątpliwy. Zło-
żenie sprzeciwu nie wymaga zachowania szczególnej formy. Takiej formy nie 
przewidują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego28. W odniesieniu do 

25 Tak J. Winiarz (w opracowaniu J. Gajdy), w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 324. 

26 Zob. co do tego pojęcia np. K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym..., s. 392–396 
oraz A. Lutkiewicz-Rucińska, Sprzeciw ... (część 1)..., s. 52–58 oraz cyt. tam piśmiennictwo. 

27 Tak np. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 368. 
28 Zob. np. Orzeczenie SA w Katowicach z dn. 20.02.2009 r., I Aca 32/09, LEX nr 508515.
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sprzeciwu nie znajdzie też zastosowania art. 76 k.c., przewidujący możliwość 
zastrzeżenia szczególnej formy przez strony umowy, jako że sprzeciw jest jedno-
stronną czynnością prawną. 

W piśmiennictwie podniesiono, że w przypadku skierowania do adresa-
ta sprzeciwu w formie pisemnej może zostać wykorzystany, przewidziany 
w art. 138 i 139 k.p.c., tryb taki, jak przy doręczeniach przesyłek sądowych29. 
Z przedstawionym zapatrywaniem można się ewentualnie zgodzić, przy założe-
niu wszakże, że wspomniany tryb potraktujemy jako możliwość, a nie powin-
ność małżonka dokonującego sprzeciwu. Nałożenie bowiem na niego obowiązku 
przestrzegania zasad doręczenia bezpośrednio adresatowi lub doręczenia zastęp-
czego pozostawałoby w sprzeczności z tezą, iż sprzeciw może zostać złożony 
w jakikolwiek sposób, w tym także dorozumiany. 

Jak się wydaje, możliwe jest przyjęcie założenia, zgodnie z którym sprze-
ciw zostaje wyrażony z chwilą, gdy oświadczenie go zawierające doszło do mał-
żonka w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią (art. 61 § 1 k.c.)30.

Istotne z punktu widzenia skuteczności sprzeciwu wobec małżonka jest 
to, że może on zostać dokonany w stosunku do czynności zamierzonej, a więc 
przed dokonaniem czynności zarządu. Tak więc, jeżeli jeden z małżonków wy-
razi sprzeciw na przykład przed zamierzonym wytoczeniem powództwa przez 
drugiego z nich, wywoła on ten skutek, że małżonek wytaczający powództwo 
nie będzie miał legitymacji czynnej w danej sprawie. W takim wypadku małżo-
nek musi więc wiedzieć o zamierzonym wytoczeniu powództwa przez drugie-
go z nich. W odniesieniu zaś do skuteczności sprzeciwu wobec osoby trzeciej, 
art. 361 § 2 k.r.o. stwierdza, że sprzeciw jest skuteczny, jeżeli osoba ta mogła 
się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. W związku z takim 
brzmieniem przywołanego przepisu, rodzą się wątpliwości, czy dotyczy on także 
czynności procesowych. Tak być powinno, skoro przyjmuje się, że czynności 
procesowe są szczególnego rodzaju czynnościami prawnymi oraz że te czynno-
ści są zaliczane obok czynności prawnych i faktycznych do czynności zarządu 
majątkiem wspólnym. Jak się jednak wydaje, art. 361 § 2 k.r.o. nie odnosi się do 
czynności procesowych. Skoro tak, to adresatem sprzeciwu wobec zamierzonej 
czynności procesowej zarządu majątkiem wspólnym nie może być osoba trzecia, 
a jedynie małżonek. W odniesieniu do czynności procesowych bez znaczenia jest 

29 Tak J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe..., s. 87. 
30 W przypadku sprzeciwu wyrażonego w formie elektronicznej zastosowanie znajdzie 

art. 61 § 2 k.c.
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przecież wiedza (lub możność dowiedzenia się) osoby trzeciej o zamierzonym 
dokonaniu czynności procesowej jednego z małżonków i o sprzeciwie drugiego 
z nich w tej kwestii. Nie można bowiem przyjąć, że na przykład fakt, że osoba 
trzecia wie (lub mogła się dowiedzieć) o sprzeciwie jednego z małżonków wobec 
chociażby zamierzonego wytoczenia powództwa przez drugiego z nich, będzie 
miał jakikolwiek wpływ na przysługiwanie temu małżonkowi legitymacji czyn-
nej w tej mierze. W przeciwnym razie należałoby przyjąć, że na przykład brak 
wiedzy osoby trzeciej o wyrażonym przez małżonka sprzeciwie, wobec zamie-
rzonego wytoczenia powództwa przez współmałżonka, spowodowany niemożli-
wością dowiedzenia się o tym, skutkuje pozbawieniem tego małżonka legityma-
cji czynnej w sprawach, w których rozstrzygnięcie sądu wywoła skutki w sferze 
praw lub obowiązków osoby trzeciej. Wiedza (brak wiedzy) lub możliwość 
powzięcia wiadomości o sprzeciwie przez osobę trzecią nie mogą mieć wszak 
wpływu na zdolność małżonka do podejmowania czynności w postępowaniu są-
dowym. Oczywiście stosowne rozstrzygnięcie sądu, będące kon sekwencją doko-
nania określonej czynności procesowej przez małżonka, może wywołać skutki 
prawne wobec osoby trzeciej, ale skutki te będą wynikać z wydania orzeczenia 
przez sąd. Nie może być natomiast tak, że niemożliwość dowiedzenia się przez 
osobę trzecią o sprzeciwie wobec zamierzonej czynności procesowej uniemożli-
wi na przykład wszczęcie postępowania sądowego, a w konsekwencji rozstrzy-
gnięcie sprawy przez sąd. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że przyjęcie 
zanegowanego zapatrywania dawałoby możliwość podważenia jednej z funda-
mentalnych zasad postępowania sądowego, jaką jest prawo do sądu, skoro powo-
dowałoby ono ograniczanie jednostce możliwości skutecznego skierowania jej 
sprawy na drogę postępowania cywilnego. 

Podsumowując poczynione uwagi, należy stwierdzić, że adresatem sprzeci-
wu, o którym mowa w art. 361 k.r.o., w przypadku czynności procesowych może 
być małżonek, nie zaś osoba trzecia. Tezę tę wspierają ponadto uwagi zawarte 
w kolejnych punktach niniejszego opracowania dotyczących skutków dokonania 
czynności przed sądem, pomimo sprzeciwu współmałżonka, oraz ochrony osób 
trzecich w przypadku czynności procesowych, jak również wyrażone uprzed-
nio zapatrywanie, że przewidziane w art. 361 § 1 k.r.o. wyłączenia dopuszczal-
ności sprzeciwu nie dotyczą czynności procesowych. Z rozważań tych wynika 
bowiem, że nie jest możliwe stosowanie art. 361 k.r.o. w całej rozciągłości i bez 
ograniczeń do czynności procesowych, pomimo że należy zaliczyć je do czyn-
ności zarządu majątkiem wspólnym.
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Skutki dokonania czynności przed sądem  
pomimo sprzeciwu współmałżonka

Jak to już uprzednio wspomniano, czynnością procesową jest zarówno 
czynność, która zapoczątkowała postępowanie, jak i każda czynność należąca 
do czynności składających się na akt procesu (postępowania nieprocesowego). 
Do czynności procesowych należy zaliczyć również czynność, która powoduje, 
że postępowanie nie zakończy się wydaniem orzeczenia przez sąd co do istoty 
sprawy. Mając to na uwadze, należy rozpatrzyć różnorodne sytuacje, w których 
małżonek sprzeciwia się dokonaniu jednej ze wspomnianych kategorii czynno-
ści procesowych przez drugiego. Możliwe do zaistnienia sytuacje przedstawione 
zostaną na przykładzie postępowania procesowego (w przypadku postępowania 
nieprocesowego sytuacja będzie się przedstawiała analogicznie). Zaprezentowa-
ne przykłady będą bazowały na założeniu, że sąd może – na podstawie art. 39 
k.r.o. – nie tylko zezwolić na dokonanie zamierzonej czynności, ale i potwierdzić 
czynność już dokonaną31.

W odniesieniu do czynności inicjujących postępowanie jako przykład moż-
na podać sytuację, w której jeden z małżonków zamierza wytoczyć powództwo. 
Drugi z nich sprzeciwia się temu. Dokonanie sprzeciwu oznacza, że małżonek 
wytaczający powództwo nie ma legitymacji procesowej w tym wypadku. Jeże-
li pomimo sprzeciwu małżonek wytacza wspomniane powództwo, a następnie 
zwraca się do sądu, na podstawie art. 361 § 3 k.r.o. w zw. z art. 39 k.r.o., o zezwo-
lenie na dokonanie czynności, wówczas sąd powinien zawiesić postępowanie 
na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. W przypadku, w którym małżonek wy-
taczający powództwo uzyska wspomniane zezwolenie, wówczas sąd podejmie 
postępowanie (art. 180 § 1 pkt 4 k.p.c.) i rozstrzygnie co do meritum sprawy. 
Natomiast jeżeli małżonek wytaczający powództwo nie uzyskałby zezwolenia 
sądu, o którym mowa w art. 39 k.r.o., wówczas należy uznać, że nie przysługuje 
mu legitymacja czynna w tej sprawie. Wobec tego sąd wyda wyrok oddalający 
powództwo. 

31 Odmiennie w tej kwestii zob. np. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., red. 
T. Smyczyński, s. 378; K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym..., s. 525–526. Za dopusz-
czalnością udzielenia rozpatrywanego zezwolenia po zawarciu umowy opowiedział się np. J. Pie-
trzykowski, zastrzegając, że udzielenie zezwolenia ex post nie wchodzi w rachubę, gdy druga 
strona umowy stała się wolna wskutek bezskutecznego upływu terminu wskazanego w art. 37 § 3 
k.r.o. oraz w przypadku dokonania jednostronnej czynności prawnej przez małżonka bez wyma-
ganej zgody drugiego. Zob. J. Pietrzykowski (w opracowaniu K. Pietrzykowskiego), w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 434. 
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Inaczej będzie się przedstawiała sytuacja, gdy małżonek zamierzający wy-
toczyć powództwo nie czyni tego, lecz wobec sprzeciwu współmałżonka zwraca 
się do sądu – na podstawie art. 39 k.r.o. – o zezwolenie na dokonanie tej czynno-
ści. W razie uzyskania zezwolenia, należy przyjąć, że jako legitymowany czyn-
nie wytoczy powództwo, a sąd rozpozna sprawę co do istoty. Jeżeli natomiast 
wspomnianego zezwolenie nie uzyskałby, a pomimo to powództwo zostałoby 
przez niego wytoczone, wówczas sąd powinien takie powództwo oddalić. 

W odniesieniu do drugiej kategorii czynności procesowych jako przykład 
można podać sytuację, w której jeden z małżonków chce dokonać zmiany po-
wództwa przez zmianę dotychczasowego żądania (na przykład zamiast przy-
wrócenia uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego chce się domagać zapłaty 
odszkodowania). Drugi z małżonków sprzeciwia się takiej zmianie. Wobec tego 
pierwszy z nich zwraca się do sądu (art. 361 § 3 k.r.o. w zw. z art. 39 k.r.o.) 
o zezwolenie na dokonanie tej czynności. Konsekwencją powinno być zawie-
szenie postępowania. W przypadku udzielenia wspomnianego zezwolenia sąd 
powinien rozpoznać sprawę zgodnie ze zmienioną treścią żądania, wobec braku 
takiego zezwolenia – zgodnie z dotychczasowym żądaniem. 

W ramach trzeciej grupy czynności procesowych mieści się sytuacja, w któ-
rej jeden z małżonków chce cofnąć powództwo, drugi zaś temu się sprzeciwia. 
W razie zwrócenia się do sądu na podstawie art. 361 § 3 k.r.o. w zw. z art. 39 k.r.o. 
o zezwolenie na dokonanie tej czynności, sąd rozpoznający daną sprawę zawiesi 
postępowanie. Zezwolenie na cofnięcie powództwa skutkować będzie umorze-
niem postępowania, skoro cofnięte powództwo nie wywołuje żadnych skutków, 
jakie ustawa łączy z jego wytoczeniem (art. 203 § 2 k.p.c.). Jeżeli zaś małżonek 
zamierzający cofnąć powództwo nie uzyska wspomnianej zgody na dokonanie 
tej czynności, wówczas należy przyjąć, że sprawa zostanie rozpoznana zgodnie 
z żądaniem pozwu. 

Analogicznie będzie się przedstawiała sprawa w przypadku zrzeczenia się 
roszczenia. Jest ono również czynnością procesową, powodującą, że proces nie 
zakończy się wydaniem przez sąd orzeczenia co do istoty sprawy. Jak się bowiem 
przyjmuje, przez zrzeczenie się roszczenia powód wnosi o umorzenie postępo-
wania32. Jeżeli więc małżonek zamierzający zrzec się roszczenia uzyska na to 
zgodę sądu – mimo sprzeciwu drugiego małżonka – wówczas sąd postępowanie 

32 Tak Z. Świeboda, Czynności procesowe..., s. 74–75. 
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umorzy. Brak takiego zezwolenia spowoduje, że sąd sprawę rozpozna i orzeknie 
co do jej istoty. 

W dotychczas czynionych uwagach występowała sytuacja, w której mał-
żonek zamierzający dokonać jakiejś czynności procesowej, wobec sprzeciwu 
drugiego z nich, zwracał się do sądu o udzielenie zezwolenia na dokonanie tej 
czynności, pomimo wspomnianego sprzeciwu. Dalsze „losy” postępowania za-
leżały od tego, czy sąd wspomniane zezwolenie wydał, czy też nie. Może jednak 
też dojść do sytuacji, w której zamierzający dokonać czynności przed sądem 
małżonek, wobec sprzeciwu drugiego z nich, nie zwróci się do sądu o udzielenie 
zezwolenia na jej dokonanie pomimo sprzeciwu. Skutki takiego stanu rzeczy 
można rozpatrzyć na wspomnianych uprzednio przykładach. I tak, na przykład, 
jeżeli jeden z małżonków wytacza powództwo, drugi zaś się temu sprzeciwia, 
a małżonek wytaczający powództwo nie występuje o zezwolenie sądu z art. 39 
k.r.o., wówczas należy przyjąć, że nie jest on legitymowany czynnie w danej 
sprawie ze wszelkimi z tego faktu płynącymi konsekwencjami, skutkującymi 
oddaleniem pozwu. Jeżeli natomiast małżonek zamierzający zmienić powódz-
two nie występuje o zezwolenie na dokonanie tej czynności przez sąd wobec 
sprzeciwu drugiego małżonka, oznacza to, że sąd powinien rozpoznać sprawę 
zgodnie z pierwotnym żądaniem, tak jakby nie było żądania zmiany pozwu. 
Trzeba bowiem przyjąć, że wobec sprzeciwu drugiego małżonka i niewystą-
pienia o zezwolenie przez sąd na zmianę pozwu przez pierwszego z nich, nie 
był on uprawniony do dokonania tej czynności. Nie mogła więc ona wywołać 
zamierzonego skutku. Podobnie rzecz się będzie miała z czynnościami proceso-
wymi, które powodują, że postępowanie nie zakończy się wydaniem orzeczenia 
przez sąd co do istoty sprawy. Cofnięcie powództwa przez jednego małżonka nie 
dojdzie do skutku wobec sprzeciwu drugiego oraz niewystąpienia o udzielenie 
zezwolenia na dokonanie tej czynności przez sąd. 

Specyficznym sposobem powołania się w procesie cywilnym na następ-
stwa wadliwości czynności prawnej jest możliwość jej zaskarżenia przez wyto-
czenie powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego33. Wykorzystanie 

33 P. Osowy, Przedmiot postępowania toczącego się na skutek wytoczenia powództwa 
o ustalenie nieważności czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego (zagadnie-
nia wybrane), w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi 
Aleksandrowi Oleszce, red. A. Dańko-Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 
2012, s. 392 i n.
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tej formy ochrony o cesze zapobiegawczej34, prowadzącej do możliwości na-
stępczego ustalenia zaistnienia tej sankcji, eksponowane jest w szczególności 
w odniesieniu do nieważności bezwzględnej35, jako najdalej idącej sankcji wa-
dliwej czynności prawnej. Jednakże, gdy jeden z małżonków zakwestionuje 
zasadność powództwa (poprawniej należałoby wskazać na brak twierdzonego 
interesu prawnego) w trybie złożonego oświadczenia woli (art. 361 § 1 k.r.o.), to 
drugi z nich nie może nadal powoływać się na to, że działa w ramach zarządu 
majątkiem wspólnym. Dlatego też dla zachowania czynnej legitymacji proce-
sowej konieczne będzie uzyskanie przez powoda, na podstawie art. 39 k.r.o., 
zezwolenia sądu na wytoczenie powództwa. Do tego czasu sąd rozstrzygający 
sprawę zawiesi postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Gdyby jednak 
sąd rozstrzygający sprawę o udzielenie zezwolenia oddalił wniosek, wówczas po 
podjęciu sprawy sąd powinien pozew oddalić, a nie odrzucić w trybie art. 199 
§ 1 pkt 3 k.p.c.36 

Problem ochrony osób trzecich w odniesieniu do czynności procesowych

Jak już uprzednio wspomniano, czynności procesowe zalicza się do katego-
rii czynności prawnych w szerokim znaczeniu tego terminu, z zastrzeżeniem, że 
wspomniane pojęcia nie są identyczne. Są bowiem odrębne zarówno w zakresie 
treści, jak i skutków. Skoro tak, to należy rozważyć, czy przewidziana w art. 361 
§ 2 k.r.o. ochrona osób trzecich znajduje zastosowanie jedynie w odniesieniu do 
czynności prawnych prawa materialnego, czy również do czynności proceso-
wych.

Zgodnie ze wspomnianym art. 361 § 2 k.r.o. sprzeciw jest skuteczny w sto-
sunku do osoby trzeciej, jeżeli mogła się ona z nim zapoznać przed dokonaniem 
czynności prawnej. Mając na uwadze problematykę poruszaną w niniejszym 
opracowaniu, należy się skupić jedynie na rozumieniu czynności prawnej za-
wartej w przywołanym przepisie. Pominięte zostaną natomiast inne wątpliwości 

34 Tożsamy pogląd zaprezentował SN w orzeczeniu z dn. 18.06. 2009 r., II CSK 33/09, LEX 
Nr 515730. 

35 W języku prawnym nie pojawia się określenie „bezwzględnie”, jednak nie budzi wątpli-
wości, że z tą postacią nieważności mamy do czynienia.

36 Tak np. SN w orzeczeniu z dn. 20.07.1985 r., III CZP 37/85, OSNCP 1986, nr 5, poz. 67.
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związane z interpretacją art. 361 § 2 k.r.o.37 Jak się wydaje, zawarte w omawia-
nym przepisie pojęcie „czynności prawne” odnosić należy jedynie do czynności 
prawnych występujących na gruncie prawa materialnego. Przepis art. 361 § 2 
k.r.o. nie znajdzie więc zastosowania w odniesieniu do czynności procesowych 
(nieprocesowych) dokonywanych przez strony (uczestników) postępowania. Aby 
uzasadnić to stanowisko, należy przez chwilę zatrzymać się nad problemami, 
jakie wynikają z art. 361 § 2 k.r.o. na gruncie prawa materialnego. Dzięki temu 
stanie się możliwe uzasadnienie zaproponowanego stanowiska. Przede wszyst-
kim nie jest jasne, jakie skutki wywołuje sprzeciw w odniesieniu do czynno-
ści prawnej dokonanej przez jednego małżonka, pomimo wyrażenia sprzeciwu 
przez drugiego z nich. W grę może bowiem wchodzić sankcja bezwzględnej nie-
ważności czynności prawnej albo sankcja bezskuteczności38. W konsekwencji 
niejasne jest, na czym mają polegać skutki w przypadku, w którym sprzeciw 
wobec osoby trzeciej jest skuteczny, a na czym, gdy sprzeciw ten nie jest wobec 
niej skuteczny. Założeniem powinno być bowiem to, że skuteczność sprzeciwu 
powoduje, iż na przykład umowa zawarta z osobą trzecią przez jednego z mał-
żonków pomimo sprzeciwu drugiego nie wywoła skutków prawnych wobec tej 
osoby. Natomiast w sytuacji, w której sprzeciw małżonka wobec osoby trzeciej 
nie był skuteczny – zawarta umowa wywołała wobec tej osoby skutki prawne. 
Będzie to miało miejsce wówczas, gdy osoba trzecia nie mogła się ze sprzeciwem 
zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. 

Po tym krótkim zaprezentowaniu problemów łączących się ze skutecz-
nością sprzeciwu na gruncie prawa materialnego, należy zastanowić się, czy 
wspomniane kwestie w ogóle można odnieść do czynności procesowych. Jak się 
wydaje, nie jest to możliwe. W przeciwnym wypadku należałoby podjąć rozwa-
żania na temat ważności wytoczonego powództwa przez jednego z małżonków 
pomimo sprzeciwu drugiego z nich. Pojawiłby się problem, na gruncie przepisów 
dotyczących postępowania procesowego, skuteczności sprzeciwu wobec zamie-
rzonego cofnięcia powództwa przez jednego z małżonków albo zmiany treści 
żądania zawartego w pozwie. Oczywiście niepodobna twierdzić, że dokonanie 

37 Jako przykład wspomnianych wątpliwości można podać rozumienie zwrotu „mogła się 
z nim zapoznać”. Nie jest bowiem jasne, czy chodzi o sytuację, w której osoba trzecia mogła się 
zapoznać ze sprzeciwem przy zachowaniu należytej staranności, czy też jedynie z łatwością mo-
gła się o sprzeciwie dowiedzieć. Jak się wydaje, właściwsza jest pierwsza interpretacja. Kwestia 
ta jednak z uwagi na temat opracowania nie będzie rozwijana. Zob. w tej mierze np. A. Lutkie-
wicz-Rucińska, Sprzeciw... (część 2)..., s. 25–29. 

38 Odnośnie do tych wątpliwości zob. np. tamże, s. 29–36 oraz cyt. tam piśmiennictwo.
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poszczególnych czynności procesowych przez jednego z małżonków nie będzie 
wywierało żadnego wpływu na sytuację prawną osoby trzeciej, choćby tylko 
z tego powodu, że niektóre czynności procesowe wywołują również bezpośred-
nio skutki na gruncie prawa materialnego. Jako przykład może posłużyć zrze-
czenie się roszczenia. Niemniej jednak nie da się twierdzić, że powództwo jest 
bezwzględnie nieważne w razie jego wytoczenia przez jednego z małżonków 
pomimo sprzeciwu drugiego. Kodeks postępowania cywilnego nie zna po pro-
stu takiej instytucji, jak na przykład bezwzględna nieważność powództwa lub 
jego względna bezskuteczność. Jak się wobec tego wydaje, twierdzenie o braku 
możliwości zastosowania art. 361 § 2 k.r.o. do czynności procesowych wydaje 
się uzasadnione. Nie ma bowiem możliwości zastosowania wynikających z tego 
przepisu sankcji w stosunku do tychże czynności. Ponadto, jak to już uprzed-
nio wspomniano, możliwość powzięcia wiadomości o sprzeciwie przez osobę 
trzecią nie może mieć wpływu na istnienie legitymacji procesowej małżonka 
w sprawach zarządu majątkiem wspólnym. Wobec poczynionych uwag zasadne 
wydaje się stwierdzenie, że trudno jest w ogóle mówić o ochronie osób trzecich 
w odniesieniu do czynności procesowych. 

Podsumowanie

System prawa, aby mógł stanowić sprawne narzędzie regulacji stosunków 
społecznych, musi być uporządkowany i wewnętrznie spójny. Wobec tego usta-
wodawca powinien dążyć do tworzenia norm prawnych, które nie tylko nie będą 
ze sobą sprzeczne, ale i będą się wzajemnie dopełniały i tworzyły logiczną ca-
łość. W tym kontekście istotne znaczenie ma spójność uregulowań procesowych 
oraz materialnoprawnych. Jak się jednak wydaje, w przypadku omawianego art. 
361 k.r.o. trudno jest mówić o pełnej korelacji tego przepisu z unormowaniami 
zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego, choćby z tego powodu, że – 
jak to już wspomniano – regulacje zawarte w art. 361 § 2 k.r.o. mogą znaleźć 
zastosowanie jedynie w odniesieniu do czynności prawnych prawa materialne-
go, przy jednoczesnym braku takiej możliwości co do czynności procesowych, 
pomimo że – zgodnie z terminologią użytą we wspomnianym przepisie – po-
winno to być możliwe, jeżeli założyć, iż czynność procesowa jest szczególnego 
rodzaju czynnością prawną. Trzeba więc przyjąć, że pojęcia „czynność prawna” 
oraz „czynność procesowa” nie znajdują precyzyjnego odzwierciedlenia w treści 
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nadmienianego art. 361 § 2 k.r.o. Ustawodawca, kształtując treść art. 361 k.r.o., 
nie uwzględnił chyba dostatecznie różnic występujących pomiędzy tymi dwoma 
pojęciami. Tymczasem od wzajemnej korelacji norm prawa materialnego oraz 
procesowego w dużym stopniu jest uzależniony stopień sprawności całego sys-
temu prawa, co odzwierciedla paremia ubi remedium, ibi ius. Najlepsze bowiem 
przepisy prawa procesowego, w sytuacji, w której prawo materialne jest nie-
spójne, nie dadzą jednostce skutecznego prawa do obrony jej praw. I odwrotnie. 
Dopóki prawo materialne nie zostanie „wsparte” na takich regulacjach proceso-
wych, które pozwolą na sprawne wyegzekwowanie przewidzianych w prawie 
materialnym uprawnień i obowiązków, dopóty pozostaje ono pozorem prawa 
(pustą deklaracją ustawodawcy).

Mając na względzie poczynione w niniejszym opracowaniu uwagi, należy 
postulować ponowne podjęcie dyskusji nad regulacjami dotyczącymi małżeń-
skich ustrojów majątkowych. Obecnie obowiązujące przepisy zawierają bowiem 
chyba zbyt wiele niejasności, a ich interpretacja rodzi liczne wątpliwości. Sprzy-
ja to niewątpliwie niejednolitemu stosowaniu prawa. Wskazując na konieczność 
dokonania zmian przepisów dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych, 
należy podkreślić jednocześnie potrzebę systemowego podejścia do tego proble-
mu, zwłaszcza wobec powrotu kwestii usytuowania prawa rodzinnego w ramach 
nowego Kodeksu cywilnego. Punktem wyjścia do wspomnianych zmian należy 
uczynić ustalenie, czy wspólność majątkowa małżeńska powinna zostać utrzy-
mana jako ustrój ustawowy, czy też takim ustrojem powinna zostać na przykład 
rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Ustrój ten zapewnia bowiem 
z jednej strony ochronę słabszego ekonomicznie małżonka, na przykład w razie 
ustania małżeństwa, a z drugiej – pozostający w tym ustroju małżonkowie są sa-
modzielni w zakresie zarządu swoimi majątkami osobistymi. W konsekwencji, 
w razie przyjęcia ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków 
jako ustroju ustawowego, nie występowałby w praktyce cały szereg problemów 
obecnie istniejących, w tym także tych, o których była mowa w niniejszym opra-
cowaniu. 

Na zakończenie należy podkreślić, że artykuł, rzecz jasna, nie wyczerpu-
je całości problematyki związanej z zagadnieniami unormowanymi w art. 361 
k.r.o. Zaprezentowane przez nas poglądy nie pretendują także do miana „jedynie 
słusznych”. Napisanie niniejszego tekstu zostało podyktowane potrzebą podjęcia 
zawartego w tytule tematu. Staraliśmy się przy tym akcentować wątpliwości po-
jawiające się w związku z wykładnią art. 361 k.r.o. Czyniliśmy to jednak w tym 
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celu, aby – podkreślając złożoność problematyki dotyczącej zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków – wskazać na konieczność podjęcia szeroko zakrojonej 
dyskusji, której przedmiotem byłaby omawiana materia. 
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THE DILEMMAS OF THE AMENDMENT 
OF THE FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE FROM 17 JUNE 2004 

ON THE EXAMPLE OF ART. 361 F.G.C.  
THE CASE ASPECTS

Summary

Issues related to the management of the common property of the spouses are the 
subject of this paper. This article presents a standpoint, according to which actions in 
connections with legal proceedings are, inter alia, examples of the above mentioned 
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management activities. Based on this assumption, the authors have analyzed some as-
pects connected to the issues regulated by Art. 361 of Family and Guardianship Code, 
which regulates the objection of a spouse to an activity of the common property man-
agement, intended by the other spouse. Therefore, the paper discusses such issues as: 
the recipient and the form of the objection to the intended action before the court, the 
consequences of such an action in spite of the objection, as well as issues related to the 
protection of third parties. Highlighting numerous doubts occurring in connection with 
the interpretation of Art. 361 of the Family and Guardianship Code, the need for a re-
newed discussion on the shape of the legal regulations concerning matrimonial property 
regimes has been indicated.

Translated by Krzysztof Tucholski

Keywords: Family and Guardianship Code, management of the common property of 
the spouses, the objection of the spouse, acts in connection with legal proceedings
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DEFINICJA WYKONYWANIA ZARZĄDU  
MAJĄTKIEM WSPÓLNYM MAŁŻONKÓW  

A CZYNNOŚĆ PRAWNA PROWADZĄCA DO NABYCIA 
PRZEDMIOTU MAJĄTKOWEGO DO TEGO MAJĄTKU

Streszczenie

W artykule została poddana analizie treść art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. stanowiące-
go, iż „Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątko-
wych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania 
tego majątku”. Przepis ten wywołuje w nauce poważne wątpliwości interpretacyjne, 
w szczególności co do tego, czy przewiduje definicję ustawową, a jeżeli tak, to czy 
definicja ta ma charakter wyczerpujący. Problematyczne jest także, czy powyższy prze-
pis obejmuje czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków. Według stanowiska autorki przepis art. 36 § 2 zd. dru-
gie k.r.o. zawiera definicję ustawową, definicja ta jest wyczerpująca, a jej zakres co do 
zasady nie obejmuje czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów mająt-
kowych do majątku wspólnego małżonków. Zdaniem autorki, zamiarem ustawodawcy 
wprowadzającego powyższą definicję nie było skonstruowanie jej w taki sposób, aby 
nie obejmowała ona czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów ma-
jątkowych do tego majątku. Z tego powodu do tej kategorii czynności dopuszczalne jest 
stosowanie przepisów o zarządzie majątkiem wspólnym małżonków w drodze analogii. 

Słowa kluczowe: definicja, majątek wspólny małżonków, nabycie, zarząd
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Uwagi wstępne

Po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z 17 czerwca 
2004 r.1 w literaturze pojawiła się różnica stanowisk co do tego, czy dokona-
na przez małżonka czynność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu ma-
jątkowego do majątku wspólnego małżonków stanowi czynność zarządu tym 
majątkiem. Źródłem powyższej rozbieżności jest treść zdania drugiego art. 36 
§ 2 k.r.o., zgodnie z którym: „Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które 
dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym 
czynności zmierzające do zachowania tego majątku”. Z powołanego przepisu 
wydaje się wynikać, że czynnością zarządu majątkiem wspólnym nie jest czyn-
ność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu majątkowego do tego majątku. 
Wątpliwości w kwestii, czy ustawodawca kwalifikuje wskazaną wyżej kategorię 
czynności jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków, pogłębia 
treść art. 37 § 1 k.r.o., w którym wśród czynności prawnych, do których dokona-
nia jest potrzebna zgoda drugiego małżonka, wymieniono między innymi czyn-
ności prawne prowadzące do odpłatnego nabycia wskazanych w tym przepisie 
przedmiotów majątkowych. 

Odpowiedź na pytanie, czy czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków są czynnościami 
zarządu ich majątkiem wspólnym, ma istotne znaczenie zarówno dla samych 
małżonków, jak i dla wchodzących z nimi w stosunki prawne osób trzecich. 
Uznanie tego rodzaju czynności za czynności zarządu majątkiem wspólnym 
oznacza bowiem, że do omawianej kategorii czynności znajduje zastosowa-
nie nałożony na każdego z małżonków obowiązek współdziałania w zarządzie 
ich majątkiem wspólnym (art. 36 § 1 k.r.o.). Oznacza to także, iż ustawodawca 
przewidział możliwość zgłaszania przez małżonka sprzeciwu wobec zamierzo-
nych przez drugiego małżonka czynności prawnych prowadzących do nabycia 
przedmiotów majątkowych do tego majątku (art. 361 § 1 k.r.o.) oraz że pozba-
wienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym pozbawia go 
uprawnienia do ich dokonywania (art. 40 k.r.o.)2. Mając na uwadze powyższe, 

1 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 162, poz. 1691. 

2 Należy jednak podkreślić, iż praktyczne zastosowanie instytucji przewidzianej w art. 40 
k.r.o. wydaje się być niewielkie. Na okoliczność, iż przepis ten jest rzadko stosowany, wskazy-
wał ostatnio w literaturze K. Gołębiowski (Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 
2012, s. 571). Tezę tę potwierdzają wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę 
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w niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy, czy czynność prawna prowa-
dząca do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków 
stanowi w świetle przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. czynność zarządu tym 
majątkiem, wraz z ustosunkowaniem się do poglądów przedstawionych na ten 
temat w nauce. 

Artykuł 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jako przepis zawierający definicję ustawową

Przed przejściem do zasadniczych rozważań warto odnieść się do wyra-
żonego w nauce poglądu, zgodnie z którym art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. w ogóle 
nie przewiduje definicji ustawowej. W myśl tego stanowiska, reprezentowanego 
w szczególności przez K. Gołębiowskiego, w przywołanym przepisie ustawo-
dawca nie sformułował definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Zda-
niem tego autora przepis ten w ogóle nie ma charakteru definicyjnego3. Uzasad-
niając powyższą tezę, K. Gołębiowski zwraca uwagę na występujące w art. 36 
§ 2 zd. drugie k.r.o. słowo „obejmuje”, sugerujące, że przepis ten ma charakter 
otwarty i wymienia jedynie przykłady czynności zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków. W ocenie autora, nawet w razie uznania, że wypowiedź ustawo-
dawcy ma w tym przypadku charakter zamknięty, omawiany przepis nie ma 
praktycznego znaczenia ze względu na ogólnikowość jego treści oraz fakt, że 
ustawodawca potwierdza w nim kwestię uznawaną za oczywistą i niekwestiono-
waną także przed jego wprowadzeniem4. 

w Sądzie Rejonowym w Sopocie oraz w Gdyni (należy oczywiście zaznaczyć, że badania akt 
przeprowadzone jedynie w dwóch sądach nie pozwalają na sformułowanie kategorycznych wnio-
sków). Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2000–2010 do Sądu Rejonowego w Sopo-
cie nie wpłynął ani jeden wniosek, którego podstawę prawną stanowiłby art. 40 k.r.o., natomiast 
do Sądu Rejonowego w Gdyni wpłynęło dziesięć takich wniosków, przy czym w siedmiu z nich 
małżonek wnosił o pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspól-
nym, natomiast w trzech – o zastosowanie obu środków przewidzianych w powyższej regulacji. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania, sąd w jednym przypadku orzekł o pozbawieniu 
małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, w dwóch przypadkach wniosek oddalił, 
a w pozostałych postępowanie w sprawie umorzył (co w większości tych spraw wiązało się z cof-
nięciem wniosku przez wnioskodawcę).

3 K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem..., s. 145–147; podobnie P. Bodył-Szymala, M. Woj-
cieszak, Ustawowy ustrój majątkowy po nowelizacji k.r.o. z perspektywy stosunków prawnych 
z udziałem banków (cz. II), „Prawo Bankowe” 2005, nr 10 (98), s. 31–32.

4 K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, s. 145–147; podobnie P. Bodył-Szymala, M. Woj-
cieszak, Ustawowy ustrój…, s. 31–32.
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Przedstawioną wyżej tezę oraz towarzyszącą jej argumentację trudno 
uznać za przekonującą. Po pierwsze, ogólnikowość nie pozbawia danej wypo-
wiedzi charakteru definicji; można by mieć najwyżej zastrzeżenia co do spo-
sobu jej sformułowania. Po drugie, nawet gdyby treść przepisu przewidzianego 
w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. stanowiła powtórzenie tego, co jeszcze przed jego 
wprowadzeniem było uznawane za zarząd majątkiem wspólnym małżonków, nie 
oznaczałoby to, iż w przepisie tym nie mamy do czynienia z definicją. W na-
uce, obok tak zwanych definicji projektujących, to jest ustalających znaczenie 
danego słowa na przyszłość, wyróżnia się bowiem także tak zwane definicje 
sprawozdawcze, to jest wskazujące na znaczenie, jakie wyraz definiowany już 
ma w danym języku5. Po trzecie, jakkolwiek należy zgodzić się z uwagą, że 
z występującego w omawianym przepisie słowa „obejmuje” wydaje się wyni-
kać, że w jego treści ustawodawca wymienił jedynie przykłady czynności zarzą-
du majątkiem wspólnym małżonków, to nieprawidłowy jest wniosek, że z tego 
powodu przepis ten nie mógłby być uznany za definicję. Zgodnie z przyjętym 
w nauce poglądem, definicja może ograniczać się do podania przykładów de-
finiowanego pojęcia6; kwestia ta zostanie rozwinięta w dalszych rozważaniach. 
Po czwarte, w uzasadnieniu projektu ustawy, która wprowadziła przepis art. 36 
§ 2 zd. drugie k.r.o. w jego obecnym brzmieniu, wyraźnie stwierdzono, że prze-
pis ten przewiduje definicję ustawową czynności zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków7. Wprawdzie przywołane uzasadnienie projektu ustawy wskazuje 
bezpośrednio na intencję projektodawcy, a nie ustawodawcy, dostarcza jednak 
istotnego argumentu przemawiającego za tezą, że zgodnie z wolą ustawodawcy 
przepis zawarty w zdaniu drugim art. 36 § 2 k.r.o. ma charakter definicyjny8.

5 Zob. w szczególności: W. Patryas, Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997, s. 116–
119; Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 25, Warszawa 2002, s. 45–48; S. Lewandowski, 
H. Machińska, w: Logika dla prawników, red. A. Malinowski, wyd. 5, Warszawa 2009, s. 63–65.

6 Tak np. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyd. 1, Warszawa 
2002, s. 199–200; A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-
-językowe, wyd. 1, Warszawa 2006, s. 54; S. Lewandowski, H. Machińska, w: Logika dla praw-
ników…, s. 68; O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, wyd. 2, Warszawa 2012, 
s. 86–87. Jedynie niektórzy autorzy tego rodzaju wypowiedziom odmawiają charakteru definicji, 
określając je jako „namiastki” definicji lub jako pseudodefinicje – tak np. W. Wolter, M. Lipczyń-
ska, Elementy logiki. Wykład dla prawników, wyd. 1, Warszawa–Wrocław 1973, s. 54.

7 Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Kwartalnik Pra-
wa Prywatnego” 2003, z. 3, s. 701.

8 Na temat korzystania w procesie wykładni z tzw. materiałów przygotowawczych zob. 
w szczególności uwagi L. Morawskiego wraz z powoływanym przez autora orzecznictwem – 
L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 277–279.
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Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, należy opowiedzieć się za do-
minującym w nauce poglądem, zgodnie z którym przepis art. 36 § 2 zd. drugie 
k.r.o. jest przepisem zawierającym definicję ustawową9. W celu usunięcia ewen-
tualnych niejasności, warto w tym miejscu odnieść się do kwestii, jakie pojęcie 
zostało w powyższym przepisie zdefiniowane. Zgodnie z jego treścią, przepis 
art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. określa definicję wykonywania zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków, jakkolwiek w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizu-
jącej k.r.o. niezbyt ściśle stwierdzono, że w omawianej regulacji zawarta jest 
definicja czynności zarządu majątkiem wspólnym. Również w literaturze, od-
rywając się od dosłownego brzmienia omawianego przepisu, wskazuje się, iż 
przewiduje on definicję czynności zarządu majątkiem wspólnym10 lub definicję 
zarządu majątkiem wspólnym małżonków11, przy czym w wypowiedziach nie-
których autorów wskazane wyżej przedmioty definicji zawartej w art. 36 § 2 
zd. drugie k.r.o. przywoływane są zamiennie12. Inne stanowisko na omawiany 
temat zajmuje G. Jędrejek, który pojęciu „wykonywanie zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków”, zdefiniowanemu w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., przeciw-
stawia szeroko rozumiane pojęcie „zarząd majątkiem wspólnym małżonków”. 
Wykonywanie zarządu, określane przez G. Jędrejka także jako zarządzanie lub 
zarząd w znaczeniu wąskim, odnosi się, jego zdaniem, do poszczególnych skład-
ników majątku wspólnego małżonków, natomiast zarząd w znaczeniu szerokim 
obejmuje czynności dotyczące (bezpośrednio i pośrednio) tego majątku. Roz-
różnienie to autor opiera w szczególności na porównaniu treści zdania pierwsze-
go art. 36 § 2 k.r.o., w którym ustawodawca stwierdza, że każdy z małżonków 

9 Stanowisko takie zajmują w szczególności: J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego, cz. I, „Rejent” 
2004, nr 8 (160), s. 152; I. Koper, Zmiany małżeńskiego prawa majątkowego (uwagi na tle ustawy 
zmieniającej Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 17 czerwca 2004 r.), w: Ars et usus. Księga pa-
miątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 174; P. Wójcik, Zarząd 
majątkiem wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 1, s. 28; M. Sychowicz, Uwagi 
o zakresie pojęcia zarządu majątkiem wspólnym małżonków, w: Księga jubileuszowa Profesora 
Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, To-
ruń 2008, s. 267; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. 
T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 324; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe, red. 
J. Ignaczewski, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 80.

10 Tak np. J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe…, s. 80.
11 Tak w szczególności: J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów…, s. 152; I. Koper, Zmiany 

małżeńskiego prawa…, s. 174; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 324.
12 Tak w szczególności: P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 28; M. Sychowicz, Uwagi o za-

kresie pojęcia…, s. 268; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe…, s. 80 i 81.
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może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, z treścią zdania drugiego, 
nieoperującego pojęciem „zarząd majątkiem wspólnym”, lecz pojęciem „wyko-
nywanie zarządu”. Na poparcie swego stanowiska G. Jędrejek przywołuje także 
względy natury funkcjonalnej (to jest potrzebę ochrony interesów współmał-
żonka i ich wspólnych małoletnich dzieci) oraz systemowej (to jest treść art. 37 
§ 1 k.r.o. wymieniającego czynności prowadzące do odpłatnego nabycia wska-
zanych w nim przedmiotów jako wymagające zgody drugiego małżonka), które 
przemawiają w jego ocenie za jak najszerszym rozumieniem pojęcia „zarząd ma-
jątkiem wspólnym małżonków”. W konsekwencji, do czynności zarządu mająt-
kiem wspólnym autor zalicza w szczególności czynności prawne prowadzące do 
nabycia przedmiotów majątkowych do tego majątku oraz poręczenie udzielone 
przez małżonka13. 

Odnosząc się aprobująco do argumentów autora, wykazującego niekorzyst-
ne dla małżonków skutki wąskiego ujmowania pojęcia „zarząd” (w szczególno-
ści niemożność skorzystania z instytucji sprzeciwu), nie widzę jednak, de lege 
lata, możliwości przyjęcia, że w dwóch zdaniach zawartych w art. 36 § 2 k.r.o. 
ustawodawca odniósł się do dwóch różnych znaczeniowo pojęć, którymi miały-
by być zarządzanie i wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków. 
Przeciwnie, jestem zdania, że pojęcia te są przez niego utożsamiane, za czym 
przemawia związek między oboma przywoływanymi wyżej przepisami, prze-
jawiający się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, chodzi o ich bezpośrednie 
sąsiedztwo, co już samo w sobie daje asumpt do wniosku, iż przepisy te pozosta-
ją ze sobą w związku. Po drugie, wskazując w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., jakie 
czynności obejmuje wykonywanie zarządu, ustawodawca nie doprecyzowuje, 
czy chodzi o wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, czy ja-
kimś innym „obiektem”. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że powyższy 
przepis nawiązuje do treści art. 36 § 2 zd. pierwsze k.r.o., a zatem, iż definiowa-
nym pojęciem jest „wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków”. 
 

13 G. Jędrejek, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012, s. 19, 28–45. 
W swoich rozważaniach autor wyraża jednak także pogląd, iż wykluczenie czynności prawnych 
prowadzących do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków z zakre-
su pojęcia „zarząd” tym majątkiem jest wynikiem zawężającej wykładni przepisu art. 36 § 2 
zd. drugie k.r.o., cyt. za tamże, s. 45. W związku z tym nie jest dla mnie całkiem jasne, czy zali-
czenie omawianej kategorii czynności do czynności zarządu majątkiem wspólnym uważa on za 
uzasadnione na gruncie literalnej wykładni powyższego unormowania, czy też czynności te sta-
nowią czynności zarządu majątkiem wspólnym w ramach przyjmowanej przez autora koncepcji 
szerokiego pojęcia „zarząd” tym majątkiem. 
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Wskazany wyżej związek między przywołanymi przepisami przemawia za tezą, 
że przepis przewidziany w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. stanowi kontynuację myśli 
ustawodawcy wyrażonej w art. 36 § 2 zd. pierwsze k.r.o., a pojęcie „wykonywa-
nie zarządu majątkiem wspólnym małżonków” pokrywa się z pojęciem „zarzą-
dzanie” tym majątkiem. Argumentu na poparcie tej tezy dostarcza także analiza 
powyższych pojęć dokonywana na gruncie języka potocznego, ponieważ słowo 
„zarządzać” oznacza w szczególności „sprawować zarząd”14, czyli inaczej mó-
wiąc, „wykonywać zarząd”. Można zatem stwierdzić, że w art. 36 § 2 zd. drugie 
k.r.o. ustawodawca starał się ująć w ramy definicji ustawowej pojęcie „zarządza-
nie majątkiem wspólnym małżonków”, przy czym, nie zachowując jednolitości 
terminologicznej z przepisem poprzedzającym, pojęcie to określił nie jako „za-
rządzanie”, a jako „wykonywanie zarządu”15. 

Odnosząc się natomiast do wypowiedzi przedstawicieli literatury, wska-
zujących, że art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. przewiduje definicję czynności zarządu 
majątkiem wspólnym lub definicję zarządu tym majątkiem, należy stwierdzić, 
że wypowiedzi te trafnie, chociaż innymi niż czyni to ustawodawca słowami, 
oddają nazwę definiowanego w nim pojęcia. W szczególności można wskazać, 
że słowo „zarząd” oznacza między innymi „zarządzanie czymś”16, a – jak już 
była o tym mowa – w języku polskim wyraz „zarządzanie” należy rozumieć 
jako sprawowanie (wykonywanie) zarządu. Można nadto zauważyć, że sam usta-
wodawca, niejako zachowując konsekwencję w braku przestrzegania terminolo-
gicznej ścisłości, w art. 40 k.r.o. mówi o pozbawieniu małżonka samodzielnego 
zarządu majątkiem wspólnym, co trudno rozumieć inaczej niż jako pozbawienie 
małżonka uprawnienia do samodzielnego zarządzania (wykonywania zarządu) 
tym majątkiem. 

W tym miejscu warto zadać pytanie, jakiego rodzaju definicję skonstru-
ował ustawodawca w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. Biorąc pod uwagę rodzaje 

14 Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, wyd. 2, Warszawa 1999, t. 2, 
s. 626; podobnie np. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, wyd. 1, Warszawa 1999, 
t. 3, s. 893.

15 Na marginesie warto podkreślić, że – jak zwraca się uwagę w nauce – jeżeli pojęciem 
definiowanym jest nazwa czynności, ustawodawca nie definiuje czasownika, lecz tzw. derywat 
odczasownikowy, tj. rzeczownik będący nazwą tej czynności – A. Malinowski, Redagowanie 
tekstu…, s. 47. Powyższym zabiegiem legislacyjnym ustawodawca posłużył się także w art. 36 
§ 2 zd. drugie k.r.o.

16 Tak np. Słownik współczesnego języka…, s. 626; Słownik języka polskiego…, s. 892.
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definicji wyróżniane w nauce ze względu na ich budowę17, należy stwierdzić, 
że definicja zawarta w przepisie art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. należy do kategorii 
definicji równościowych, a więc takich, które są zbudowane z trzech elementów: 
nazwy definiowanej (definiendum), zwrotu oznaczającego relację równościową 
(łącznik definicyjny) oraz części wyjaśniającej definiowaną nazwę (definiens). 
W omawianym przypadku definiendum stanowi wyrażenie „wykonywanie za-
rządu”, łącznikiem jest słowo „obejmuje”, natomiast pozostała część omawiane-
go przepisu stanowi definiens. Użycie w omawianym przepisie łącznika „obej-
muje” należy uznać za niefortunne, ponieważ wywołuje wątpliwości co do tego, 
jaki rodzaj definicji równościowej skonstruował w nim ustawodawca i, w konse-
kwencji, jak należy rozumieć definiowane pojęcie. Wątpliwości te wynikają stąd, 
że wyraz „obejmuje” nie oznacza, iż definiendum i definiens pozostają w relacji 
zamienności zakresowej, a więc nie oznacza, że zakres definiensa pokrywa się 
z zakresem definiendum. Jak już sygnalizowano wyżej, z posłużenia się przez 
ustawodawcę powyższym łącznikiem wynika jedynie to, że „czynności, które 
dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym 
czynności zmierzające do zachowania tego majątku” mieszczą się w zakresie na-
zwy definiowanej, którą jest „wykonywanie zarządu”. Natomiast nie przesądza 
o tym, czy przez „wykonywanie zarządu” należy rozumieć tylko takie czynno-
ści, które zostały wskazane w zdaniu drugim art. 36 § 2 k.r.o. Za tezą, iż żadne 
inne czynności nie stanowią wykonywania zarządu majątkiem wspólnym mał-
żonków przemawia wprawdzie wnioskowanie a contrario z treści przywołanego 
wyżej przepisu, jednakże – jak zwraca się uwagę w nauce – tą metodą ustalania 
znaczenia normy prawnej należy posługiwać się ze szczególną ostrożnością18. 
Dlatego, biorąc pod uwagę budowę analizowanego przepisu, można przedstawić 
jego dwie wykluczające się interpretacje. 

17 Na ten temat zob. w szczególności: M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 195–201; 
Z. Ziembiński, Logika praktyczna…, s. 48–52; A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane za-
gadnienia, Warszawa 2006, s. 166–181; tenże, Redagowanie tekstu…, s. 48–60; S. Lewandowski, 
H. Machińska, w: Logika dla prawników…, s. 62–69.

18 Tak np. S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, red. S. Grzy-
bowski, wyd. 2, Ossolineum 1985, s. 160–161; Z. Radwański, M. Zieliński, w: System prawa 
prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 438. Nadto, 
jak podkreśla M. Morawski, wnioskowanie a contrario „jest zasadniczo dopuszczalne w tych 
przypadkach, gdy dana regulacja ma charakter zamknięty i wyczerpujący”, cyt. za: L. Morawski, 
Zasady wykładni prawa, wyd. 1, Toruń 2006, s. 217. Jak o tym była mowa wyżej, treść art. 36 § 2 
zd. drugie k.r.o. nasuwa wątpliwości, czy jest to przepis o takim właśnie charakterze.
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Przyjmując pierwszą z nich, można twierdzić, iż w art. 36 § 2 zd. drugie 
k.r.o. została sformułowana definicja równościowa klasyczna, a więc taka, która 
składa się z określenia rodzaju (genus) i różnicy gatunkowej (differentia speci-
fica)19. Wyraz „czynności” stanowi tu określenie rodzaju, a różnica gatunkowa 
oddana jest słowami, „które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do 
majątku wspólnego”. Z kolei słowa: „w tym czynności zmierzające do zachowa-
nia tego majątku” są uzupełnieniem powyższej definicji klasycznej o definicję 
nieklasyczną (zwaną też w nauce zakresową), to jest taką, w której jej twórca 
posługuje się wyliczeniem elementów pokrywających się z zakresem definien-
dum. Wyliczenie stosowane w definicjach zakresowych powinno być kompletne; 
w nauce wyróżnia się jednak także definicje zakresowe cząstkowe (określane 
też niekiedy w literaturze jako definicje niepełne), których istotą jest to, że wy-
mieniają tylko niektóre elementy zakresu definiowanego pojęcia20, przy czym 
może być to nawet jeden element21. W omawianym przypadku mielibyśmy do 
czynienia właśnie z definicją cząstkową, ponieważ wyliczenie zawarte w art. 36 
§ 2 zd. drugie in fine k.r.o. ma charakter przykładowy (świadczy o tym użycie 
wyrażenia „w tym”)22. 

Jeżeli wniosek, iż analizowana definicja wykonywania zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków stanowi definicję równościową klasyczną (uzupełnio-
ną o definicję nieklasyczną cząstkową) jest prawidłowy, to – przynajmniej na 
gruncie wykładni językowej przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. – żadne inne 
czynności, oprócz tych, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do 
majątku wspólnego małżonków, nie stanowią wykonywania zarządu tym mająt-
kiem. Zabieg legislacyjny polegający na użyciu w powyższym przepisie słowa 

19 Na temat definicji równościowej klasycznej zob. np. M. Zieliński, Wykładnia prawa…, 
s. 196–198; A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 49–52; O. Nawrot, Wprowadzenie do logi-
ki…, s. 82–83.

20 Zob. np. M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 199–200; A. Malinowski, Redagowanie 
tekstu…, s. 53–54; S. Lewandowski, H. Machińska, w: Logika dla prawników…, s. 68. Pojęciem 
definicji zakresowej operuje także ustawodawca w § 153 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej (za-
łącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej”, Dz.U. 2002, nr 100, poz. 908).

21 Podkreśla to A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 54; zob. też M. Zieliński, Wykład-
nia prawa…, s. 199–200.

22 Jak wskazuje A. Malinowski, uzupełnianie definicji równościowej klasycznej o definicję 
zakresową mającą postać definicji cząstkowej jest zabiegiem często stosowanym przez ustawo-
dawcę – A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 53; zob. też M. Zieliński, Wykładnia prawa…, 
s. 199.
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„obejmuje” należałoby wówczas uznać za nieoddający precyzyjnie intencji usta-
wodawcy. Budując definicję klasyczną, powinien był on bowiem posłużyć się 
takim łącznikiem między definiendum a definiensem, który wskazywałby, że 
zakresy ich są zamienne, a więc, że między pojęciem definiowanym a wyjaśnie-
niem znaczenia tego pojęcia istnieje relacja równościowa23. 

Przyjmując drugą możliwą interpretację art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., należa-
łoby stwierdzić, że przepis ten zawiera wyłącznie nieklasyczną definicję cząst-
kową wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Oznaczałoby to, 
że za wykonywanie zarządu można uznać także inne czynności niż te, które 
dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego.

Można zauważyć, że przedstawione wyżej możliwości interpretacyjne do-
tyczące przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. znajdują w nauce odzwierciedlenie 
na gruncie spornej kwestii, czy czynności prawne prowadzące do nabycia przed-
miotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków stanowią czynności 
zarządu tym majątkiem. Odnosząc się do powyższego zagadnienia, większość 
przedstawicieli literatury nie stawia tezy, w myśl której poza czynnościami obję-
tymi definicją zawartą w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jakiekolwiek inne czynności 
można zakwalifikować jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżon-
ków24. Stanowisko to opiera się zatem na założeniu, że omawiana definicja jest 
definicją klasyczną. Zgodnie z mniej rozpowszechnionym zapatrywaniem, defi-
nicja przewidziana w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jest definicją niewyczerpującą25, 
czyli w istocie (w analizowanym przypadku) nieklasyczną cząstkową. W po-
niższych rozważaniach podejmę próbę ustosunkowania się do sformułowanych 

23 Jako przykłady takich łączników wskazuje się w literaturze m.in.: „oznacza”, „znaczy 
tyle”, „jest to” – A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 49; do takich samych łączników odwo-
łuje się ustawodawca w § 151 powoływanych w przyp. 20 Zasad techniki prawodawczej.

24 Zob. np. T. Smyczyński, Reforma małżeńskiego prawa majątkowego, „Monitor Praw-
niczy” 2004, nr 18, s. 829; M. Sychowicz, Uwagi o zakresie pojęcia…, s. 271–273; M. Nazar, 
w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 324–329; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo…, s. 82–
83; J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 
3, Warszawa 2012, s. 406–407; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 190.

25 Tak I. Koper, Zmiany małżeńskiego prawa…, s. 174. Na możliwość interpretacji prze-
pisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. w kierunku uznania zawartej w nim definicji za niepełną, jako 
nieobejmującą wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o. czynności prawnych prowadzących do odpłat-
nego nabycia określonych w tym przepisie przedmiotów majątkowych, wskazywałam jeszcze 
na gruncie projektu ustawy wprowadzającego obecne brzmienie powołanych wyżej przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – zob. A. Lutkiewicz-Rucińska, Uwagi do projektu zmiany 
małżeńskiego prawa majątkowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, z. 1, s. 152.
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w nauce na gruncie powyższego przepisu poglądów na temat kwalifikacji czyn-
ności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku 
wspólnego małżonków.

Definicja wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków  
jako definicja klasyczna

Warto zwrócić uwagę, że traktowanie definicji zamieszczonej w art. 36  
§ 2 zd. drugie k.r.o. jako definicji klasycznej nie prowadzi w nauce do przyjęcia 
jednolitego stanowiska na temat, czy czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków stanowią czyn-
ności zarządu tym majątkiem. Poglądy przedstawicieli literatury, których można 
zaliczyć do zwolenników takiego rozumienia ustawowej definicji wykonywania 
zarządu majątkiem wspólnym, są bowiem w omawianej kwestii podzielone. 

W pierwszej kolejności zostanie przedstawione stanowisko T. Smyczyń-
skiego, który odniósł się do zagadnienia, czy wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. 
czynności prawne prowadzące do nabycia wskazanych w tym przepisie przed-
miotów majątkowych stanowią czynności zarządu tym majątkiem. Udzielając 
pozytywnej odpowiedzi, autor uzasadnił swoje stanowisko dwoma argumenta-
mi. Po pierwsze, wskazał, że przepis art. 37 § 1 k.r.o. mówi o odpłatnym naby-
ciu wymienionych w tym przepisie przedmiotów majątkowych, a więc „przy 
dokonaniu tej czynności małżonkowie dysponują środkami finansowymi w celu 
nabycia tych praw, ergo, zarządzają składnikami swojego majątku”. Po drugie, 
zwrócił uwagę, że objaśnienie pojęcia „zarząd” zostało wprowadzone do Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego w celu rozwiania występujących przed zmianą 
tego kodeksu wątpliwości, czy jakiekolwiek czynności prawne, które nie doty-
czą określonego składnika majątku wspólnego, stanowią czynności zarządu tym 
majątkiem (na przykład umowa poręczenia)26. Stanowisko T. Smyczyńskiego po-
dzielił M. Sychowicz, który, rozwijając jego myśl, stwierdził, iż odpłatne nabycie 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków, także niewymie-
nionych w art. 37 § 1 k.r.o., jest czynnością zarządu tym majątkiem, jeżeli naby-
cie następuje za przedmioty majątkowe należące do majątku wspólnego. Autor 
zwrócił także uwagę na lokalizację powyższego przepisu, która wskazuje, że 

26 T. Smyczyński, Reforma małżeńskiego…, s. 829.
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dotyczy on jednie czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków27. Takie 
samo stanowisko na temat kwalifikacji czynności prawnych prowadzących do 
odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżon-
ków jako czynności zarządu tym majątkiem, z powołaniem podobnej argumen-
tacji, zajęli także inni przedstawiciele literatury28. 

Odnosząc się do pierwszego z przedstawionych argumentów przywoływa-
nych na poparcie stanowiska, zgodnie z którym czynności prawne prowadzą-
ce do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego są 
czynnościami zarządu tym majątkiem, posłużę się przykładem umowy sprze-
daży nieruchomości, w sytuacji, gdy po stronie kupującego występuje jeden 
z małżonków. Rozważania warto rozpocząć od spostrzeżenia, że zapłata ceny za 
kupowaną przez małżonka nieruchomość może nastąpić także przed zawarciem 
umowy albo po jej zawarciu. Jeżeli małżonek zapłacił cenę z majątku wspólnego 
przed zawarciem umowy, to zawierana następnie umowa sprzedaży nie dotyczy 
żadnego składnika majątku wspólnego małżonków. Środki pieniężne, którymi 
małżonek zapłacił z majątku wspólnego, w chwili zawarcia umowy sprzedaży 
nie należą już bowiem do tego majątku, lecz do majątku zbywcy, natomiast nie-
ruchomość, której dotyczy umowa sprzedaży stanie się dopiero składnikiem ma-
jątku wspólnego w wyniku jej zawarcia i uzyskania zgody (potwierdzenia) ze 
strony drugiego małżonka. Można więc powiedzieć, iż zawierana umowa sprze-
daży dotyczy przedmiotów majątkowych, które należały do majątku wspólnego 
małżonków (środki pieniężne) oraz przedmiotu majątkowego, który w wyniku 
zawartej umowy dopiero ma należeć do tego majątku (nieruchomość). 

Uznanie za zasadne twierdzenia, że czynność prawna mieści się w definicji 
z art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., mimo że dotyczy przedmiotów, które należały do 
majątku wspólnego małżonków, oznacza oderwanie się od językowej wykład-
ni zawartego w tym przepisie zwrotu „czynności, które dotyczą przedmiotów 
majątkowych należących do majątku wspólnego”, z którego wynika, że chodzi 
o przedmioty majątkowe, które należą do tego majątku w chwili dokonywania 
czynności, a nie w mniej lub bardziej odległej przeszłości. Gdyby powyższe 

27 M. Sychowicz, Uwagi o zakresie pojęcia…, s. 272–274.
28 Tak w szczególności: J. Zrałek, Zgoda jednego z małżonków na dokonanie czynności 

prawnej przez współmałżonka, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa 
europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, 
M. Pazdan, Kluczbork 2007, s. 361–362; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo…, s. 82–83; J. Pie-
trzykowski, w: Kodeks rodzinny…, red. K. Pietrzykowski, s. 407; T. Sokołowski, w: Kodeks 
rodzinny…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 190.
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odejście od wykładni językowej ocenić jako uzasadnione, to nie ma powodów, 
dla których odstępstwo to miałoby działać tylko w jedną stronę, to jest w kie-
runku przeszłości, a nie także przyszłości. Konsekwentnie trzeba by więc przyj-
mować, że w omawianej definicji mieszczą się też czynności prawne dotyczą-
ce przedmiotów majątkowych, które wskutek ich dokonania mają się znaleźć 
w majątku wspólnym. Byłby to zatem sposób na uzasadnienie tezy, że czynności 
prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólne-
go małżonków (zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne) są czynnościami zarządu 
tym majątkiem29. Jest jednak wysoce wątpliwe, czy przedstawiona wyżej inter-
pretacja analizowanej definicji ustawowej mogłaby być uznana za prawidłową. 
Wykładnia językowa przepisu przewidzianego w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. 
wydaje się bowiem jednoznacznie przemawiać przeciwko jej zaakceptowaniu30.

W przypadku natomiast, gdy małżonek najpierw zawarł umowę sprzedaży 
(niezależnie od tego, czy drugi małżonek już wyraził zgodę na jej zawarcie), 
a zapłata ceny ma nastąpić później, to w chwili zawarcia powyższej umowy nie 
jest pewne, czy zapłata nastąpi z majątku wspólnego małżonków, czy z inne-
go majątku31; nie jest nawet pewne, czy dobrowolna zapłata ceny w ogóle na-
stąpi, a gdyby nie nastąpiła, czy wierzyciel przymusowo wyegzekwuje swoją 

29 Warto w tym miejscu wskazać, że zdaniem E. Skowrońskiej-Bocian czynności zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków charakteryzuje „bezpośredni związek czynności z przedmio-
tem należącym do majątku wspólnego lub mającym wejść w jego skład”, cyt. za: E. Skowrońska-
-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe, wyd. 1, Warszawa 2008, s. 53. Z wypowiedzi autorki 
wynika, iż za czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków uważa ona czynności prawne 
prowadzące zarówno do odpłatnego, jak i nieodpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do 
tego majątku. Niestety, powołane wyżej stanowisko E. Skowrońskiej-Bocian nie zostało przez 
autorkę uzasadnione.

30 Jak stwierdza M. Zieliński: „definicja jako przepis prawny poddawana jest tak samo 
interpretacji, jak i inne przepisy. Jej waga interpretacyjna polegająca na tym, że definicji tej nie 
da się przełamać, dotyczy tylko sytuacji, gdy definicja ta byłaby na gruncie interpretacyjnych 
reguł językowych jednoznaczna”, cyt. za: M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 204–205; zob. też 
Z. Radwański, M. Zieliński, w: System prawa prywatnego, t. 1..., s. 472. Należy podkreślić, że za 
jednoznaczną nie można uznać całej treści definicji przewidzianej w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o., 
lecz tę jej część, która mówi o przedmiotach majątkowych należących do majątku wspólnego. 
W tym zakresie istnieje więc konieczność oparcia się na jej wykładni literalnej. Powyższy wnio-
sek można także wesprzeć stanowiskiem L. Morawskiego, wskazującego, iż definicje legalne nie 
podlegają wykładni rozszerzającej ani zwężającej – zob. L. Morawski, Zasady wykładni…, s. 176 
i powoływane tam orzecznictwo.

31 Podkreśla to M. Nazar, wskazując, że w razie odpłatnego nabycia przez małżonka przed-
miotu majątkowego do majątku wspólnego, treść dokonanej czynności prawnej prowadzącej do 
nabycia prawa nie przesądza o tym, że świadczenie wzajemne zostanie spełnione środkami po-
chodzącymi z majątku wspólnego – M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 328.
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należność. Jeżeli małżonek zapłaci cenę z majątku wspólnego za nabytą do tego 
majątku nieruchomość, to – przyjmując kwestionowaną tu koncepcję – należało-
by stwierdzić, że zdarzenie późniejsze (zapłata z majątku wspólnego) przesądza 
o kwalifikacji zdarzenia wcześniejszego (umowy sprzedaży nieruchomości) jako 
czynności zarządu tym majątkiem. Byłaby to zatem ocena czynności prawnej 
dokonywana ex post32. Powyższą interpretację trudno byłoby jednak zaakcepto-
wać, ponieważ nieokreślony status czynności prawnej oznacza, że w chwili jej 
dokonywania nie jest możliwe stwierdzenie, czy należy do niej stosować prze-
pisy o zarządzie majątkiem wspólnym małżonków, w szczególności, czy drugi 
małżonek mógł wobec niej skutecznie zgłosić swój sprzeciw. Tego rodzaju praw-
niczy „kot Schrödingera” jako wynik wykładni prawa nie powinien być aprobo-
wany, ponieważ pojawienie się go nie rozwiązuje żadnych problemów, a jedynie 
sprawia, że sytuacja staje się paradoksalna33. 

Mając to na uwadze nie mogę przyłączyć się do poglądu, w myśl którego 
zapłata za przedmiot majątkowy nabyty do majątku wspólnego środkami pie-
niężnymi należącymi do tego majątku jest okolicznością przesądzającą o uzna-
niu czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do ma-
jątku wspólnego za czynność zarządu tym majątkiem.

Jeżeli chodzi o drugi argument przedstawiony na poparcie tezy, że czyn-
ności prawne prowadzące do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych 
do majątku wspólnego małżonków są czynnościami zarządu tym majątkiem, 
to jest argument nawiązujący do celu wprowadzenia do Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków, należy 
stwierdzić, że waga jego jest istotna. Mając bowiem na uwadze zarówno wy-
stępujące w poprzednim stanie prawnym rozbieżności w orzecznictwie i nauce, 
dotyczące kwalifikacji prawnej i skutków poręczenia udzielonego przez jednego 

32 P. Wójcik, odnosząc się do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia 
do majątku wspólnego małżonków przedmiotów majątkowych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o., 
wskazuje, że w chwili ich dokonywania często trudno jest stwierdzić, czy zapłata ma nastąpić 
z majątku wspólnego małżonków, czy z majątku osobistego małżonka i w związku z tym stwier-
dza, iż dokonywanie ex post oceny ważności dokonanej przez małżonka czynności prawnej może 
się okazać nieuniknione – P. Wójcik, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, „Monitor Prawni-
czy” 2006, nr 1, s. 31; szerzej na ten temat zob. tegoż, Nabycie prawa własności przez małżonka 
pozostającego w ustroju wspólności ustawowej, „Rejent” 2004, nr 2 (154), s. 128–130.

33 Uwaga ta jest wynikiem inspiracji rozważaniami F. Zolla dotyczącymi problematyki 
niemożliwości świadczenia jako postaci niewykonania zobowiązania, w ramach której autor po-
służył się metaforą „prawniczego »kota Schrödingera«” – F. Zoll, w: System prawa prywatnego, 
t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna. Suplement, red. A. Olejniczak, Warszawa 2010, s. 125.
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z małżonków34, jak i treść uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, nie sposób podważyć ani zbagatelizować twierdzenia 
T. Smyczyńskiego, iż wprowadzenie do tego kodeksu objaśnienia pojęcia „za-
rząd” miało na celu rozwianie wątpliwości, czy jakiekolwiek czynności prawne, 
które nie dotyczą określonego składnika majątku wspólnego, stanowią czynno-
ści zarządu tym majątkiem. Podobnie jak autor uważam, że wprowadzając de-
finicję zarządu majątkiem wsplónym małżonków, ustawodawca chciał położyć 
kres „zamętowi interpretacyjnemu” wiążącego się z poręczeniem udzielonym 
przez jednego z małżonków (i ewentualnym sporom dotyczącym umów o po-
dobnym charakterze). Nic nie wskazuje na to, aby ustawodawca miał na widoku 
jakieś inne cele, w szczególności polegające na skonstruowaniu definicji zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków, która nie obejmowałaby czynności prawnych 
prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do tego majątku. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, że przed przywołaną wyżej nowelizacją Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego przyjmowano na ogół, iż czynność prawna, skut-
kująca nabyciem prawa do majątku wspólnego małżonków, jest czynnością za-
rządu tym majątkiem. Stanowisku temu dawano wyraz bądź to wprost35, bądź 
przy okazji dyskusji nad sporną kwestią, czy nabycie własności nieruchomości 
do majątku objętego wspólnością ustawową stanowi czynność zwykłego zarzą-
du, czy przekracza zakres zwykłego zarządu tym majątkiem36. Trzeba przy tym 

34 Na ten temat zob. w szczególności A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność ma-
jątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka, Bydgoszcz–Gdańsk 2003, 
s. 40–48; G. Jędrejek, Zarząd majątkiem…, s. 88–89; J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny…, 
red. K. Pietrzykowski, s. 409–410 oraz powoływane w tych pracach orzecznictwo i literatura.

35 Tak np. J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pie-
trzykowski, wyd. 2, Warszawa 1993, s. 223; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
z komentarzem, red. K. Piasecki, wyd. 1, Warszawa 2000, s. 179. Natomiast P. Wójcik podkreślał, 
że czynnością zarządu majątkiem wspólnym małżonków jest nabywanie praw zarówno do ich 
majątku wspólnego, jak i do majątku odrębnego małżonka, o ile do nabycia dochodzi za środki 
należące do majątku objętego wspólnością ustawową. Do czynności zarządu majątkiem wspól-
nym małżonków autor zaliczył także nieodpłatne nabycie prawa do tego majątku – P. Wójcik, 
Nabycie prawa…, s. 126–128. 

36 Zob. np. Uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej SN z dn. 28.09.1979 r., sygn. III CZP 
15/79, OSNCP 1980, z. 10, poz. 176; Uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dn. 16.03.1995 r., sygn. 
III CZP 9/95, OSNiC 1995, z. 11, poz. 149; A. Szpunar, Wykonywanie przez małżonków zarządu 
majątkiem wspólnym, „Nowe Prawo” 1967, nr 1, s. 35; tegoż, O zarządzie majątkiem wspólnym 
małżonków, „Nowe Prawo” 1989, nr 10–12, s. 63–64; tegoż, Nabycie własności nieruchomości na 
rzecz majątku wspólnego przez jednego z małżonków, „Rejent” 1996, nr 3 (59), s. 9 i n.; A. Kunic-
ki, Pojęcie zwykłego zarządu w prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Ruch Prawniczy Ekonomicz-
ny i Socjologiczny” 1968, nr 3, s. 122–123; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza 
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podkreślić, że samo zagadnienie, czy czynność prawna, w następstwie której 
dochodzi do nabycia prawa do majątku wspólnego małżonków, stanowi czyn-
ność zarządu tym majątkiem, nie było przed zmianą przepisów o zarządzie 
majątkiem wspólnym przedmiotem większego zainteresowania. Nieliczne wy-
powiedzi przedstawicieli literatury kwestionujące kwalifikowanie omawianej 
kategorii czynności jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków37 
nie znalazły odzwierciedlenia w orzecznictwie ani nie spotkały się z szerszym 
odzewem w literaturze. W piśmiennictwie nie zgłaszano także wniosków de lege 
ferenda obejmujących postulat rozstrzygnięcia przez ustawodawcę, czy czyn-
ności prowadzące do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego 
małżonków należą do wykonywania zarządu tym majątkiem. 

Za istotny argument, mogący skłaniać do przyjęcia poglądu, iż czynności 
prawne prowadzące do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do ma-
jątku wspólnego są czynnościami zarządu tym majątkiem, należy także uznać 
przywołany już argument odwołujący się do lokalizacji przepisu art. 37 § 1 k.r.o. 
Odnosząc się do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia wy-
mienionych w tym przepisie przedmiotów majątkowych, w nauce nie bez racji 
wskazuje się też na aksjologiczną niespójność, do której prowadzi stanowisko 
odmawiające im statusu czynności zarządu majątkiem wspólnym, a polegającą 
na tym, że czynności, do których dokonania potrzebna jest zgoda drugiego mał-
żonka, nie byłyby objęte obowiązkiem współdziałania małżonków (art. 36 § 1 
k.r.o.) i nie mógłby wobec nich zostać zgłoszony sprzeciw (art. 361 § 1 k.r.o.), ani 
nie znajdowałoby wobec nich zastosowania postanowienie sądu o pozbawieniu 

i wykładnia, Warszawa 2001, s. 129–130; M. Uliasz, Czynności przekraczające zakres zwykłego 
zarządu, cz. 2, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 19, s. 885.

37 Stanowisko takie sformułowali S. Breyer i S. Gross, głosząc pogląd, iż nabycie prawa do 
majątku wspólnego nie jest czynnością zarządu, ponieważ dopiero w wyniku nabycia dane pra-
wo stanie się składnikiem tego majątku – S. Breyer, S. Gross, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. B. Dobrzański, J. Ignatowicz, wyd. 2, Warszawa 1975, s. 189–190. Warto w tym 
miejscu przywołać także pogląd S.K. Rzoncy, którego zdaniem nabycie prawa do majątku wspól-
nego małżonków należy zaliczać do czynności zarządu tym majątkiem w przypadku, gdy „jest 
w stanie powodować jakieś skutki gospodarcze względem tego majątku”. Przyjmując powyższą 
tezę, autor jako przykłady sytuacji, w których nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków 
stanowi czynność zarządu tym majątkiem, wskazuje m.in. nabycie powodujące zwiększenie war-
tości majątku wspólnego albo umożliwiające lub ułatwiające prowadzenie określonej działalno-
ści gospodarczej w ramach tego majątku – S.K. Rzonca, Pojęcie zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków, Warszawa 1982, s. 47–50. 
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samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (art. 40 k.r.o.)38. Zwraca się też 
uwagę na okoliczność, że czynności prawne wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. 
odpowiadają, co do zasady, tym czynnościom, które przed nowelizacją Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego zaliczano do czynności przekraczających zakres 
zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków39.

Doceniając wagę przywołanych wyżej argumentów, uważam jednak, że 
nie przesądzają one o prawidłowości wniosku, iż czynności prawne prowadzą-
ce do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego są 
czynnościami zarządu tym majątkiem. W mojej ocenie przesądzają one tylko 
o tym, że wolą ustawodawcy nie było usunięcie powyższych czynności z za-
kresu pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków”. Nadto, mając na uwa-
dze okoliczność, że przed nowelizacją przepisów Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego o zarządzie majątkiem wspólnym małżonków za czynności zarządu 
tym majątkiem powszechnie uważano czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego, niezależnie od okoliczności, 
czy chodziło o czynności prawne odpłatne, czy nieodpłatne40, można przyjąć, 
iż wolą ustawodawcy nowelizującego kodeks nie było także usunięcie z zakresu 
pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków” czynności prawnych prowa-
dzących do nieodpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do tego majątku. 
Wprowadzenie ustawowej definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków 
było ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu (kwalifikacji praw-
nej poręczenia) i wszelkie okoliczności wskazują, że legislator nie brał pod uwa-
gę mogącego się pojawić na jej gruncie problemu interpretacyjnego dotyczącego 
czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji można twierdzić, że chociaż 
definicja przewidziana w zd. drugim art. 36 § 2 k.r.o. nie obejmuje – co do za-
sady – czynności prawnych prowadzących do (zarówno odpłatnego, jak i nie-
odpłatnego) nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego41, to jed-

38 P. Wójcik, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 1, 
s. 29.

39 M. Olczyk, Komentarz do art. 37 k.r.o., w: M. Olczyk, Komentarz do ustawy z dnia 
17.06.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, 
LEX/el 2005; zob. też P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 29.

40 Zob. orzecznictwo i literaturę powoływane w przyp. 35 i 36.
41 Jak wskazuje M. Nazar, treść omawianej definicji pozwala na zaliczenie do czynności 

zarządu majątkiem wspólnym małżonków umowy zamiany istniejącego, indywidualnie oznaczo-
nego składnika tego majątku – M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 326. Można 
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nak takie rozwiązanie nie było przez ustawodawcę zamierzone. Prowadzi to do 
wniosku, że w omawianym zakresie istnieje rzeczywista luka w prawie, a więc 
taka, która może zostać uzupełniona w drodze analogii42. Luka ta polega na tym, 
że wskutek niezamierzonego działania ustawodawcy normy prawne wyrażone 
w art. 36 § 1 k.r.o., art. 361 k.r.o. oraz art. 40 k.r.o. co do zasady nie odnoszą się 
do czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków. Przed przejściem do dalszych rozważań, warto 
jednak przedstawić wykładnię przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. prezentowa-
ną przez M. Nazara, który – przynajmniej częściowo – opiera ją na podobnych 
założeniach. 

Zdaniem M. Nazara, ze względu na treść przepisu przewidzianego w zd. 
drugim art. 36 § 2 k.r.o., do czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków 
nie można zaliczyć czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów 
majątkowych do tego majątku, z wyjątkiem umowy zamiany istniejącego, indy-
widualnie oznaczonego składnika majątku wspólnego. Jak podkreśla autor, umo-
wa sprzedaży dopiero powoduje nabycie do majątku wspólnego danego przed-
miotu majątkowego i dlatego nie stanowi czynności zarządu tym majątkiem; jest 
nią natomiast zapłata ceny środkami pieniężnymi będącymi składnikami mająt-
ku wspólnego. Przewidzianą w art. 37 § 1 k.r.o. obligatoryjną zgodę małżonka 
na dokonanie przez drugiego małżonka niektórych czynności prawnych prowa-
dzących do nabycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych uzasad-
nia, zdaniem autora, zakres świadczenia wzajemnego oraz to, że z reguły jego 
spełnienie nastąpi kosztem majątku wspólnego. Natomiast gdyby świadczenie 
zostało spełnione kosztem majątku osobistego małżonka, majątek wspólny ob-
ciążony zostanie długiem z tytułu wydatku poniesionego z majątku osobistego 
na majątek wspólny (art. 45 k.r.o.). Według M. Nazara rozwiązanie polegające 
na wymaganiu zgody małżonka na dokonanie przez drugiego małżonka czyn-
ności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego 

zauważyć, że na podstawie art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. do czynności zarządu tym majątkiem 
można zaliczyć także inne czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych 
do majątku wspólnego małżonków, np. umowę, w której w zamian za przeniesienie własności 
danej rzeczy małżonek zobowiązuje się dokonać przelewu wierzytelności należącej do tego ma-
jątku. Nasuwa się też uwaga, że uznawanie na gruncie powyższego przepisu za czynność zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków danej czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu 
majątkowego do tego majątku zależy od interpretacji występującego w nim słowa „dotyczą”. Roz-
winięcie tego zagadnienia przekracza ramy niniejszego opracowania.

42 Na temat luk w prawie zob. w szczególności L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie…, 
s. 189–197 oraz 314–320.
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przedmiotów majątkowych wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o. uzasadnia także ko-
nieczność dokonywania nakładów i osobistych starań, które w odniesieniu do 
tych przedmiotów majątkowych z reguły są znacznie większe, niż w przypadku 
rzeczy ruchomej, chociażby o porównywalnej wartości43. 

Szczególnie istotne jest to, że jakkolwiek czynności prawne prowadzące 
do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych nie 
są (oprócz przywoływanej już umowy zamiany) przez M. Nazara zaliczane do 
czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków, uważa on, iż powinien 
do nich znaleźć zastosowanie przepis art. 36 § 1 k.r.o. W odniesieniu do czyn-
ności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego 
przedmiotów majątkowych wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o., zastosowanie prze-
pisu nakładającego na małżonków obowiązek współdziałania w zarządzie ich 
majątkiem wspólnym autor uzasadnia analogią. Uważa on ją za dopuszczalną 
z tego powodu, że powyższe czynności prawne, jeżeli chodzi o wymóg zgody 
drugiego małżonka, zostały przez ustawodawcę zrównane z czynnościami za-
rządu majątkiem wspólnym prowadzącymi do zbycia lub obciążenia przedmio-
tów należących do tej samej kategorii. Natomiast w odniesieniu do czynności 
prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego przed-
miotów majątkowych niewymienionych w art. 37 § 1 k.r.o., zastosowanie przepi-
su art. 36 § 1 k.r.o. zostało przez autora uzasadnione regułą instrumentalnego na-
kazu i zakazu. Powinna ona, jego zdaniem, znaleźć zastosowanie wówczas, gdy 
nabycie miałoby skutkować wydatkiem z majątku wspólnego lub obciążeniem 
tego majątku obowiązkiem zwrotu wydatku dokonanego z majątków osobistych 
małżonków. Nadto, zdaniem M. Nazara, do czynności prawnych prowadzących 
do odpłatnego nabycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych (wy-
mienionych i niewymienionych w art. 37 § 1 k.r.o.), a powodujących powsta-
nie obowiązku spełnienia świadczenia wzajemnego, obciążającego chociażby 
w części majątek wspólny (art. 41 § 2 k.r.o.), lub obowiązku zwrotu wydatku 
dokonanego z majątku osobistego, uzasadnione jest, w drodze funkcjonalnej 

43 M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 180–
181; zob. tegoż, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 326–329. Podobne stanowisko zajęli tak-
że inni autorzy – zob. np. P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 29; A. Stępień-Sporek, Działalność 
gospodarcza z udziałem małżonków, Warszawa 2009, s. 121. Natomiast M. Olczyk, odnosząc się 
wyłącznie do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia przedmiotów majątko-
wych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o., stwierdziła, iż kategoria czynności wymienionych w tym 
przepisie „nie jest tożsama z czynnościami zarządu majątkiem wspólnym”, cyt. za: M. Olczyk, 
Komentarz do art. 37 k.r.o...; podobnie J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, wyd. 3, Warszawa 2010, 
s. 129.
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wykładni rozszerzającej, stosowanie regulacji o sprzeciwie. W trybie wykładni 
funkcjonalnej art. 40 k.r.o. przyjmuje on także, iż małżonek pozbawiony samo-
dzielnego zarządu majątkiem wspólnym nie może zawierać umów prowadzą-
cych do odpłatnego nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego, 
które obciążają ten majątek długiem44.

Nie wchodząc w sporną w nauce problematykę stosunku analogii legis do 
wykładni rozszerzającej45, z przyczyn omówionych wyżej uważam, że stanowi-
sko o dopuszczalności stosowania przepisów art. 36 § 1 k.r.o., art. 361 k.r.o. oraz 
art. 40 k.r.o. do czynności prawnych prowadzących do odpłatnego nabycia do 
majątku wspólnego przedmiotów majątkowych w optymalny sposób uzasadnia 
analogia legis do tych przepisów (pozwala ona zresztą także na stosowanie tych 
przepisów do czynności prawnych prowadzących do nieodpłatnego nabycia do 
majątku wspólnego przedmiotów majątkowych). Powyższe rozwiązanie opiera 
się więc na koncepcji istnienia rzeczywistej luki w prawie, przy jednoczesnym 
uznaniu, że ustawowa definicja zarządu majątkiem wspólnym jest pełną defini-
cją równościową. Warto jednak rozważyć zasadność stanowiska, zgodnie z któ-
rym w zd. drugim art. 36 § 2 k.r.o. ustawodawca jedynie częściowo zdefiniował 
pojęcie „zarząd majątkiem wspólnym małżonków”. Koncepcja ta wydaje się 
opierać na założeniu, iż ustawowa definicja zarządu majątkiem wspólnym mał-
żonków jest definicją nieklasyczną, a przy tym cząstkową. Zostanie ona przed-
stawiona niżej.

Definicja wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków  
jako definicja nieklasyczna cząstkowa

W powyższy sposób definicję wykonywania zarządu majątkiem wspólnym 
małżonków rozumie I. Koper, której zdaniem definicja zawarta w zdaniu dru-
gim art. 36 § 2 k.r.o. nie jest definicją wyczerpującą. Wychodząc z takiego zało-
żenia, autorka przyjmuje, że dokonanie czynności prawnej prowadzącej do na-
bycia do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych wymienionych w art. 37 

44 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 330, 348 i 364. Nasuwa się uwaga, że 
posługując się podobną argumentacją, można by uzasadniać stosowanie przepisów o zarządzie 
majątkiem wspólnym małżonków, np. do poręczenia udzielonego przez jednego z małżonków.

45 Na ten temat zob. np.: Z. Radwański, M. Zieliński, w: System prawa prywatnego, t. 1…, 
s. 438–439 i powołana tam literatura.
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§ 1 k.r.o. stanowi czynność zarządu tym majątkiem46. Z zajmowanego przez au-
torkę stanowiska można wnosić, że za wykonywanie zarządu uważa ona także 
dokonywanie przez małżonka czynności prawnych prowadzących do odpłatnego 
nabycia do majątku wspólnego innych przedmiotów majątkowych niż te, które 
wymienia art. 37 § 1 k.r.o. Nie jest jednak jasne, czy pojęciem „wykonywanie 
zarządu” obejmuje ona również nieodpłatne nabycie.

Poglądu autorki można bronić (tym samym podważając koncepcję zakła-
dającą występowanie w omawianym zakresie luki w prawie), powołując się na 
to, że ustawodawca wydaje się przyjmować, iż czynność prawna prowadząca do 
nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego jest czynnością zarzą-
du tym majątkiem. Przemawia za tym przede wszystkim treść art. 37 § 1 k.r.o.47; 
można tu zresztą powołać się także na pozostałe, przytoczone już wyżej argu-
menty, świadczące o tym, że wolą ustawodawcy nie było wyłączenie z pojęcia 
„zarząd majątkiem wspólnym małżonków” czynności prowadzących do nabycia 
przedmiotu majątkowego do tego majątku. Z równym powodzeniem mogą być 
one bowiem przywoływane na poparcie tezy, że ustawowa definicja zarządu ma-
jątkiem wspólnym małżonków jest definicją cząstkową. 

W szczególności można twierdzić, że skoro celem wprowadzenia definicji 
zarządu majątkiem wspólnym małżonków było usunięcie kontrowersji dotyczą-
cych kwalifikacji poręczenia udzielonego przez jednego z małżonków, a także 
innych czynności prawnych skutkujących powstaniem odpowiedzialności ma-
jątkiem wspólnym, a niedotyczących wprost żadnego konkretnego składnika 
tego majątku, to w definicji tej ustawodawca zabrał głos tylko w odniesieniu 
do tej właśnie, budzącej kontrowersje kategorii czynności. Powołując się na 
to, że definicja cząstkowa jest formułowana w szczególności wtedy, gdy za-
miarem jej twórcy jest rozstrzygnięcie o przynależności do zakresu definiowa-
nego pojęcia określonych desygnatów i nie widzi on potrzeby lub możliwości 
sformułowania pełnej definicji48, można wywodzić, że w omawianej definicji 

46 I. Koper, Zmiany małżeńskiego prawa…, s. 174.
47 Zasadność tego argumentu podważa M. Nazar, stwierdzając, że sam fakt, iż do dokona-

nia danych czynności prawnych potrzebna jest zgoda drugiego małżonka, mimo że nie mieszczą 
się one w definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków, nie przemawia jednoznacznie za 
wnioskiem, że w ten sposób ustawodawca dokonuje modyfikacji sformułowanej przez siebie de-
finicji zarządu tym majątkiem – M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 328.

48 A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 54; zob. też przywoływany już § 153 Zasad 
techniki prawodawczej, którego ust. 3 dotyczy przypadku, gdy sformułowanie definicji wylicza-
jącej wszystkie elementy składowe definiowanego pojęcia nie jest możliwe.
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ustawodawca chciał wyłącznie udzielić odpowiedzi na pytanie, które z czyn-
ności odnoszących się do majątku wspólnego małżonków stanowią czynności 
zarządu tym majątkiem. Odpowiedź, której udzielił, jest bardzo ogólnikowa: te, 
które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do tego majątku. Biorąc 
jednak pod uwagę treść uzasadnienia rządowego projektu o zmianie Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, należy stwierdzić, że chodzi tu o czynności, które 
bezpośrednio dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku. Takim 
dookreśleniem posłużono się bowiem w powyższym dokumencie49; z jego treści 
wynika, że występowanie wyłącznie pośredniego związku między czynnością 
a przedmiotami majątkowymi należącymi do majątku wspólnego (rozumianego 
jako powstanie odpowiedzialności za dług obciążającej te przedmioty) nie po-
woduje, że dana czynność może być zaliczona do czynności zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków. Przyjmując tezę, w myśl której definicja zarządu miała 
być, zgodnie z zamysłem ustawodawcy, jedynie definicją cząstkową, należałoby 
uznać, że w odniesieniu do kwalifikacji innych czynności jako czynności zarzą-
du majątkiem wspólnym małżonków znajduje zastosowanie dotychczasowy do-
robek orzecznictwa i nauki. W jego ramach, jak o tym była już mowa, zasadność 
uznawania czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów mająt-
kowych do majątku wspólnego małżonków za czynności zarządu tym majątkiem 
na ogół nie była kwestionowana.

Przedstawionej argumentacji nie uważam jednak za dostatecznie przeko-
nującą dla przyjęcia stanowiska, iż zamiarem ustawodawcy było, aby definicja 
sformułowana przez niego w zdaniu drugim art. 36 § 2 k.r.o. miała charakter 
niewyczerpujący. Po pierwsze, formułując tego rodzaju definicje używa się 
zazwyczaj charakterystycznego zwrotu „w szczególności” albo „zwłaszcza”50; 
warto przy tym podkreślić, że taki sposób budowania definicji cząstkowych jest 

49 Rządowy projekt…, s. 701. Niewątpliwie dlatego wielu przedstawicieli nauki wskazu-
je, że na gruncie art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. ustawodawca wymaga istnienia bezpośredniego 
związku między czynnościami a przedmiotami majątkowymi należącymi do majątku – tak 
np. M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz 
z orzecznictwem, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 100; E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje…, 
s. 53; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11…, s. 324.

50 Zwracają na to uwagę np.: M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 199; O. Nawrot, Wpro-
wadzenie do logiki…, s. 86–87.
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zalecany nie tylko przez naukę51, ale i przez samego ustawodawcę52. Po drugie, 
trudno podejrzewać ustawodawcę o zamiar skonstruowania definicji, która była-
by niejako „podwójnie niepełna”; należy bowiem zauważyć, że omawiana defi-
nicja jest uzupełniona przez podanie przykładu czynności mieszczących się w jej 
zakresie (chodzi o sformułowanie: „w tym czynności zmierzające do zachowa-
nia tego majątku”). Po trzecie, za tezą, że w analizowanym przypadku chodziło 
o sformułowanie definicji niepełnej nie przemawia treść uzasadnienia rządowe-
go projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym, 
wskazując, że art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. przewiduje definicję czynności zarzą-
du, nie zaznaczono, że w zamierzeniu redaktora definicji ma być ona niewyczer-
pująca. Przedstawione argumenty powodują, iż odrzucam tezę, zgodnie z którą 
zamiarem ustawodawcy było sformułowanie w powyższym przepisie niepełnej 
definicji wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków.

Wydaje się natomiast, że za dyskusyjny można by uznać pogląd, w myśl 
którego wolą ustawodawcy było wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego pełnej definicji zarządu majątkiem wspólnym małżonków, jednak 
realizacja tego zamiaru nie zakończyła się powodzeniem, ponieważ zakres 
sformułowanej przez niego definicji okazał się zbyt wąski w porównaniu z za-
kresem, który zamierzał uzyskać. Interpretacja ta, biorąc pod uwagę dwa cele 
ustawodawcy, to jest sformułowanie wyczerpującej definicji zarządu majątkiem 
wspólnym małżonków oraz sformułowanie jej w taki sposób, aby nie mieści-
ły się w niej czynności określonej kategorii (chodziło tu, jak wiadomo, przede 
wszystkim o poręczenie, a nie o czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków), daje pierwszeń-
stwo drugiemu ze wskazanych celów. Przedstawiona wykładnia nie pozostaje 
przy tym w sprzeczności z wykładnią językową przepisu zawartego w zd. dru-
gim art. 36 § 2 k.r.o., posługującym się – sugerującym otwartość przewidzianej 
w nim definicji – słowem „obejmuje”. Jeżeli tezę o (niezamierzonej przez usta-
wodawcę) niepełności definicji zawartej w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. uznać za 

51 A. Malinowski podaje następujące przykłady wyrażeń, które powinny być używane 
w definicjach zakresowych cząstkowych, w celu wskazania na ich niepełność: „w szczególności”, 
„na przykład” oraz „między innymi”; autor podkreśla też, że mogą to być słowa „jest” oraz „są”, 
użyte bez zaimka „to” – A. Malinowski, Redagowanie tekstu…, s. 55.

52 W § 153 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej odnoszącym się do sytuacji, w której obja-
śnienie znaczenia danego określenia miałoby polegać na przykładowym wyliczeniu jego zakresu, 
ustawodawca zaleca stosowanie takich właśnie zwrotów, jako wyraźnie wskazujących przykła-
dowy charakter wyliczenia.
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uzasadnioną, to nie oznacza to, że w analizowanej sytuacji można zbudować peł-
ną ustawową definicję zarządu majątkiem wspólnym małżonków na podstawie 
innych przepisów tego kodeksu. W szczególności, przepisem pozwalającym na 
taką „rekonstrukcję” nie jest art. 37 § 1 k.r.o., ponieważ brak podstaw do przyję-
cia poglądu, że zdaniem ustawodawcy czynnościami zarządu majątkiem wspól-
nym małżonków są tylko takie czynności prawne prowadzące do nabycia przed-
miotu majątkowego do tego majątku, które zostały przez niego w powyższym 
przepisie wymienione. Przepis ten stanowi natomiast „poszlakę” dla przyjęcia 
wniosku, że zdaniem ustawodawcy wszelkie (a przynajmniej wszelkie odpłatne) 
czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku 
wspólnego małżonków są czynnościami zarządu tym majątkiem. W konkluzji, 
przyjmując pogląd, że definicja przewidziana w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. jest 
niepełna, należałoby stwierdzić, że – jak o tym już była mowa – pojęcie „zarząd 
majątkiem wspólnym małżonków” dookreśla w pozostałym zakresie dotychcza-
sowy dorobek orzecznictwa i literatury. Uwzględnienie go pozwoliłoby na sfor-
mułowanie wniosku, że czynność prawna prowadząca do nabycia przedmiotu 
majątkowego do majątku wspólnego małżonków jest czynnością zarządu tym 
majątkiem53.

Podsumowanie

Analizując piśmiennictwo dotyczące zagadnienia, czy na gruncie przepisu 
art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. czynności prawne prowadzące do nabycia przed-
miotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków mogą być uznane za 
czynności zarządu tym majątkiem, należy stwierdzić, iż istniejąca na ten temat 
dyskusja wydaje się być daleka od wygaśnięcia. Nadto, w sporze tym trudno 
wskazać pogląd, o którym można by powiedzieć, iż uzyskał zdecydowaną prze-
wagę. Konkurują ze sobą przede wszystkim dwa stanowiska: zgodnie z pierw-
szym, czynności prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do 

53 Na marginesie można zauważyć, że przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym czynność 
prawna prowadząca do nabycia przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego małżonków jest 
czynnością zarządu tym majątkiem, oznacza zaakceptowanie istnienia paradoksu polegającego 
na tym, iż można zarządzać majątkiem, którego się nie ma. Paradoks ten ilustruje np. sytuacja, 
w której małżonkowie, nie dysponując jeszcze żadnym majątkiem wspólnym, dokonują zakupu 
mebli, za który zapłata ma nastąpić w czasie późniejszym. W opisanym przypadku nabyte meble 
nie powiększają majątku wspólnego małżonków, lecz dopiero go tworzą. Dokonana czynność 
w żadnym stopniu nie może więc dotyczyć składników ich majątku.
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majątku wspólnego małżonków (oprócz umowy zamiany) nie stanowią czyn-
ności zarządu tym majątkiem, natomiast w myśl drugiego – czynności prawne 
prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego mał-
żonków są czynnościami zarządu tym majątkiem, o ile było to nabycie odpłatne, 
a środki na nabycie pochodziły z majątku wspólnego. Niezależnie od tego sporu, 
na tle przepisu art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. przedmiot dyskusji stanowią kwestie 
bardziej rudymentarne, to jest zagadnienie, czy przepis ten ma charakter defini-
cyjny, a jeżeli tak, to jakie pojęcie zostało w nim przez ustawodawcę zdefiniowa-
ne, oraz czy definicja ta jest definicją wyczerpującą. Zajęcie stanowiska w po-
wyższych kwestiach ma znaczenie dla odpowiedzi na pytanie, czy czynności 
prawne prowadzące do nabycia przedmiotów majątkowych do majątku wspólne-
go małżonków stanowią czynności zarządu tym majątkiem i dlatego rozważenie 
ich nie mogło być w niniejszym opracowaniu pominięte. Przeprowadzona anali-
za pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

1. Nie jest zasadne twierdzenie, zgodnie z którym przepis zawarty w zdaniu 
drugim art. 36 § 2 k.r.o. nie ma charakteru definicyjnego. W przepisie sformuło-
wano ustawową definicję wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżon-
ków; prawidłowe są także stwierdzenia, iż jest to definicja zarządu, zarządzania 
lub czynności zarządu tym majątkiem.

2. Biorąc pod uwagę budowę definicji przewidzianej w zdaniu drugim art. 
36 § 2 k.r.o., należy stwierdzić, że stanowi ona definicję równościową, przy czym 
najbardziej przekonuje pogląd, że jest to definicja równościowa klasyczna. Defi-
nicja ta jest definicją wyczerpującą; swym zakresem co do zasady nie obejmuje 
czynności prawnych prowadzących do nabycia przedmiotów majątkowych do 
majątku wspólnego małżonków (wyjątek stanowi na przykład umowa zamiany).

3. Celem wprowadzenia omawianej definicji było usunięcie wątpliwości co 
do kwalifikacji – jako czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków – 
umowy poręczenia zawartej przez jednego z małżonków oraz innych czynności 
prawnych, które nie dotyczą określonego składnika majątku wspólnego, lecz ob-
ciążają ten majątek długami. Ponieważ zadanie analizowanej definicji nie polega 
na odtworzeniu funkcjonującego w chwili jej wprowadzenia w języku prawni-
czym znaczenia pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków” (którego za-
kres był zresztą w orzecznictwie i nauce dyskusyjny), lecz na ustaleniu znacze-
nia tego pojęcia na przyszłość, definicja zawarta w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. 
nie jest definicją sprawozdawczą, lecz projektującą. Definicja ta uwzględnia 
jednak w pewnym stopniu dotychczas przyjmowane znaczenie pojęcia „zarząd 
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majątkiem wspólnym małżonków” i dlatego jest zarazem tak zwaną definicją 
regulującą54.

4. Mając na uwadze cel wprowadzenia omawianej definicji, to jest dopre-
cyzowanie pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków” w taki sposób, 
aby w jego zakresie nie znajdowała się wskazana wyżej, niepożądana przez usta-
wodawcę kategoria czynności, należy stwierdzić, że została ona sformułowana 
w sposób niefortunny. Po pierwsze, użycie w niej słowa „obejmuje” wywołuje 
wątpliwości co do tego, czy definicja ta jest wyczerpująca. Po drugie, w zakre-
sie jej definiendum umowa poręczenia nie mieści się tylko wtedy, gdy, dokonu-
jąc interpretacji przepisu zawartego w zd. drugim art. 36 § 2 k.r.o., bierze się 
pod uwagę treść uzasadnienia przywoływanego już rządowego projektu ustawy 
o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego55 Po trzecie, jak już była o tym 
mowa wyżej, poza zakresem jej definiendum, czego ustawodawca nie zamierzał, 
znajdują się (z pewnymi wyjątkami) czynności prawne prowadzące do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków. 

5. Okoliczność, iż zamiarem ustawodawcy nie było usunięcie czynności 
prawnych prowadzących do (zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego) nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków z zakresu pojęcia 
„czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków”, pozwala na stwierdze-
nie występowania luki w prawie i w konsekwencji na stosowanie do czynności, 
których ta luka dotyczy, przepisów o zarządzie majątkiem wspólnym małżon-
ków w drodze analogii legis. Chodzi tu o dopuszczalność stosowania przepisów 
o współdziałaniu w zarządzie majątkiem wspólnym (art. 36 § 1 k.r.o.), o sprzeci-
wie (art. 361 k.r.o.) oraz o pozbawieniu małżonka samodzielnego zarządu mająt-
kiem wspólnym (art. 40 k.r.o.).

6. Wymaga podkreślenia, że przed analogicznym zastosowaniem do danej 
czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do ma-
jątku wspólnego małżonków któregokolwiek ze wskazanych wyżej przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy rozważyć, czy w danym przypadku 
występuje luka w prawie. Może być bowiem tak, że dana czynność bądź mieści 

54 Na temat tego rodzaju definicji zob. np. W. Patryas, Definiowanie pojęć…, s. 117–118; 
A. Malinowski, Polski język…, s. 175–180.

55 W oderwaniu od treści uzasadnienia projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego definicję zawartą w art. 36 § 2 zd. drugie k.r.o. interpretuje G. Jędrejek, który 
poręczenie zalicza do czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków – zob. G. Jedrejek, 
Zarząd majątkiem…, s. 31, 36–45 i 101; zob. także J. Słyk, Nowelizacja Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego dotycząca majątku małżonków, „Jurysta” 2004, nr 11–12 (134–135), s. 42–43. 
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się w zakresie definicji wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków, 
bądź z innego powodu nie da się stwierdzić występowania luki w prawie. Odno-
sząc się do ostatnio wymienionej sytuacji, tytułem przykładu należy wskazać, 
iż z przewidzianego w art. 36 § 1 k.r.o. obowiązku współdziałania małżonków 
w zarządzie majątkiem wspólnym wynika ciążący na małżonku obowiązek in-
formowania drugiego małżonka o dokonaniu czynności prawnej prowadzącej 
do nabycia przedmiotu majątkowego do tego majątku. Obowiązek ten wynika 
wprost z treści przywołanego przepisu, w którym mowa o obowiązku informo-
wania drugiego małżonka o stanie majątku wspólnego (niewątpliwie stan ten 
ulega zmianie po dokonaniu takiej czynności); w zależności od sytuacji dodat-
kowe źródło omawianego obowiązku może stanowić wskazany w powyższym 
przepisie obowiązek informowania o zobowiązaniach obciążających majątek 
wspólny. Szczególnie istotne jest to, że z treści art. 36 § 1 k.r.o. da się także 
wywieść obowiązek informowania drugiego małżonka o zamiarze dokonania 
czynności prawnej prowadzącej do nabycia przedmiotu majątkowego do tego 
majątku. Argument, iż nieuznawanie takiej czynności za czynność zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków wyklucza istnienie powyższego obowiązku, 
nie byłby uzasadniony. Skoro bowiem małżonek ma obowiązek współdziałania 
w zarządzie majątkiem wspólnym z drugim małżonkiem, to należy przyjąć, że 
powinien mu dostarczać wszelkich informacji, którymi dysponuje, a które po-
zwolą współmałżonkowi na podejmowanie zgodnych z dobrem rodziny decyzji 
co do dokonywania czynności zarządu tym majątkiem56. Należy też podkreślić, 
że w art. 36 § 1 k.r.o. ustawodawca podaje jedynie przykłady obowiązków mał-
żonków wynikających z ciążącego na nich obowiązku współdziałania w za-
rządzie ich majątkiem i nic nie wskazuje, by zawarty tam katalog obowiązków 
o charakterze informacyjnym miał charakter zamknięty. 

Zagadnienie kwalifikacji czynności prawnych prowadzących do nabycia 
przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego małżonków jako czynności 
zarządu tym majątkiem nie zostało oczywiście w niniejszym opracowaniu wy-
czerpane i wymaga dalszych analiz. Na zakończenie wypada wyrazić nadzieję, 
że obecna dyskusja w nauce na ten temat, podobnie jak stanowiący niejako jej 
przeciwieństwo, toczący się przed laty spór dotyczący zasadności zaliczania do 

56 Np. poinformowanie małżonka o zamiarze zakupienia nowego odbiornika TV pozwala 
mu, dzięki możliwości uwzględnienia przyszłego wydatku, na podjęcie racjonalnej decyzji co do 
dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się w majątku wspólnym oraz na rezygnację 
z decyzji oddania do naprawy dotychczas używanego, zepsutego odbiornika. 
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czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków czynności rozporządzają-
cych składnikami tego majątku57, wygaśnie bez potrzeby zmiany obowiązują-
cych przepisów.
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DEFINITION OF EXERCISING THE MANAGEMENT  
OF JOINT MATRIMONIAL PROPERTY AND LEGAL ACTIONS LEADING  

TO THE ACQUISITION OF ASSETS TO THAT PROPERTY

Summary

The paper analyses the provision of Article 36 section 2 sentence 2 of the Fam-
ily and Guardianship Code, which provides that „The exercise of management covers 
actions regarding items of joint property, including actions aimed at preserving that 
property”. This provision is the source of serious interpretation problems in the doctrine. 
In particular, the disputable issue is, if this provision establishes a legal statutory defini-
tion, and if it is so, what kind of definition it is: exhaustive or not. Another problem is 
whether the above mentioned provision includes the legal actions leading to the acquisi-
tion of assets to the joint matrimonial property. According to the Author’s opinion, the 
second sentence of Article 36 Section 2 of the Family and Guardianship Code establishes 
a legal statutory definition and this definition is exhaustive. The Author also argues that 
in principle the definition doesn’t include legal actions leading to the acquisition of as-
sets to the joint matrimonial property. In the Author’s opinion, intention of the legislator 
who established above mentioned definition was not to construct it in a way excluding 
from its scope the legal actions leading to the acquisition of assets to that property. For 
that reason, for this category of legal actions the application of provisions on the manage-
ment of joint matrimonial property is admissible by analogy.

Translated by Anita Lutkiewicz-Rucińska

Keywords: definition, joint matrimonial property, acquisition, management
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GŁOS W DYSKUSJI

Streszczenie

W Polsce nie ma obecnie jednego rejestru, do którego małżonkowie wpisywaliby 
zawarte małżeńskie umowy majątkowe. Częściowo rolę tę spełnia CEIDG oraz KRS. 
Rejestry nie powodują skuteczności majątkowych umów małżeńskich. Nie wpisuje się 
do nich rodzaju umowy majątkowej małżeńskiej, a do CEIDG także samego faktu za-
warcia umowy.

Słowa kluczowe: małżeństwo, umowa majątkowa małżeńska, rejestr umów majątko-
wych, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowy Re-
jestr Sądowy, skuteczność intercyzy 

1 A. Urbańska, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej i Krajowy 
Rejestr Sądowy – skuteczne rejestry umów majątkowych małżeńskich?, „Rodzina i Prawo” 2012, 
nr 23. 
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W dyskusji na temat ustrojów majątkowych należy podnieść temat reje-
strów umów majątkowych. W Polsce nie ma obecnie jednego rejestru, do którego 
małżonkowie wpisywaliby zawarte majątkowe umowy małżeńskie. Istnieje jed-
nak Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do których małżonkowie mogą podać pewne 
informacje dotyczące ustroju majątkowego, w którym pozostają. Czy dane te są 
wystarczające, aby uznać, że wywołują one skutek wobec osób trzecich? 

Ustawodawca wprowadził ochronę kontrahentów małżonków przez uzależ-
nienie skuteczności umowy majątkowej małżeńskiej od tego, czy fakt jej zawar-
cia oraz jej rodzaj był im wiadomy (art. 471 k.r.o.). W literaturze przedmiotu2 z re-
guły wskazuje się cztery rodzaje umów majątkowych małżeńskich: ograniczoną 
wspólność ustawową, rozszerzoną wspólność ustawową, rozdzielność majątkową 
i rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (art. 47 § 1 k.r.o.). Ponadto 
wyróżnia się także umowę rozwiązującą wcześniej zawartą umowę majątkową3. 

W lipcu 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (dalej: SDG)4, mocą której utworzono CEIDG 
(art. 23 SDG i n.). Od momentu uchwalenia ustawy, to jest od 2004 r., czyli przez 
siedem lat, przepisy oczekiwały na wejście w życie. Do tego czasu były one 
kilkakrotnie nowelizowane. Zmiany nie obejmowały jednak kwestii stosunków 
majątkowych między małżonkami. 

Informacje udostępniane przez CEIDG są jawne i objęte domniemaniem 
prawdziwości. Każdy ma prawo dostępu do zgromadzonych w rejestrze infor-
macji. Jeżeli do rejestru zostały wpisane dane niezgodnie z wnioskiem lub bez 
wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, 
działającej w dobrej wierze, zarzutem, że nie są one prawdziwe, jeżeli po po-
wzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem 
o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu (art. 33 SDG). 

Wpisowi do CEIDG podlegają ogóle informacje dotyczące przedsiębior-
cy, związane z jego działalnością gospodarczą. Ponadto do rejestru wpisu-
je się wzmiankę o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 

2 Cztery rodzaje wymienia K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komen-
tarz, red K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 491 i n., J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo 
majątkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2008, s. 174.  

3 J. Gajda, Umowne ustroje majątkowe, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzin-
ne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 445. 

4 T.j. Dz.U. 2010, nr 220, poz. 1447.
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przedsiębiorcy (art. 25 pkt. 1 podpunkt 9 SDG). Jest to informacja wpisywana 
do rejestru na wniosek przedsiębiorcy (art. 26 SDG). Wpisuje się ją w punk-
cie 27 wniosku, który brzmi „Informacja o małżeńskiej wspólności majątko-
wej”. Wnioskodawca, odpowiadając na pytanie, czy „Łączy mnie z małżonkiem 
wspólność majątkowa”, ma do wybory dwie odpowiedzi „tak” i „nie”. Małżonek 
wpisuje także datę, od kiedy ustała wspólność majątkowa. Jest to wpis obowiąz-
kowy. Czy będzie on wpływał na skuteczność intercyzy? 

Wpisowi nie podlega rodzaj umowy, co jest przesłanką powoływania się 
na jej skuteczność, tylko ogólna informacja o tym, czy małżonek pozostaje we 
wspólności ustawowej bądź czy ona ustała. 

Zauważyć także należy, że rozdzielność majątkową można ustanowić nie 
tylko w umowie, ale też na mocy postanowienia sądu lub z mocy samego prawa. 
Co prawda wpisowi podlegają także zdarzenia, które wpływają na wspólność 
ustawową, takie jak informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynno-
ści prawnych, o ustanowieniu kuratora oraz o ogłoszeniu upadłości z możliwo-
ścią zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku 
dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia 
układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku 
dłużnika i zakończeniu tego postępowania, ale dane te nie są wystarczające dla 
wywołania skuteczności umowy majątkowej małżeńskiej w stosunku do osób 
trzecich, jak tego wymaga art. 471 k.r.o. Rozdzielność majątkowa powstaje także 
bowiem przez inne niż wyżej wskazane sytuacje. Zalicza się do nich: orzecze-
nie separacji, ubezwłasnowolnienie małżonka przedsiębiorcy czy postanowienie 
sądu na wniosek jednego z małżonków, gdy zaistnieją ku temu ważne powody, 
lub wierzyciela, gdy egzekucja z majątku według zasad określonych w art. 41 
k.r.o. jest bezskuteczna. Wierzyciel małżonka wpisanego do CEIDG nie będzie 
wiedział, z jakiego powodu małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności ma-
jątkowej ani czy zawarli umowę majątkową małżeńską. 

Wpisanie wyżej wskazanych danych dotyczących stosunków majątkowych 
do CEIDG jest niewystarczające, aby uznać, że intercyza jest skuteczna wobec 
osób trzecich. 

Niektóre informacje o stosunkach majątkowych małżeńskich wpisuje się 
także do KRS. W odniesieniu do wspólników spółki jawnej, członków europej-
skiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, 
wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandyto-
wo-akcyjnej w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się dane związane 
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z ich sferą osobistą (art. 38 ust. 2a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). 
Są to informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej 
umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, 
ograniczeniu zdolności do czynności prawnych. Są to wiadomości, które pod-
miot dokonujący wpisu jest zobowiązany zgłosić (art. 47 KRS).

Należy zauważyć, że istnieje domniemanie powszechnej znajomości wpi-
sów do rejestru przedsiębiorców (art. 15 KRS), dlatego zamieszczenie w nim 
informacji o stosunkach majątkowych małżeńskich spowoduje, że wierzyciel nie 
będzie mógł zasłaniać się nieznajomością wpisu w rejestrze. 

Rejestrując spółkę osobową, jej wspólnik wpisuje informację o tym, czy 
pozostaje w związku małżeńskim, czy została zawarta małżeńska umowa mająt-
kowa oraz czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami5. Wierzy-
ciel zatem wie o tym, że wspólnik zawarł umowę majątkową małżeńską, co jest 
jedną z przesłanek powoływania się na jej skuteczność. Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy wymaga jednak kumulatywnie, aby wierzyciel został poinformowany 
także o rodzaju umowy. Natomiast z KRS uzyskuje on jedynie informację, że 
wspólnik pozostaje w umownym ustroju rozdzielności albo w umownym ustroju 
wspólności. Należy zauważyć, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwa 
rodzaje rozdzielności i dwie możliwości zmiany wspólności przez jej ograni-
czenie albo rozszerzenie. Wierzyciel nie zna zatem rodzaju umowy majątkowej 
małżeńskiej, jakiej podlega wspólnik. 

Przesłanki skuteczności intercyzy określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Należy zatem uznać, że wpisy do KRS nie są wystarczające z uwagi na to, że nie 
informują wierzyciela o rodzaju umowy. Nie powodują skuteczności z art. 471 
k.r.o., zatem nie zwalniają małżonka od obowiązku informowania kontrahentów 
o rodzaju umowy majątkowej. Ostrzegają one tylko wierzyciela o tym, że wspól-
nik spółki osobowej może mieć podpisaną intercyzę. Natomiast pozostałe prze-
pisy nie nakładają na osobę trzecią żadnego obowiązku staranności, aby ustalić 
szczegółowo tę kwestię. 

Należy zauważyć, że dzięki domniemaniom stworzonym w ustawie o KRS 
wpis do rejestru pozwala jedynie małżonkowi wykazać, że kontrahent wiedział 
o zawartej umowie majątkowej. Musi on jednak udowodnić, że poinformował go 
o rodzaju tej umowy. 

5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udo-
stępniania z dnia 21 grudnia 2000 r., Dz.U. nr 118, poz. 1247, ze zm. 
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Ustawodawca, nowelizując przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
nie znowelizował odpowiednio Kodeksu spółek handlowych i Ustawy o Kra-
jowym Rejestrze Sądowym. Przepisy te wymagają doprecyzowania, aby bez 
wątpliwości chroniły małżonków i ich kontrahentów. Ponadto celowe wydaje 
się wprowadzenie możliwości wpisywania informacji o umowach majątkowych 
małżeńskich dla członków zarządu spółek kapitałowych. 

Ustawodawca utworzył dwa rejestry, w których są zamieszczane informacje 
o stosunkach majątkowych małżeńskich. CEIDG i KRS ewidencjonują przedsię-
biorców, wspólników spółek i członków zarządu spółek kapitałowych. Stwarzają 
także domniemanie prawdziwości wpisów i ich jawności. De lege lata rejestry 
nie powodują skuteczności umów majątkowych małżeńskich. Nie wpisuje się do 
nich rodzaju małżeńskiej umowy majątkowej, a do CEIDG – także samego faktu 
zawarcia umowy. Należy zatem odpowiednio znowelizować ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej i KRS oraz stosowne akty wykonawcze, tak aby wpis 
informacji o umowie majątkowej małżeńskiej i jej rodzaju był skuteczny wobec 
osób trzecich. W obecnym brzmieniu ustawy te nie zawierają podstaw do za-
pewnienia tego, tak istotnego skutku. Natomiast w dalszej kolejności należy roz-
ważyć utworzenie jednego rejestru, który mógłby być prowadzony na przykład 
przez notariuszy sporządzających omawiane umowy.
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CENTRAL REGISTRATION AND INFORMATION ON BUSINESS  
AND THE NATIONAL COURT REGISTER-EFFECTIVE RECORDS  

OF MARITAL PROPERTY AGREEMENTS? 

THE VOICE IN THE DISCUSSION

Summary 

In Poland, there are no registry to which spouses would enter marital property 
agreements. Partially fulfills this role Central Registration and Information on Busi-
ness and National Court Register. The registers do not cause the effectiveness of marital 
property agreements. The spouse could not enter to them the kind of marital property 
agreement and to Central Registration and Information on Business also the fact of con-
cluding the contract.

Translated by Anna Urbańska- Łukaszewicz

Keywords: marriage, marital property agreements, register of property contracts, 
Central Registration and Information on Business, National Court Register, the 
effectiveness of prenup



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 821 2014ACTA IURIS STETINENSIS 6

Anna Stępień-Sporek
Uniwersytet Gdański
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Streszczenie

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków została wprowadzona do Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego w 2005 r. Ustrój ten nie jest jednak popularny. Przy-
czyną tego może być fakt, że obowiązujące przepisy nie są rozbudowane, a dodatkowo 
wywołują wiele wątpliwości. W niniejszym artykule w pierwszej kolejności omówiono 
obowiązującą regulację. Następnie wskazano na obce rozwiązania, które dotyczą oma-
wianego modelu ustroju. Końcowa część artykułu poświęcona jest kierunkom zmian, 
jakie być może pozwolą uczynić omawiany ustrój bardziej atrakcyjnym dla małżonków.

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku, ustrój majątkowy 
małżeński, małżonkowie

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków obowiązuje 
w Polsce już kilka lat1, a mimo to nie doczekał się jeszcze orzecznictwa2. Nie jest 

1 Ustrój ten został wprowadzony Ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 162, poz. 1691), która 
obowiązuje od 20 stycznia 2005 r.

2 Wskazuje się wręcz, że omawiany ustrój nie ma żadnego znaczenia praktycznego (tak 
np. K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, 
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on zbyt często wybierany przez małżonków3, mimo swoich zalet4, a to z kolei 
może wynikać z kształtu obowiązującej regulacji. Przyczyną powyższego zjawi-
ska może być także niezbyt duża liczba publikacji, które popularyzują ten ustrój. 

Niniejsze opracowanie zostanie poświęcone analizie obowiązujących prze-
pisów ze wskazaniem na ewentualne ich mankamenty i niedostatki. Zapropono-
wane zostaną również rozwiązania de lege ferenda. Zmiana regulacji poświę-
conej temu ustrojowi jest uzasadniona chociażby tym, że ustrój rozdzielności 
majątkowej z wyrównaniem dorobków może stanowić ciekawą alternatywę dla 
małżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą5. Ustrój ten jest ponadto 
stosunkowo popularny w Europie, co mogłoby ułatwić sytuację małżeństw mie-
szanych, a przygotowując stosowne zmiany, można byłoby się odwołać z jednej 
strony do umowy niemiecko-francuskiej dotyczącej wspólnego ustroju mająt-
kowego6, a z drugiej – do zasad europejskiego prawa rodzinnego dotyczących 

Warszawa 2010, s. 509). Przykładem swoistego marginalizowania tego ustroju może być cho-
ciażby to, że w formularzach służących do rejestracji wspólników spółek osobowych wprawdzie 
pojawiają się rubryki dotyczące możliwości zgłoszenia, że wspólnik zawarł umowę majątkową 
małżeńską, ale przewidziano jedynie konieczność odpowiedzi na pytanie, czy między małżon-
kami powstała rozdzielność majątkowa. Pominięto zatem omawiany ustrój. Tymczasem, zgodnie 
z art. 471 k.r.o., małżonek może powoływać się na umowę majątkową małżeńską względem osób 
trzecich, jeśli jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Ujawnienie faktu pozosta-
wania w umownym ustroju majątkowym małżeńskim w rejestrze przedsiębiorców, jeśli nie jest 
to ustrój rozdzielności majątkowej, nie spełnia wymogów wskazanych w powyższym przepisie. 

3 Brakuje aktualnych danych odnoszących się do liczby umów małżeńskich zawieranych 
w Polsce, a w szczególności umów majątkowych wprowadzających rozdzielność majątkową 
z wyrównaniem dorobków (por. E. Holewińska-Łapińska, Ochrona wierzyciela jednego z mał-
żonków pozostających w umownym ustroju majątkowym, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, 
red. K. Ślebzak, W. Wróbel, Warszawa 2008, t. II, s. 79–86). Z rozmów z notariuszami wynika, 
że jedynie niewielka grupa małżonków wybiera tego typu ustrój. 

4 Zob. T. Smyczyński, Kierunki reformy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego” 1999, nr 2, s. 314.

5 Słusznie M. Nazar dostrzega, że omawiany ustrój stanowi dla małżonków prowadzących 
działalność gospodarczą „kompromisową formułę ukształtowania więzi majątkowych” (M. Na-
zar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006, s. 189). 

6 Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik 
über der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft / Accord entre la République fédérale d’Al-
lemagne et la République Française instituant un régime matrimonial optionnel de la partici-
pation aux acquêts. Dalej: umowa niemiecko-francuska. Tekst dostępny na stronie: http://www.
bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bg-
bl212s0178.pdf%27]&wc=1&skin=WC (dostęp: 24.09.2014).
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stosunków majątkowych małżeńskich7, które zostaną przywołane i pokrótce 
omówione w niniejszym opracowaniu. 

Obowiązująca regulacja

Obowiązująca regulacja obejmuje zaledwie pięć artykułów, co jeśli zesta-
wi się z niemiecką regulacją dotyczącą wspólności zysków (Zugewinngemein-
schaft)8, będącą jedną z odmian omawianego ustroju9, nie wygląda to zbyt 
imponująco. W Niemczech jednak ustrój wspólności zysków jest ustrojem usta-
wowym10, co skutkowało koniecznością przygotowania kompleksowej i wyczer-
pującej regulacji11. Przepisy poświęcone ustrojowi umownemu powinny być 
syntetyczne, ale i na tyle jasne i skoncentrowane, aby stanowiły odpowiedź na 
pojawiające się w praktyce problemy. 

W doktrynie wskazuje się, że rozdzielność z wyrównaniem dorobków jest 
szczególną odmianą rozdzielności majątkowej12. Jednocześnie podkreśla się, że 
ustrój ten stanowi połączenie rozdzielności z pewnymi elementami wspólno-
ści13, co może mieć znaczenie dla jego popularności. Podobieństwo rozdzielności 
z wyrównaniem dorobków do wspólności majątkowej ma charakter funkcjonal-
ny14, ponieważ w czasie trwania tego ustroju sytuacja małżonków nie różni się 
od tej występującej w ustroju rozdzielności majątkowej, a różnica ujawnia się 
z momentem zakończenia ustroju, kiedy może pojawiać się roszczenie o wyrów-

7 Tekst opublikowany w: K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. González Beilfuss, M. Jänterä-Ja-
reborg, N. Lowe, D. Martiny, W. Pintens, Principles of European family law regarding property 
relations between spouses, Cambridge–Antwerp–Portland 2013.

8 § 1363–1390.
9 Por. M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 130.

10 W doktrynie niemieckiej zaczęły się jednak pojawiać wypowiedzi dotyczące tego, czy 
ustrojem ustawowym nie powinna być wspólność majątkowa. Zob. Wer hat Angst vor der Errun-
genschaftgemeinschaft? Auf dem Weg zu einem partnerschaftlichen Güterrecht, red. G. Bruder-
müller, B. Dauer-Lieb, S. Meder, Göttingen 2013.

11 W toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego pojawiła się koncepcja, aby był to 
ustrój ustawowy, co zostało odrzucone. Niemniej jednak uczynienie go ustrojem ustawowym al-
bo jednym z dwóch alternatywnych ustrojów ustawowych niewątpliwie wpłynęłoby na jego zna-
jomość w społeczeństwie (zob. K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 509–510).

12 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. T. Sokołowski, H. Dolecki, War-
szawa 2013, s. 346.

13 M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 189.
14 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 346. 
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nanie dorobków15. Konieczne staje się wówczas ustalenie dorobku, przez który 
należy rozumieć wzrost wartości majątku po zawarciu umowy majątkowej mał-
żeńskiej (art. 513 § 1 k.r.o.). 

Pojęcie „dorobek” ma kluczowe znaczenie w omawianym ustroju, ponie-
waż zakończenie ustroju otwiera drogę do wyrównania dorobków małżonków. 
Dorobkiem jest wartość rachunkowa, a nie konkretny majątek. Może on powstać 
na skutek nabycia praw majątkowych czy pobrania pożytków16, a także wynikać 
z zarządu majątkiem17. Wielkość dorobku określa się w pieniądzu. Małżonkowi, 
którego dorobek jest mniejszy, przysługuje roszczenie o wyrównanie dorobków, 
co może nastąpić przez zapłatę lub przeniesienie praw stanowiących równowar-
tość kwoty, na którą opiewa to roszczenie. Istotą omawianego ustroju jest zatem 
powstanie roszczenia o wyrównanie dorobków. Na skutek skorzystania z tego 
roszczenia następuje „zrównanie dorobków”. W czasie trwania omawianego 
ustroju występują w małżeństwie dwie masy majątkowe, a mianowicie mają-
tek żony oraz majątek męża. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie całym 
swoim majątkiem18. Przyjęta zatem dla powyższego ustroju nazwa doskonale 
oddaje jego istotę. 

Obliczając wysokość dorobku każdego z małżonków, bierze się pod uwagę 
stan majątku z chwili ustania rozdzielności, uwzględniając ceny z chwili roz-
liczenia (art. 513 § 3 k.r.o.). Aby ustalić, o ile wzrosła wartość majątku, trzeba 
określić wartość początkową majątku każdego z małżonków oraz wartość koń-
cową. W doktrynie wskazuje się, że mimo braku wyraźnego przepisu w tym 
zakresie, należy sporządzić inwentarz majątku początkowego i końcowego19. 
Zdecydowanie sporządzenie takiego inwentarza byłoby ułatwieniem przy roz-
liczeniach między małżonkami zwłaszcza, jeśli do wyrównania dorobków do-
chodzi po wielu latach, jednocześnie wydaje się, że to zbyt daleko idący pogląd 

15 Zob. M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 189.
16 Chodzi zarówno o pożytki naturalne i cywilne rzeczy oraz pożytki prawa. 
17 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 347.
18 Nie jest uzasadnione stwierdzenie, że w dacie ustania omawianego ustroju „majątek 

dorobkowy małżonka staje się jego majątkiem osobistym, którym może on samodzielnie za-
rządzać” (K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 745). Por. 
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 107 oraz T. Smyczyński, w: Sys-
tem prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, 
s. 463. Autor ten zaznacza, że w czasie trwania omawianego ustroju małżonkowie mają tylko 
swój majątek osobisty.

19 Zob. T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, 
s. 348.
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(o konieczności jego przygotowania). Również w przypadku ustroju ustawowego 
przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego w wielu wypadkach spis mająt-
ku posiadanego przed powstaniem wspólności majątkowej mógłby wyelimino-
wać część problemów praktycznych, a jednocześnie nie ma przepisu nakazujące-
go jego dokonanie. Sama przydatność praktyczna bez stosownych przepisów nie 
jest wystarczająca do wykreowania takiego obowiązku. 

Obowiązująca regulacja nie daje wprost odpowiedzi na to, czy obliczając 
dorobek, należy uwzględnić dorobek brutto czy dorobek netto, a więc czy należy 
brać pod uwagę obciążenia20. Poglądy doktryny w tej materii są podzielone21. 
Bardziej trafne – w świetle obowiązującej regulacji – jest stanowisko, zgodnie 
z którym nie uwzględnia się obciążeń. Skoro rozdzielność majątkowa jest funk-
cjonalnie podobna do wspólności majątkowej, a w przypadku tej ostatniej przy 
podziale majątku dzieli się co do zasady tylko aktywa22, także w przypadku 
rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków należałoby pominąć dłu-
gi. W przeciwnym razie końcowy rezultat wyrównania dorobków odbiegałby 
od skutków podziału majątku po ustaniu wspólności. Ponadto może budzić 

20 Por. A. Dyoniak, Ustrój wspólności zysków a ustrój wspólności dorobku, „Studia Praw-
nicze” 1990, s. 29.

21 Przeciwko uwzględnianiu obciążeń opowiada się np. E. Skowrońska-Bocian, wskazując, 
że dopuszczenie możliwości uwzględniania obciążeń tworzyłoby możliwość nadmiernego obcią-
żania majątku zobowiązanego, a ponadto drugi z małżonków nie miałby jakiejkolwiek kontroli, 
a nawet wiedzy o działaniach małżonka. Dodatkowo Autorka zauważa, że obowiązująca regu-
lacja przewiduje możliwość zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków (E. Skowrońska-
-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2008, s. 135). Na odmiennym stanowisku stoi 
m.in. T. Smyczyński, zaznaczając, że gdyby w momencie ustania ustroju małżonek był obciążo-
ny długami, których jeszcze nie spłacił, „istnieje potrzeba ich uwzględniania” (T. Smyczyński, 
w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 465–466). Podobny pogląd prezentuje J. Ignaczewski 
(zob. J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Ję-
drejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne. Małżeńskie prawo majątkowe. Ko-
mentarz, Warszawa 2011, s. 199). Opowiadając się za tym poglądem, T. Sokołowski podkreśla, 
że za takim stanowiskiem przemawia „sam genus pojęcia »dorobek«”, który jest po pierwsze, 
wartością, a po drugie, nawet bardziej abstrakcyjną kategorią od samej wartości, a mianowicie 
„wzrostem wartości”. Dodaje jednocześnie, że uwzględniać należy nie wszystkie, ale tylko nie-
które obciążenia. Uzasadnione w jego ocenie jest wzięcie pod uwagę obciążeń poszczególnych 
składników majątku, ale tylko tych „związanych” z określonymi przedmiotami majątkowymi, 
czyli „pozostających z nimi w związku ekonomicznym i prawnym” (T. Sokołowski, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 348–349).

22 Zob. np. Postanowienie SN z dn. 15.04.2011 r., II CSK 430/10; Postanowienie SN z dn. 
5.12.1978 r., III CRN 194/78; Postanowienie SN z dn. 9.09.1976 r., III CRN 83/76; M. Sychowicz, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 241; J. Igna-
czewski, Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31–54 KRO. Komentarz, Warszawa 2006, s. 142. 
Por. np. Postanowienie SN z dn. 16.10.2011 r., I CSK 41/11, LEX nr 1101323. 
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wątpliwości to, które obciążenia i w jakim zakresie należałoby uwzględnić23. 
Bez wyraźnego określenia ram, w jakich można uwzględniać obciążenia przy 
obliczaniu dorobków, nie powinny być one brane pod uwagę. 

Zasady obliczania dorobku mogą być ustalone w majątkowej umowie mał-
żeńskiej. Wyraźne regulowanie tej kwestii ma sens w sytuacji, gdy dochodzi 
do zmian zasad ustawowych. Modyfikacje mogą bądź przybrać postać proste-
go, bądź złożonego obliczania dorobków24. Pierwszy polega na wyeliminowa-
niu wyjątków przy obliczaniu dorobków, a więc na uwzględnieniu wszystkich 
składników majątków małżonków25, w tym także wzrostu wartości przedmiotów 
majątkowych nabytych przed rozpoczęciem obowiązywania ustroju rozdzielno-
ści majątkowej z wyrównaniem dorobków. Drugi polega na wskazaniu kategorii 
przedmiotów, które pomija się przy obliczaniu dorobków, lub na określeniu war-
tości, jakie dolicza się do dorobków. Umowna możliwość zmiany zasad ustawo-
wych jest o tyle istotna, że nie są one jednoznaczne i małżonkowie mogą w ten 
sposób wyeliminować powstające na tle przepisów wątpliwości. 

Do dorobku nie wlicza się przedmiotów majątkowych nabytych przed za-
warciem umowy majątkowej wprowadzającej omawiany ustrój26 oraz przedmio-
tów majątkowych wymienionych w art. 33 pkt 2, 5–7, 9 k.r.o., a także przedmio-
tów nabytych w zamian za nie (art. 513 § 2 k.r.o.)27. Przy obliczaniu dorobków 

23 T. Sokołowski wskazuje przykładowo, że należałoby uwzględnić wartość obciążeń ujaw-
nionych w księdze wieczystej czy też wartość kredytu zaciągniętego dla nabycia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu (T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. So-
kołowski, H. Dolecki, s. 349). Tymczasem w wyżej wskazanych przykładowych sytuacjach nie 
jest jasne, czy należy brać pod uwagę wartość hipoteki, czy aktualną wartość kredytu. Sytuację 
komplikują jeszcze bardziej kredyty zaciągnięte w walutach obcych, których wartość w przeli-
czeniu na złotówki może wielokrotnie ulec zmianie w czasie trwania postępowania sądowego, nie 
mówiąc już o późniejszych wahaniach kursowych. 

24 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 349.
25 Uwzględnia się wówczas całość majątku każdego z małżonków (zob. K. Pietrzykowski, 

w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 510).
26 W istocie w art. 513 § 2 k.r.o. należałoby wskazać na przedmioty majątkowe nabyte przed 

powstaniem rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, a nie zawarciem intercyzy, 
które to zdarzenia może dzielić pewien odstęp czasu. 

27 Trafnie dostrzega się, że w razie braku innego postanowienia umownego dorobki każ-
dego z małżonków stanowią wartości przedmiotów majątkowych, które w ustroju wspólności 
ustawowej weszłyby do majątku wspólnego oraz praw majątkowych wynikających ze wspól-
ności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, wartość przedmiotów majątkowych służących 
do zaspokojenia osobistych potrzeb małżonka i przedmiotów majątkowych uzyskanych z tytułu 
nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka (M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzin-
ne..., s. 189).



167Kilka uwag o rozdzielności majątkowej...

dolicza się natomiast wartość darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, 
z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drob-
nych, zwyczajowo przyjętych, darowizn na rzecz innych osób, usług świadczo-
nych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka 
oraz nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego 
małżonka (art. 513 § 2 pkt 1–3 k.r.o.). Niejasne w tym kontekście jest przykładowo 
to, czy przedmioty majątkowe nabyte przez jednego z małżonków na skutek po-
działu dotychczasowego majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, 
jaka obowiązywała przed wprowadzeniem rozdzielności z wyrównaniem dorob-
ków, bez konieczności spłaty drugiego z małżonków28, należy uwzględniać przy 
obliczaniu dorobków29. Kolejnym kontrowersyjnym zagadnieniem jest to, czy 
pominięcie przedmiotów majątkowych nabytych przed powstaniem rozdzielno-
ści oznacza również, że nie należy uwzględniać wzrostu wartości tych przed-
miotów30. Możliwe jest przyjęcie wąskiej interpretacji tego wyłączenia. Zgod-
nie z nią nie uwzględnia się wartości początkowej tych przedmiotów, ale bierze 
się pod uwagę wzrost wartości tych przedmiotów, a więc różnicę pomiędzy ich 
wartością końcową (na dzień ustania ustroju) a wartością początkową (na dzień 
powstania ustroju)31. Wydaje się, że w świetle obowiązującej regulacji pierwszy 
pogląd jest bardziej uzasadniony, co nie oznacza, iż nie budzi zastrzeżeń. Skoro 
bowiem w art. 513 § 1 k.r.o. wskazano, że dorobkiem jest wzrost wartości mająt-
ku, jaki następuje po powstaniu rozdzielności majątkowej, to już samo w sobie 
oznacza, że dorobkiem nie są przedmioty majątkowe nabyte wcześniej. Nie 
byłoby zatem uzasadnione, aby w kolejnym przepisie ponownie wskazywać 
na konieczność pominięcia tych przedmiotów, gdyby chodziło jedynie o po-
mijanie ich wartości początkowej. Taka interpretacja zdaje się być sprzeczna 
z oczekiwaniami samych małżonków, którzy chcieliby „podziału wzrostu war-
tości majątku”32. Na tym jednak nie koniec wątpliwości, bo nie jest jasne użycie 

28 Por. J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, 
G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., s. 198. Autor wskazuje na ko-
nieczność nadawania szerokiego znaczenia pojęciu „darowizna” z art. 513 § 2 pkt 1 k.r.o.

29 T. Sokołowski wskazuje, że powyższe przedmioty są objęte dorobkiem. Zob. T. Soko-
łowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 351–352. 

30 Por. J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w za-
kresie małżeńskiego prawa majątkowego, cz. II, „Rejent” 2004, nr 9, s. 88.

31 Zob. T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, 
s. 352.

32 Tamże, s. 352.
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w początkowej części art. 513 § 2 k.r.o. spójnika „i”, który może sugerować, 
że pomija się przy obliczaniu dorobków tylko przedmioty majątkowe wymie-
nione w art. 33 pkt 2, 5–7, 9 k.r.o., nabyte przed powstaniem rozdzielności  
majątkowej. 

Wątpliwości dotyczą także kwestii darowizn między małżonkami. Zgodnie 
z wykładnią językową należałoby jej wartość doliczyć do dorobku darczyńcy, 
a pominąć przy obliczaniu dorobku obdarowanego. Wskazuje się, że „taką da-
rowiznę należałoby zatem uwzględnić przy ustalaniu wysokości wyrównania 
dorobków na podstawie art. 514 § 2 k.r.o.”33. Istnieje jednak niebezpieczeń-
stwo, że takie rozwiązanie może się okazać niewystarczające. Niezbyt kla-
rowna jest również redakcja art. 513 § 2 pkt 2 k.r.o. Nie wskazano bowiem, 
do którego z dorobków należy doliczyć wartość usług świadczonych przez 
małżonka. W doktrynie przyjmuje się konieczność doliczenia tych usług do 
wartości dorobku ich recypienta34, z czym należy się zgodzić. Nie rozstrzyga 
to jednak kwestii, co w przypadku, gdy na skutek świadczenia usług doszło 
do zwiększenia wartości majątku małżonka35, a także w sytuacji, gdy usłu-
gi małżonka (na przykład w zakresie doradztwa przedsiębiorcom) doprowa-
dziły do obniżenia wartości majątku małżonka. Nie jest też jasne, czy chodzi 
o usługi świadczone nieodpłatnie36, czy o wszystkie usługi37, a także, czy nale-
ży uwzględniać tylko przysporzenia, jakie wykraczają poza zakres obowiązku 

33 Tamże, s. 354.
34 Tamże, s. 354. 
35 Zob. E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe..., s. 140. Autorka wskazuje, 

że gdyby okazało się, że na skutek świadczenia usług wzrosła wartość majątku drugiego mał-
żonka i okoliczność ta została uwzględniona przy obliczaniu dorobku, doszłoby do dwukrotnego 
uwzględniania tych samych wartości, co prowadzi do wniosku, że w takim przypadku wartość 
usług nie powinna być doliczana. 

36 T. Smyczyński wskazuje na konieczność doliczania tylko usług świadczonych nieod-
płatnie. Podkreśla, że przyjęcie przeciwnego poglądu oznaczałoby podwójne uwzględnianie war-
tości tych usług. Pozostaje jednak nierozstrzygnięta kwestia nieadekwatnego wynagrodzenia za 
świadczone usługi. Autor podaje również ciekawy przykład świadczenia usług przez małżon-
ka, będącego tłumaczem, na rzecz małżonka prowadzącego kancelarię prawniczą. Wskazuje, że 
w takim przypadku może być uzasadnione zarówno doliczenie do majątku drugiego małżonka 
wartości świadczonych usług, jak i żądanie wyrównania dorobków. Takie usługi bowiem z jednej 
strony wpływają na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności, a z drugiej wpływają na 
zakres usług, jakie może zaoferować kancelaria prawnicza (zob. T. Smyczyński, w: System prawa 
prywatnego, t. 11..., s. 467).

37 Zob. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 285.
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pomocy i współdziałania dla dobra rodziny38. Podobne zastrzeżenia można mieć, 
interpretując nakłady i wydatki39. 

Jak już wskazano, dorobek jest obliczany według stanu majątku z chwili 
ustania rozdzielności majątkowej. Jedną z przyczyn ustania ustroju może być 
zakończenie małżeństwa przez rozwód40. Postępowanie rozwodowe zwykle jest 
rozciągnięte w czasie, bo pomiędzy wniesieniem pozwu a wyznaczeniem pierw-
szego posiedzenia w sprawie bądź kolejnych, często upływa kilka miesięcy. 
W tym czasie między małżonkami, którzy niejednokrotnie są skonfliktowani, 
cały czas występuje rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku i każdy 
z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem. W efekcie może dopro-
wadzić do rozporządzeń niekorzystnych z punktu widzenia małżonka uprawnio-
nego do wystąpienia z roszczeniem o wyrównanie dorobku. Taki kształt prze-
pisów może zatem budzić zastrzeżenia. Podobne uwagi dotyczą unieważnienia 
małżeństwa czy separacji41. 

Po ustaniu omawianego ustroju małżonek, którego dorobek jest mniejszy, 
nabywa roszczenie o wyrównanie dorobku. Ustrój ten ma bowiem uwzględniać 
różny rozkład obowiązków w rodzinie oraz możliwości zarobkowe i finansowe 
każdego z małżonków. Założenie to jest dobre, należy jednak pamiętać, że oma-
wiane roszczenie przysługuje małżonkowi, który często przez wiele lat nie wy-
kazywał się szczególną aktywnością na polu zawodowym, a po ustaniu wspól-
ności ma umieć oszacować wartość przysługującego mu dorobku, a następnie 
– przy braku dobrej woli po stronie drugiego z małżonków – wystąpić na drogę 
sądową, wykazując się znajomością przepisów. Wprawdzie głoszony jest pogląd 
o możliwości wystąpienia z powództwem o ustalenie roszczenia o wyrównanie 
dorobków na podstawie art. 189 k.p.c.42, ale wydaje się, że w takim przypadku – 
w odniesieniu do małżonka, którego dorobek jest mniejszy – właściwsze byłoby 
powództwo dalej idące – o zapłatę określonej kwoty lub nakazanie przeniesienia 

38 M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 190.
39 Zob. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 285–286. 
40 Inne przyczyny ustania rozdzielności majątkowej to ustanie małżeństwa na skutek 

śmierci małżonka czy unieważnienia małżeństwa, zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej, 
orzeczenie separacji, ubezwłasnowolnienie małżonka, ogłoszenie upadłości, ustanowienie przez 
sąd rozdzielności majątkowej (art. 52 k.r.o.). 

41 Mogą się pojawić także w innych przypadkach powstania ustroju przymusowego. Por. 
art. 52–54 k.r.o.

42 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 356.
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tytułem wyrównania dorobków43. Wniesienie takiego powództwa może być dla 
uprawnionego małżonka z obiektywnych przyczyn trudne. Powództwo o usta-
lenie należałoby natomiast uznać za dopuszczalne w odniesieniu do małżonka 
zobowiązanego do wyrównania dorobków, który może mieć interes prawny 
w ustaleniu istnienia świadczenia44, aby szybko dokonać rozliczenia pomiędzy 
małżonkami. 

Zobowiązany małżonek może spełnić świadczenie przez zapłatę lub prze-
niesienie prawa (art. 514§ 1 k.r.o.). Ustawodawca przyznał małżonkowi-dłużni-
kowi kompetencję do wyboru jednego ze świadczeń45, przy czym jeśli małżon-
kowie nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, konieczne będzie wystąpienie 
na drogę sądową46. W przypadku, gdy o wyrównaniu dorobków rozstrzyga sąd, 
może ono nastąpić tylko przez zapłatę47. W innym wypadku może nastąpić prze-
niesienie prawa majątkowego i to nawet takiego, które zostało nabyte przed za-
warciem związku małżeńskiego48. 

Roszczenie o wyrównanie dorobków przedawnia się z upływem dziesię-
ciu lat. Problematyczny jest jednak termin, od którego biegnie przedawnienie. 
Przyjęta koncepcja uzależniona jest od tego, czy możliwość żądania wyrówna-
nia dorobków jest prawem podmiotowym kształtującym49, czy też roszczeniem. 
Przyjęcie tego pierwszego poglądu może skłaniać do uznania, że początek biegu 
terminu roszczenia o wyrównanie dorobków – skorelowanego ze wskazanym 
prawem podmiotowym – rozpoczyna się w momencie dojścia do małżonka zo-
bowiązanego oświadczenia woli obejmującego żądanie wyrównania dorobków50. 

43 Por. np. Wyrok SN z dn. 7.03.2013, IV CSK 469/12, LEX nr 1318446.
44 Zob. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 288.
45 Zob. art. 365 k.c. Por. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 476. Autor 

wskazuje, że art. 365 k.c. nie ma zastosowania, a ustawodawca daje możliwość małżonkowi-
-dłużnikowi wybór jednego ze wskazanych przez uprawionego małżonka sposobu wyrównania 
dorobków ( facultas alternativa).

46 Dopuszczalne jest także wyrównanie dorobków w części poprzez zapłatę i w części 
przez przeniesienie prawa. Zob. M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 190.

47 Tamże, s. 190. Por. jednak K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. 
K. Pietrzykowski, s. 513. Autor ten wskazuje, że małżonek może żądać przeniesienia na jego 
rzecz określonego prawa. 

48 Zob. T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, 
s. 356. 

49 Tak M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 191 oraz T. Smyczyński, 
w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 475.

50 M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 191.
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Przyjęcie drugiego ze stanowisk oznacza, że bieg terminu przedawnienia rozpo-
czyna się od dnia ustania ustroju, jeśli doszło do niego równocześnie z ustaniem 
małżeństwa, bądź w chwili ustania małżeństwa, jeżeli po ustaniu ustroju mał-
żeństwo nadal trwało51. 

Wydaje się, że bardziej uzasadnione jest stanowisko, zgodnie z którym moż-
liwość żądania wyrównania dorobków jest roszczeniem. Uprawnienie kształtu-
jące to bowiem kompetencja do zmiany lub zakończenia istniejącego stosunku 
prawnego przez jednostronną czynność prawną, której cechą jest to, że jej reali-
zacja nie wymaga udziału drugiej strony52. Ma ona obowiązek uznać nową sytu-
ację i dostosować do niej swoje dalsze postępowanie53. Uprawnienia kształtujące 
powstają jedynie w ramach istniejących stosunków prawnych54. Z kolei roszcze-
nia polegają na tym, że uprawniony ma możliwość żądania od konkretnej osoby 
określonego zachowania się55. Występuje zatem konkretyzacja podmiotu i treści 
uprawnienia, przy czym temu uprawnieniu przyporządkowany jest obowiązek 
innego określonego podmiotu56. W przypadku wyrównania dorobków małżonek 
zobowiązany ma nie tylko znosić nową sytuację (po zgłoszeniu żądania wyrów-
nania dorobków), ale i jest zobowiązany do konkretnego świadczenia. Sposób 
jego spełnienia i jego wysokość ustalają małżonkowie bądź sąd. W przypadku 
przyjęcia, że żądanie wyrównania dorobków jest uprawnieniem kształtującym, 
niejasne byłoby to, jaki stosunek prawny powstaje między małżonkami po usta-
niu ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku, którego mody-
fikacja następuje po zgłoszeniu żądania wyrównania dorobków. Wydaje się, że 
pewną niekonsekwencją byłoby z jednej strony wskazanie, że małżonek upraw-
niony do żądania wyrównania dorobków nie może w sposób wiążący wybrać 
sposobu tego wyrównania57, a z drugiej strony – zakwalifikować jego upraw-
nienia jako kształtującego. Na marginesie należy zaznaczyć, że nawet gdyby 
przyjąć, że możliwość wyrównania dorobków jest uprawnieniem kształtującym 
ze skorelowanym roszczeniem o wyrównanie dorobku, to wydaje się, że w tym 

51 Zob. E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe..., s. 144.
52 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 90–91.
53 Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część 

ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2007, s. 709.
54 Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne..., s. 91.
55 Zob. M. Pyziak-Szafnicka, w: System prawa prywatnego, t. 1..., s. 707.
56 Z. Radwański, Prawo cywilne…, s. 90.
57 Zob. M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 191.
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przypadku, przy określeniu początku biegu terminu przedawnienia, należałoby 
się odwołać do art. 120 § 1 zd. 2 k.c. W konsekwencji należałoby przyjąć, że bieg 
terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia ustania małżeństwa. 

Kolejną sporną kwestią dotyczącą wyrównania dorobków jest to, czy wy-
równanie dorobków na drodze sądowej odbywa się w postępowaniu proceso-
wym58, czy też nieprocesowym59. W świetle obowiązujących przepisów należa-
łoby przyjąć, że jest to postępowanie procesowe60, aczkolwiek słusznie dostrzega 
się pewne podobieństwa wyrównywania dorobków do podziału majątku, co 
może stanowić argument za tym, aby także w omawianej sytuacji postępowanie 
toczyło się w trybie nieprocesowym61. Wydaje się, że argument o antagonizowa-
niu stron z uwagi na wykorzystywanie postępowania procesowego nie jest do 
końca aktualny62, ponieważ obraz postępowania zależy od jego stron, a dokony-
wanie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej w postę-
powaniu nieprocesowym nie oznacza, że między małżonkami występują lepsze 
stosunki. Przekonujące są natomiast rozważania dotyczące kwestii legitymacji 
procesowej63. W przypadku, gdyby sprawa była rozpoznawana w postępowania 
nieprocesowym, wówczas z wnioskiem o wyrównanie dorobków mógłby wy-
stąpić każdy z małżonków, bo przecież także małżonek, którego dorobek jest 
wyższy może być zainteresowany szybkim dokonaniem rozliczeń64. 

58 Tak np. K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Pietrzykowski, 
s. 513; J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Ję-
drejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., s. 177; E. Skowrońska-Bocian, Mał-
żeńskie ustroje majątkowe..., s. 143.

59 Zob. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 748.
60 M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 287. 
61 Należy pamiętać, że wyjątkowo podział majątku wspólnego może mieć miejsce w postę-

powaniu procesowym. Zob. np. E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe..., s. 232–
233.

62 Zob. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 478. Autor słusznie dostrze-
ga, że tryb nieprocesowy nie oznacza, że uczestnicy postępowania nie są skonfliktowani.

63 Zob. J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, 
G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., s. 202–203.

64 J. Ignaczewski wskazuje, że małżonek, którego dorobek jest wyższy, może wystąpić na 
drogę sądową, bo jego pozew nie będzie podlegał odrzuceniu, ale po merytorycznym rozpoznaniu 
sprawy sąd oddali powództwo (J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, 
J. Ignaczewski, G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., s. 202).
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Obowiązek wyrównania dorobków może być z ważnych powodów65 zmniej-
szony (art. 514 § 2 k.r.o.). W ustawie wskazano, że z takim żądaniem może wystą-
pić każdy z małżonków, ale zainteresowanym w zmniejszaniu tego obowiązku 
będzie tylko małżonek, na którym spoczywa ten obowiązek. Nie przewidzia-
no możliwości jego wyłączenia, co skłania do przyjęcia poglądu o braku takiej 
możliwości66. Ważnym argumentem na rzecz takiego stanowiska jest również 
ta okoliczność, że obowiązek wyrównania dorobków jest „filarem” omawiane-
go ustroju67. Niemniej jednak wydaje się, że w tym przypadku możliwe byłoby 
oddalenie żądania wyrównania dorobku na podstawie art. 5 k.c.68, z uwagi na 
zakres i intensywność ważnych powodów, na które powołuje się ustawodawca69. 
Zastosowanie tej możliwości powinno mieć charakter wyjątkowy i powinna za 
tym przemawiać szczególnie naganna postawa małżonka występującego z rosz-
czeniem o wyrównanie dorobków. 

Ostatni z czterech artykułów poświęconych rozdzielności z wyrównaniem 
dorobków dotyczy sytuacji, gdy jeden z małżonków zmarł. Z art. 515 § 1 k.r.o. 
wynika, że wyrównanie dorobków następuje wówczas między spadkobiercami 
małżonka a małżonkiem pozostałym przy życiu. Wskazuje się, że przepis ten ma 
zastosowanie, gdy małżonek pozostały przy życiu nie dziedziczy po zmarłym70. 
Nie jest to do końca jasne, ponieważ inni spadkobiercy – poza małżonkiem 

65 Ważne powody to m.in. zawinione niewykorzystywanie swoich możliwości zarobko-
wych, porzucenie rodziny, uleganie nałogom. Szerzej zob. np. T. Smyczyński, w: System prawa 
prywatnego, t. 11..., s. 474.

66 Inaczej M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 287; 
M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 191.

67 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 358.
68 Por. Wyrok SN z dn. 21.09.2007 r., V CSK 139/07, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2008, 

nr 1/15, w którym zaznaczono, że możliwe jest stosowanie art. 5 k.c. w odniesieniu do docho-
dzenia roszczenia o zapłatę kary umownej, odnośnie której przewidziano możliwość żądania 
zmniejszenia (art. 484 § 2 k.c.). 

69 Inaczej K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Pietrzykowski, 
s. 512. Autor twierdzi, że art. 514 § 2 k.r.o. jest regulacją szczególną w stosunku do art. 5 k.c. 
Wydaje się jednak, że można mieć pewne zastrzeżenia do takiego stanowiska. Przepis art. 514 § 2 
k.c. jest źródłem uprawnienia do żądania zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków. Jest 
to nowe uprawnienie, a art. 5 k.c. nie tyle tworzy uprawnienie po stronie podmiotu, do którego 
kierowane jest roszczenie, ile modyfikuje zakres istniejącego już prawa. Chroniąc podmiot zo-
bowiązany, nie jest samodzielną podstawą do nabycia prawa podmiotowego (por. Z. Radwański, 
Prawo cywilne…, s. 107). 

70 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, s. 359.
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– mogą być zainteresowani żądaniem wyrównania dorobków71. Zresztą należy 
pamiętać, że każdy ze spadkobierców sam decyduje, czy skorzysta z przysługu-
jącego mu roszczenia, przy czym może z niego skorzystać proporcjonalnie do 
przysługującego mu udziału w spadku72. Bardziej uzasadniony jest pogląd, że 
przepis ten nie ma zastosowania, jeśli jedynym spadkobiercą jest małżonek po-
zostający przy życiu oraz w sytuacji jednoczesnej śmierci obojga małżonków73, 
aczkolwiek ta ostatnia sytuacja może budzić zastrzeżenia. W tym przypadku 
spadkobiercy małżonka, który byłby uprawniony do żądania wyrównania dorob-
ków, z bliżej nieokreślonych przyczyn są w gorszym położeniu niż byliby, gdyby 
ich spadkodawca zmarł w innym czasie.

Także w sytuacji wyrównywania dorobków po śmierci małżonka istnieje 
możliwość zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków, przy czym wpro-
wadzono dodatkowe obostrzenie w tym zakresie. Oprócz zaistnienia ważnych 
przyczyn, konieczne jest to, aby zmarły małżonek, który byłby zobowiązany do 
wyrównania dorobków, wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo 
o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji (art. 515 § 2 k.r.o.). 

Dotychczasowe rozważania można podsumować stwierdzeniem, że prze-
pisy poświęcone rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków nie są 
wprawdzie rozbudowane, ale są dosyć niejednoznaczne i nastręczają wiele wąt-
pliwości. Należy zatem zastanowić się nad przygotowaniem pewnych zmian, 
które pozwolą na rzeczywiste, a nie tylko formalne rozszerzenie katalogu umów 
majątkowych, jakie zawierają małżonkowie. Przed sformułowaniem konkret-
nych postulatów de lege ferenda zostaną zaprezentowane – zasygnalizowane na 
wstępie – rozwiązania obce, które mogą być cenną wskazówką przy nakreśle-
niu kierunków zmian obowiązującej regulacji, ponieważ dotyczą analogicznych 
ustrojów74. 

71 Por. J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, 
G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., s. 205. 

72 Por. T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. T. Sokołowski, H. Dolecki, 
s. 361.

73 Zob. K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Pietrzykowski, s. 514 
oraz J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Jędre-
jek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., s. 196.

74 Por. M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 130.
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Umowa niemiecko-francuska

Umowa dotycząca wspólnego opcjonalnego reżimu majątkowego małżeń-
skiego zawarta 4 lutego 2010 r. pomiędzy Niemcami a Francją obowiązuje od 
1 maja 2013 r. Jej charakterystyczną cechą jest to, że nie modyfikuje ona pra-
wa prywatnego międzynarodowego, obowiązującego odpowiednio we Francji 
i Niemczech, a jedynie poszerza katalog dostępnych dla małżonków umów ma-
jątkowych małżeńskich poprzez wprowadzenie takiego samego ustroju majątko-
wego małżeńskiego obowiązującego w obu państwach. Jest to ustrój umowny, 
a więc do małżonków należy inicjatywa przyjęcia tego ustroju. 

Powyższy ustrój jest zbliżony do reżimu będącego przedmiotem niniejsze-
go opracowania, a tłumacząc dosłownie jego nazwę, należałoby się posłużyć 
określeniem „opcjonalny ustrój wspólności zysków” (Wahl-Zugewinngemein-
schaft, Le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts). Jest 
on oparty na zasadzie, że w czasie trwania ustroju każdy z małżonków ma swój 
własny majątek, a na wypadek ustania tego ustroju powstaje roszczenie pienięż-
ne uczestniczenia we wzroście majątku drugiego z małżonków75. Podobnie jak 
w polskim prawie, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem 
(art. 4), jednocześnie swoboda ta została ograniczona w przypadku czynności 
prawnych dotyczących mieszkania służącego do zaspokojenia potrzeb mieszka-
niowych rodziny oraz urządzeń gospodarstwa domowego. Na te czynności musi 
wyrazić zgodę małżonek, a w razie jej niewyrażenia możliwa jest interwencja 
sądu (art. 5). Istotne znaczenie ma to, że zgoda małżonka jest wymagana na 
dokonanie wszelkich czynności prawnych, a więc, przykładowo, potrzebna jest 
także w razie zawarcia umowy najmu76. Każdy z małżonków może samodzielnie 
zawierać umowy dotyczące zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny; za zobo-
wiązania z tym związane małżonkowie odpowiadają solidarnie, o ile nie wystę-
puje oczywista nieadekwatność takich umów do standardu życia danej rodziny, 
a osoba trzecia mogła to przewidzieć (art. 6)77. 

75 C. Gonzáles Beilfuss, The Franco-German treaty instituting a common matrimonial 
regime of participation in the acquisitions: How could Catalonia opt in?, w: Confronting the 
frontiers of family and succession law, red. A.L. Verbeke, J.M. Scherpe, C. Declerck, T. Helms, 
P. Senaeve, Cambridge–Antwerp–Portland 2012, s. 626.

76 Zob. E. Becker, Ein europäischer Güterstand? Der deutsch-französiche Wahlgüterstand, 
ERA Forum 2011, vol. 12, s. 110.

77 Por. art. 30 k.r.o.
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W razie ustania ustroju konieczne jest ustalenie, czy w trakcie trwania 
ustroju doszło do wzrostu majątku każdego z małżonków. Wówczas ustala się 
wartość majątku początkowego (art. 8) i majątku końcowego (art. 10). Uwzględ-
nia się przy tym obciążenia majątku, również wówczas, gdy przewyższają one 
jego wartość czynną. Do wartości początkowej dodaje się majątek nabyty w dro-
dze spadkobrania, darowizny albo jako odszkodowanie za krzywdy. Do wartości 
początkowej majątku nie dolicza się dochodów osiągniętych z majątku począt-
kowego oraz darowizn dokonanych przez małżonka z majątku początkowego 
dla krewnych w linii prostej. Małżonkowie mogą sporządzić inwentarz, będący 
podstawą do ustalenia wartości początkowej majątku. W razie jego braku, do-
mniemywa się, że nie było majątku początkowego. Wartość początkową szacuje 
się więc w odniesieniu do ruchomości na dzień początku obowiązywania ustroju 
albo na dzień ich nabycia, a w przypadku nieruchomości – na dzień zakończenia 
ustroju. Wartość końcową majątku powiększa się o wartość darowizn dokona-
nych w ciągu dziesięciu lat przed ustaniem ustroju (art. 10). Nie uwzględnia się 
darowizn zwyczajowo przyjętych, mających na względzie standard życia rodzi-
ny albo dokonanych na rzecz zstępnych z uwzględnieniem składników majątku 
początkowego. Ustalając wartość końcową, należy wziąć pod uwagę wartość 
przedmiotów majątkowych, jakich małżonek się wyzbył w zamiarze pokrzyw-
dzenia drugiego z małżonków. Wartość roszczenia o udział w dorobku (wyrów-
nanie dorobków) ustala się według cen z dnia ustania ustroju, przy czym, jeśli 
ustanie ustroju nastąpiło na skutek rozwodu bądź innego orzeczenia, ustala się ją 
na dzień wniesienia pozwu. Roszczenie to stanowi równowartość połowy różni-
cy pomiędzy dorobkiem każdego z małżonków (art. 12). Jest to roszczenie pie-
niężne i powinno zostać zgłoszone w ciągu trzech lat od powzięcia wiadomości 
o ustaniu ustroju i nie później niż dziesięć lat od ustania ustroju (art. 15). Możli-
we jest odroczenie zapłaty oraz ustanowienie zabezpieczenia jego zaspokojenia 
(art. 17). 

W kontekście roszczenia małżonka o udział w dorobku (wyrównanie dorob-
ków) ważny jest mechanizm ochronny zabezpieczający przed nieprawidłowym 
wykonywaniem zarządu majątkiem w postaci zabezpieczenia przyszłego rosz-
czenia (art. 18). Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy doszło do pogorszenia 
stosunków osobistych małżonków, z czym może być związane podejmowanie 
niekorzystnych dla drugiego małżonka czynności zarządu. 

Na zakończenie warto wskazać, że omawiany ustrój jest elementem prawa 
niemieckiego i prawa francuskiego. Może mieć on zatem szerokie zastosowanie, 



177Kilka uwag o rozdzielności majątkowej...

ponieważ nie dotyczy tylko tak zwanych małżeństw mieszanych, czyli w tym 
przypadku małżeństw niemiecko-francuskich, ale jest dostępny także dla mał-
żeństw zawartych tylko między obywatelami Niemiec albo tylko obywatelami 
Francji (art. 1). Dodatkowo ustrój ten będzie mógł mieć zastosowanie do mał-
żeństw obcokrajowców, jeśli prawo prywatne międzynarodowe będzie wskazy-
wało jako prawo właściwe prawo niemieckie lub francuskie. 

Zasady europejskiego prawa rodzinnego dotyczące stosunków  
majątkowych małżeńskich

Kolejnym rozwiązaniem, które warto przywołać, omawiając rozdziel-
ność majątkową z wyrównaniem dorobków, są zasady europejskiego prawa ro-
dzinnego dotyczące stosunków majątkowych małżeńskich, w których jednym 
z dwóch alternatywnych ustrojów proponowanych jako reżim ustawowy, jest 
ustrój uczestniczenia w dorobku (participation in acquisition, participation aux 
acquêts, Errungenschaftsbeteligung). Ustrój ten polega na tym, że w czasie jego 
trwania między małżonkami występuje rozdzielność majątkowa, natomiast po 
jego ustaniu każdy z małżonków uczestniczy w nabytkach drugiego z małżon-
ków zgromadzonych w czasie trwania tego ustroju (zasada 4:17 ust. 3). 

W świetle omawianej regulacji – w odróżnieniu od dwóch zaprezentowa-
nych już rozwiązań – majątek osobisty każdego z małżonków składa się z dwóch 
części, to jest nabytków (acquisition, acquêts, Errungenschaft) i majątku zare-
zerwowanego (reserved property, biens réservés, Vorbehaltsvermögen). Nabytki 
są ważniejszą częścią majątku w tym sensie, że to ich może dotyczyć roszczenie 
drugiego z małżonków. Nabytki obejmują wszystko, co nie wchodzi w skład 
majątku zarezerwowanego. Składniki tego ostatniego wymieniono w zasadzie 
4:1878. Do nabytków wchodzi przede wszystkim wynagrodzenie za pracę oraz 
inne dochody małżonków, w tym także dochody z majątku małżonków. Mając 
na względzie trudności dowodowe z wykazaniem, do którego z majątków należy 

78 Są to: 
a) przedmioty majątkowe nabyte przed rozpoczęciem ustroju, 
b) przedmioty majątkowe nabyte w drodze spadkobrania, zapisu bądź darowizn,
c) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku zarezerwowanego,
d) przedmioty majątkowe o charakterze osobistym,
e) przedmioty majątkowe nabyte w celu wykonywania działalności przez małżonka,
f) wzrost wartości majątku zarezerwowanego.
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dany składnik79, wprowadzono domniemanie wspólnej własności nabywanych 
przedmiotów majątkowych, które jest wzruszalne (zasada 4:20). 

W czasie trwania ustroju każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za 
zobowiązania swoim majątkiem (zasada 4:21). Co istotne, wierzyciel może pro-
wadzić egzekucję z całego majątku (zasada 4:22). Odnośnie do zarządu mająt-
kiem przyjęto regułę charakterystyczną dla rozdzielności, zgodnie z którą każ-
dy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem (zasada 4:23). Także 
w ustroju tym obowiązują ograniczenia dotyczące rozporządzenia domem ro-
dzinnym i urządzeniami gospodarstwa domowego, które wymagają zgody oboj-
ga małżonków (zasada 4:5). Modyfikacje dotyczą także najmu domu rodzinnego 
(zasada 4:6)80. 

Ustanie ustroju81 skutkuje powstaniem prawa do uczestniczenia w nabyt-
kach, stąd też istotne znaczenie ma ustalenie daty ustania ustroju. Poświęco-
no temu zasadę 4:25. Charakterystyczne jest to, że jeśli ustrój ustaje na skutek 
orzeczenia sądowego (unieważnienie małżeństwa, rozwód, separacja, zniesienie 
ustroju), to za datę jego ustania przyjmuje się datę wniesienia pozwu w danej 
sprawie. Na dzień ustania ustroju ustala się i wycenia nabytki każdego z małżon-
ków (zasada 4:26). Przy ustalaniu nabytków uwzględnia się czynności dokonane 
z pokrzywdzeniem drugiego z małżonków (zasada 4:27), w tym, przykładowo, 
nadmierne darowizny. Należy także uwzględnić nakłady czynione pomiędzy 
poszczególnymi masami majątkowymi każdego z małżonków (zasada 4:28). 

Małżonkowie mają możliwość samodzielnego określenia zasad uczestni-
czenia w dorobkach (zasada 4:29) i – co ważne – nie wskazano żadnych ogra-
niczeń w tym zakresie. W przypadku braku porozumienia obowiązuje zasada, 
że roszczenie o udział w nabytkach jest roszczeniem pieniężnym, chyba że mał-
żonkowie postanowią inaczej (zasada 4:31 ust. 4)82. Roszczenie to powstaje, jeśli 
wartość netto nabytków jednego z małżonków przewyższa wartość netto na-
bytków drugiego i stanowi połowę tej różnicy. Wartość netto określa się po od-
liczeniu zobowiązań. Na wniosek małżonka-dłużnika możliwe jest odroczenie 

79 Takie trudności pojawiają się przede wszystkim w odniesieniu do ruchomości. 
80 Stronami umowy najmu są oboje małżonkowie, nawet jeśli stosunek najmu został na-

wiązany przed wstąpieniem w związek małżeński. Małżonek nie może wypowiedzieć ani 
zmodyfikować tego stosunku bez zgody drugiego z małżonków. Wynajmujący musi dokonać 
wypowiedzenia w stosunku do obojga małżonków. 

81 Przyczyny ustania ustroju wskazano w zasadzie 4:24. 
82 Wyjątek od tej zasady dotyczy domu rodzinnego i urządzeń gospodarstwa domowego 

(zasada 4:30). 
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zapłaty stosownego udziału w nabytkach bądź rozłożenie go na raty (zasada 4:31 
ust. 5) . Z uwagi na mogące się pojawić szczególne okoliczności sprawy przewi-
dziano, że wyjątkowo kompetentny organ może dostosować zasady uczestnicze-
nia w dorobku, a także nie uwzględnić bądź zmodyfikować umowę małżonków 
dotyczącą tej kwestii (zasada 4:32). 

Postulaty de lege ferenda

W kontekście powyższych uwag nasuwa się co najmniej kilka wniosków 
dotyczących kierunku ewentualnych zmian przepisów. Obowiązująca regulacja 
wymaga zmian, aczkolwiek wydaje się, że nieuzasadnione jest nadmierne roz-
budowanie przepisów, ponieważ omawiany ustrój nie jest ustrojem ustawowym. 
Zmiany powinny raczej iść w kierunku stworzenia dosyć syntetycznej regulacji.

Kwestią wymagającą zmiany jest ograniczenie swobody w rozporządzaniu 
domem rodzinnym83 (przez który należy rozumieć mieszkanie zajmowane przez 
rodzinę), ewentualnie także urządzeniami gospodarstwa domowego84. Ponadto 
należałoby chronić prawo najmu, wprowadzając zakaz rozwiązywania bądź wy-
powiadania umowy najmu przez jednego z małżonków. Tego typu mechanizmy 
ochronne przewiduje zarówno umowa niemiecko-francuska (art. 5), jak i zasady 
prawa rodzinnego (zasada 4.5–4.6). Wprawdzie mogłoby się wydawać uzasad-
nione ograniczenie samodzielnego zarządu małżonka w szerszym zakresie85, to 
należy jednak pamiętać, że szeroka samodzielność w zarządzie majątkiem jest 
jedną z zalet omawianego ustroju, która może skłaniać do wyboru tego ustroju, 
a nie pozostawania w ustroju wspólności ustawowej. 

Z zarządem majątkiem związana jest kwestia informowania o dokonywa-
nych czynnościach. Uzasadnione wydaje się wprowadzenie obowiązku infor-
macyjnego przynajmniej w odniesieniu do ważniejszych czynności dotyczących 
zarządu86, co jest szczególnie istotne w kontekście późniejszych możliwości wy-
stąpienia z roszczeniem o wyrównanie dorobków. 

83 Por. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 471.
84 Por. art. 281 k.r.o. Przepis ten umożliwia korzystanie z tych przedmiotów, ale nie wyklu-

cza rozporządzania nimi.
85 Por. J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, 

G. Jędrejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., 196. 
86 Por. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 470.



180 Anna Stępień-Sporek

Pożądanym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie konieczności spo-
rządzenia inwentarza majątku początkowego każdego z małżonków87. Wybiera-
jąc omawiany ustrój, małżonkowie nie zawsze muszą się wykazać odpowiednią 
zapobiegliwością i myśleniem prospektywnym. Jeśli weźmie się do tego pod 
uwagę także szczególną sytuację emocjonalną małżonków, która ma istotne zna-
czenie szczególnie w przypadku intercyz przedślubnych, tym bardziej należy 
uznać za uzasadniony powyższy postulat. Możliwe byłoby w tym zakresie przy-
jęcie koncepcji przewidzianej w umowie niemiecko-francuskiej, zgodnie z któ-
rą w razie braku inwentarza przyjmuje się, że nie było majątku początkowego 
(art. 8 ust. 5). 

Z uwagi na wskazane wątpliwości należałoby doprecyzować zasady ob-
liczania dorobków. Wyrównanie dorobków powinno dotyczyć dorobku netto, 
a więc po pomniejszeniu majątku o zobowiązania obciążające małżonka. Jest to 
rozwiązanie, jakie występuje w umowie niemiecko-francuskiej (art. 8 ust. 1 oraz 
art. 10 ust. 1). Zmiany powinny dotyczyć kwestii nakładów i wydatków na mają-
tek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka, usług świadczonych przez 
małżonka oraz darowizn, w tym darowizn między małżonkami. W kontekście 
darowizn warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność, a mianowicie, że 
samo ich doliczanie do majątku zobowiązanego małżonka dla uprawnionego 
może nie być wystarczające. Doliczenie ich nie skutkuje nieważnością czy bez-
skutecznością umów darowizny. Może to doprowadzić do sytuacji, że małżonko-
wi będzie przysługiwało roszczenie, którego nie może zrealizować. 

Pewne zastrzeżenia może budzić moment, na jaki oblicza się dorobek. 
Samo wyznaczenie tej chwili na dzień ustania ustroju może nie być wystarcza-
jący. Godnym rozważenia rozwiązaniem jest wprowadzenie regulacji, zgodnie 
z którą w razie ustania ustroju na skutek rozwodu tą chwilą jest dzień wniesienia 
pozwu o rozwód88. Często bowiem w obliczu rozwodu małżonkowie dokonują 
niekorzystnych rozporządzeń, a z uwagi na samodzielność zarządu majątkiem 
wspólnym nie można wykluczyć, że małżonek wyzbędzie się w ogóle majątku. 
Tego typu rozwiązanie przyjęto w zasadach prawa rodzinnego (zasada 4:25). 

Należy podzielić postulat o skróceniu terminu przedawnienia roszczenia 
o wyrównanie dorobków89. Obecnie stosunki rodzinne są dosyć dynamiczne 

87 Tamże, s. 772–473.
88 Podobne uwagi dotyczą unieważnienia małżeństwa oraz innych przypadków zmiany 

ustroju w związku z orzeczeniem sądowym. 
89 T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 478.
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w tym sensie, że wzrasta liczba rodzin zrekonstruowanych (tak zwanych patch-
workowych), a w konsekwencji rozliczenia pomiędzy małżonkami powinny być 
dokonywane jak najszybciej z praktycznego punktu widzenia. Wejście w nowe 
związki małżeńskie może utrudnić rozstrzygnięcie kwestii majątkowych cho-
ciażby z tej przyczyny, że trudniej będzie ustalić, co wchodziło w skład majątku 
byłych małżonków na dzień ustania ustroju. W umowie niemiecko-francuskiej 
przewidziano także krótszy termin na dochodzenie roszczeń (art. 15). 

Ostatni z postulatów dotyczy kwestii proceduralnych. Otóż wydaje się, że 
rozważyć należałoby także możliwość wprowadzenia regulacji, zgodnie z którą 
sąd byłby zobligowany do ustalenia z urzędu wysokości dorobków. Może to być 
ważne z tego powodu, że z roszczeniem występuje małżonek, który przez wiele 
lat nie był aktywny zawodowo i może nie być go stać na korzystanie z odpowied-
niej pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Aktywność sądu mogłaby realnie 
wzmocnić pozycję małżonka będącego stroną słabszą ekonomicznie. 

Zakończenie 

Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków jest ciekawym 
rozwiązaniem, zwłaszcza dla małżonków, z których jeden jest bardziej aktywny 
zawodowo i potrzebuje szerokiej swobody w podejmowanych działaniach, a dru-
gi rezygnuje z aktywności, a jednocześnie chce mieć zabezpieczenie finansowe 
na wypadek zakończenia ustroju. Omawiany ustrój niewątpliwie ma te cechy. 
Z uwagi jednak na wskazane w niniejszym artykule wątpliwości, obowiązujące 
przepisy wymagają rewizji, aby rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorob-
ków nie stała się „martwą literą”90, a jej popularność wzrastała. Zmiany powinny 
jednak iść w kierunku stworzenia możliwie najbardziej syntetycznej regulacji, 
mając na względzie tę okoliczność, że omawiany reżim jest ustrojem umownym. 
Wzorami w tym zakresie mogą być przywołane w niniejszym opracowaniu umo-
wa niemiecko-francuska oraz zasady prawa rodzinnego dotyczące stosunków 
majątkowych małżeńskich. 

90 J. Ignaczewski, w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Ję-
drejek, A. Stępień-Sporek, Sądowe komentarze tematyczne..., s. 205.
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SOME REMARKS ON SEPARATION  
WITH EQUALIZATION OF ACCRUED GAINS

Summary

Separation of assets with equalization of accrued gains was introduced to the Fam-
ily and Guardianship Code in 2005. However the regime is not popular. The reason for 
the lack of popularity is the fact that the provisions regarding the regime are not compre-
hensive and are a source of many doubts. In this article the current regulation has been 
discussed. Furthermore foreign solutions concerning this model of regime have been 
presented. The final part of the article shows the directions of amendments which could 
make the regime more attractive.

Keywords: separation of assets with equalization of accrued gains, marital property 
regime, spouses
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UMOWNA ZMIANA TREŚCI  
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OBCIĄŻAJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
NALEŻĄCĄ DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Streszczenie

Treść ograniczonego prawa rzeczowego, które obciąża nieruchomość wchodzącą 
w skład majątku wspólnego małżonków pozostających w ustroju wspólności majątko-
wej (ustawowej lub umownej), może być zmieniona w drodze umowy. Z uwagi na to, że 
do zawarcia wskazanej umowy konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia woli 
przez właściciela rzeczy (art. 248 § 1 k.c.), rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy czyn-
ności prawnej, o której mowa, może dokonać samodzielnie każdy z małżonków bez 
współdziałania z drugim małżonkiem. Ustalenia poczynione w artykule stały się pod-
stawą wniosku, według którego umowa zmieniająca treść ograniczonego prawa rzeczo-
wego obciążającego nieruchomość stanowiącą składnik majątku wspólnego małżonków 
jest przejawem zarządu tym majątkiem (art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o.). W artykule przedstawio-
no warunki jej ważności i skuteczności, z uwzględnieniem sformułowanej w przepisie 
art. 36 § 2 zd. 1 k.r.o. zasady samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym małżonków 
oraz zastrzeżonych w ustawie wyjątków od niej.

Słowa kluczowe: umowa zmieniająca treść ograniczonego prawa rzeczowego, zarząd 
majątkiem wspólnym małżonków, czynność prawna prowadząca do obciążenia 
nieruchomości
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Uwagi wprowadzające

Unormowana w przepisie art. 248 k.c. umowa o zmianę treści ograni-
czonego prawa rzeczowego umożliwia uczestnikom obrotu cywilnoprawnego 
ukształtowanie uprawnień objętych ograniczonym prawem rzeczowym już po 
jego powstaniu1. Zainteresowane podmioty, to jest właściciel rzeczy oraz oso-
ba uprawniona, z uwzględnieniem granic wyznaczonych normami prawnymi 
regulującymi poszczególne typy ograniczonych praw rzeczowych oraz intere-
sem osób trzecich, określają w tym trybie treść istniejącego prawa w sposób, 
który najbardziej im odpowiada2. Wprowadzona na mocy tej umowy zmiana 
może polegać na rozszerzeniu lub uszczupleniu uprawnień tworzących sferę 
dozwolonych względem cudzej rzeczy zachowań (na przykład zwiększenie lub 
zmniejszenie sumy hipoteki, ustanowienie lub zniesienie wyłączeń użytkowa-
nia, o których mowa w przepisie art. 253 k.c.), odmiennym oznaczeniu ich zakre-
su (przykładowo wytyczenie innego przebiegu drogi koniecznej) lub treści (na 
przykład podmiana wierzytelności zabezpieczonej hipoteką – art. 683 Ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece3), a także na likwidacji 
dotychczasowych uprawnień, zastąpieniu ich nowymi lub na dodaniu uprawnień 
wcześniej niewystępujących4.

1 Zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego może być również skutkiem zaistnienia 
innych niż umowa zdarzeń prawnych. W tej kwestii zob. B. Burian, w: Kodeks cywilny. Komen-
tarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, wyd. 5, Warszawa 2013, s. 436 i n.; K.A. Dadańska, 
w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, 
Warszawa 2012, s. 196; R. Morek, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, red. K. Osajda, War-
szawa 2013, s. 1218.

2 Na temat dopuszczalności kształtowania treści podmiotowych praw rzeczowych mocą 
woli uczestników obrotu cywilnoprawnego zob. P. Machnikowski, w: System prawa prywatne-
go, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 39 i n.; K. Zaradkiewicz, 
w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, wyd. 7, Warszawa 
2013, s. 602 i n. Szczegółowo w kwestii zakresu autonomii prywatnej w obszarze stosunków 
prawnorzeczowych zob. E. Gniewek, Kształtowanie treści stosunków prawnorzeczowych – za-
kres swobody umów, „Studia Prawa Prywatnego” 2007, nr 2, s. 23 i n.; tegoż, Zakres swobody 
umów w prawie rzeczowym, w: Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, 
E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, t. I, s. 279 i n.; tegoż, w: System prawa prywatne-
go, t. 4: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 112–113.

3 T.j. Dz.U. 2013, poz. 707, z późn. zm.; dalej: u.k.w.h.
4 Zob. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 9, Warszawa 2012, s. 181; J. Ignatowicz, K. Ste-

faniuk, Prawo rzeczowe, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 205; A. Wąsiewicz, w: System prawa cy-
wilnego, t. II: Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Warszawa–Wrocław 
1977, s. 614; B. Burian, w: Kodeks cywilny…, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, s. 435; R. Mo-
rek, w: Kodeks cywilny…, red. K. Osajda, s. 1216; K. Zaradkiewicz, w: Kodeks cywilny…, red. 



187Umowna zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych...

Do zawarcia umowy o zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego 
przepis art. 248 § 1 k.c. wymaga wyrażenia woli wywołania oznaczonego skutku 
prawnego przez właściciela rzeczy. Na tym tle nasuwa się pytanie, kto powinien 
stosowne oświadczenie złożyć, gdy własność obciążonej rzeczy wchodzi w skład 
majątku wspólnego małżonków. Rozstrzygnięcie tej kwestii wydaje się mieć 
szczególne znaczenie w sytuacji, gdy do majątku wspólnego małżonków należy 
nieruchomość obciążona użytkowaniem, służebnością lub hipoteką5. Z reguły 
nieruchomość będąca składnikiem majątku wspólnego małżonków przedstawia 
znaczną wartość gospodarczą. Ponadto, jeżeli jest nią grunt, na którym znajduje 
się budynek, prawnie wyodrębniony lokal lub budynek, wskazany składnik ma-
jątku wspólnego często służy do zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb rodziny.

Umowna zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego 
nieruchomość a zarząd majątkiem wspólnym małżonków

W ustroju wspólności majątkowej (ustawowej i umownej) istnieją między 
małżonkami trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz ich ma-
jątki osobiste6. Majątek wspólny małżonków stanowi zespół rozmaitych praw 
podmiotowych i objęty jest wspólnością łączną opartą na stosunku wspólno-
ści majątkowej (ustawowej lub umownej)7. Wchodząca w skład tego majątku 

K. Pietrzykowski, s. 651 i n. Por. także Postanowienie SN z dn. 13.12.2012 r., sygn. IV CSK 
158/12, Lex nr 1288707. Szczegółowo na temat zmiany treści użytkowania, służebności i hipote-
ki zob. A. Bieranowski, Służebność mieszkania, Warszawa 2011, s. 300 i n.; T. Czech, Hipoteka. 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 217 i n.; I. Heropolitańska, w: I. Heropolitańska, A. Tułodziecka, 
K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związa-
ne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 277 i n.; A. Sylwestrzak, Użytkowanie. Konstrukcja prawna, 
Warszawa 2013, s. 235 i n.; B. Swaczyna, w: Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, red. J. Pisuliń-
ski, Warszawa 2011, s. 253 i n.; M. Warciński, Służebności gruntowe według Kodeksu cywilnego, 
Warszawa 2013, s. 415 i n.

5 Należy zauważyć, że zasygnalizowane zagadnienie nie było jeszcze szczegółowo ana-
lizowane w doktrynie. Jedynie na tle problematyki zmiany treści hipoteki wyrażono pogląd, że 
niezbędne jest współdziałanie małżonków przy zawarciu umowy objętej zakresem zastosowania 
przepisu art. 248 k.c., jeżeli przedmiot obciążenia wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Jako 
podstawę prawną współdziałania, o którym mowa, wskazano przepis art. 37 § 1 k.r.o. Przedsta-
wiony pogląd nie został szerzej rozwinięty. Zob. T. Czech, Hipoteka…, s. 41 oraz s. 219.

6 Szczegółowo na temat mas majątkowych w ustroju wspólności majątkowej zob. M. Nazar, 
w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 
2009, s. 253 i n. wraz z cyt. tam literaturą.

7 Wspólność łączna majątku wspólnego małżonków nie budzi wątpliwości w doktrynie, 
kontrowersyjna jest natomiast kwestia stosunku będącego podstawą tej wspólności. Według 
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własność nieruchomości jest współwłasnością łączną (art. 195 i 196 § 1 k.c.)8, 
której wykonywanie ustawodawca poddał szczególnemu reżimowi prawnemu 
(art. 196 § 2 zd. 1 k.c.). Reżim ten wyznaczają przepisy Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego normujące w szczególności imperatywnie niedopuszczalność 
rozporządzania przez małżonków przysługującymi im, co do wielkości nieozna-
czonymi udziałami w majątku wspólnym (art. 35 k.r.o.)9 oraz zarząd majątkiem 
wspólnym (art. 36 i n. k.r.o.). Z uwagi na to, że wymienione kwestie nie mogą 
być odmiennie kształtowane w umowie majątkowej małżeńskiej (art. 48 k.r.o.)10, 
dalsze ustalenia zostaną poświęcone wspólności ustawowej, z zastrzeżeniem, że 
należy je odpowiednio odnieść do wspólności umownej.

Zgodnie z przepisem art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o., czynności, które dotyczą skład-
ników majątku wspólnego małżonków, są czynnościami zarządu tym mająt-
kiem. Oznacza to, że kryterium kwalifikacji podjętej przez małżonków czynno-
ści jako wykonywania zarządu majątkiem wspólnym nie stanowi jej charakter 
(czynność prawna, procesowa czy faktyczna), lecz jej przedmiot i wywoływane 
przez nią skutki. Powinny one mianowicie pozostawać w genetycznym i funk-
cjonalnym związku z przedmiotami majątkowymi istniejącymi w majątku 

jednego poglądu wspólność, o której mowa, wynika ze stosunku małżeństwa. Zgodnie zaś z drugim, 
jak się wydaje, bardziej uzasadnionym stanowiskiem, wspólność łączna jest w omawianym 
wypadku pochodną stosunku wspólności majątkowej ustawowej lub umownej. Na temat 
wspólności łącznej obejmującej majątek wspólny małżonków oraz jej stosunku podstawowego 
zob. w szczególności: A. Dyoniak, Ustawowy ustrój majątkowy małżeński, Wrocław 1985, s. 39 
i n.; J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Wrocław 
1985, s. 329 i n.; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 245 i n.; K. Gołębiowski, 
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012, s. 53 i n.

8 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 245 i n. Na temat różnicy między 
terminem „współwłasność” a „wspólność” zob. w szczególności: E. Gniewek, Prawo rzeczowe…, 
s. 130 i n.; tegoż, w: System prawa prywatnego, t. 3..., s. 662 i n.

9 W kwestii zasadności wyróżniania udziałów we współwłasności łącznej zob. przekonują-
ce uwagi E. Gniewka, w: Problem udziału we współwłasności (wspólności) łącznej, w: O źródłach 
i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, red. 
E. Gniewek, Kraków 2000, s. 93 i n. Ponadto zob. tegoż, w: System prawa prywatnego, t. 3..., 
s. 669 i n. Pogląd, według którego we współwłasności (wspólności) łącznej występują udziały 
o nieoznaczonej wielkości, wyrażony został także w literaturze z zakresu prawa rodzinnego. Zob. 
M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 249 i n.; K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, 
s. 63 i n.

10 Zob. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 211; T. Soko-
łowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, wyd. 6, Poznań 2013, s. 116; J. Gajda, T. Smyczyński, 
w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 430; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe, 
red. J. Ignaczewski, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 180; E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje 
majątkowe, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 55. Tak też, jak się wydaje, G. Jędrejek, Intercyzy. Pojęcie, 
treść, dochodzenie roszczeń, Warszawa 2010, s. 130 i n.
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wspólnym w chwili dokonywania danej czynności, a zatem muszą zmierzać do 
ukonstytuowania jakiejś zmiany w stanie tych przedmiotów11. Przyjąć więc na-
leży, że przejawem zarządu jest umowa modyfikująca treść ograniczonego 
prawa rzeczowego, które obciąża nieruchomość wchodzącą w skład majątku 
wspólnego. Umowa taka określa bowiem zachowania podmiotu uprawnionego 
z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego, polegające na wkraczaniu w prawo 
własności nieruchomości, które współuprawnieni małżonkowie będą musieli 
w przyszłości znosić. Ze względu na powyższe ustalenie zabiegów interpretacyj-
nych wymaga kwestia, czy do zawarcia umowy o zmianę treści ograniczonego 
prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość będącą składnikiem majątku 
wspólnego małżonków konieczne jest ich współdziałanie (art. 37 § 1 k.r.o.), czy 
też wystarczające jest działanie tylko jednego z małżonków.

Zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nierucho-
mość w drodze umowy a wymóg tzw. obligatoryjnej zgody (art. 37 § 1 k.r.o.)

Według sformułowanej w przepisie art. 36 § 2 zd. 1 k.r.o. zasady samodziel-
nego zarządu majątkiem wspólnym, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających 
z dalszych przepisów, każdy z małżonków może bez udziału współmałżonka 
dokonywać czynności zarządu we własnym imieniu, ale ze skutkiem wobec ich 
obojga. Wyjątek od wskazanej zasady przewiduje przepis art. 37 § 1 k.r.o., który 
ważność i skuteczność wyczerpująco wyliczonych w tym przepisie czynności 
prawnych jednego małżonka uzależnia od wyrażenia przez drugiego małżonka 

11 Zob. w szczególności: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…, s. 180 i n.; M. Nazar, 
w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 324 i n. Ponadto J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012, 
s. 406 i n.; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 188 i n.; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
wyd. 6, Warszawa 2012, s. 92 i n.; E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe…, 
s. 57; E. Kremer, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków – zagadnienia wybrane, w: Rozpra-
wy i studia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Lichorowiczowi, red. 
E. Kremer, Z. Truszkiewicz, Kraków 2009, s. 142 i n.; M. Sychowicz, Uwagi o zakresie zarządu 
majątkiem wspólnym małżonków, w: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, 
red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. Schulz, Toruń 2008, s. 265 i n. Szczegó-
łowo na temat pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym małżonków” zob.: K. Gołębiowski, Zarząd 
majątkiem…, s. 85 i n. Krytycznie w kwestii ustawowego określenia „czynności dotyczących 
przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego” zob. J. Pisuliński, O potrzebie 
reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, „Transformacje Prawa 
Prywatnego” 2012, nr 2, s. 197 i n.
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tak zwanej obligatoryjnej zgody12. W razie jej braku czynność prawna jedno-
stronna dotknięta jest sankcją bezwzględnej nieważności (art. 37 § 4 k.r.o.), umo-
wa zaś – sankcją bezskuteczności zawieszonej (art. 37 § 2 i 3 k.r.o.)13.

Wśród czynności objętych zakresem zastosowania przepisu art. 37 § 1 
k.r.o. zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest 
nieruchomość będąca składnikiem majątku wspólnego małżonków, nie została 
odrębnie wymieniona. Jak się jednak wydaje, nie uzasadnia to jeszcze twierdze-
nia, że przy zawarciu umowy, o której mowa, nie jest wymagane obligatoryjne 
współdziałanie małżonków. Należy zauważyć, że tylko przepis art. 37 § 1 pkt 4 
k.r.o. konkretyzuje czynność prawną, której małżonek może w drodze wyjątku 
od zasady z przepisu art. 36 § 2 zd. 1 k.r.o. ważnie i skutecznie dokonać jedynie 
za zgodą drugiego małżonka. Jest nią darowizna z majątku wspólnego (z wy-
łączeniem drobnej darowizny zwyczajowo przyjętej), czyli umowa nazwana, 
uregulowana w przepisach art. 888 i n. k.c.14. Z kolei w przepisach art. 37 § 1 

12 Zob. literaturę powołaną w przypisie 11, a ponadto: M. Lech-Chełmińska, V. Przyby-
ła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, wyd. 3, Warszawa 
2006, s. 102; A. Kozioł, Ustroje majątkowe małżeńskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2005, nr 15, s. 743; A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski..., s. 211 i n.; tejże, Uwagi o po-
jęciu samodzielnego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym małżonków, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2011, t. XXVI, s. 359 i n.; J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego (cz. I), „Rejent” 2004, nr 8, 
s. 153 i n.; T. Smyczyński, Reforma małżeńskiego prawa majątkowego, „Monitor Prawniczy” 
2004, nr 18, s. 830; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, 
wyd. 4, Warszawa 2009, s. 224 i n. 
Należy zauważyć, że literaturze przedmiotu wyrażono pogląd, zgodnie z którym przepis art. 37 
§ 1 k.r.o. nie przewiduje wyjątku od zasady samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym mał-
żonków. Wskazany wniosek interpretacyjny został sformułowany na podstawie odmiennego od 
dominującego w literaturze ujęcia samodzielnego zarządu, który miałby polegać na dokonywaniu 
przez jednego małżonka we własnym imieniu czynności zarządu w charakterze strony takiej 
czynności, niezależnie od wymaganej przez ustawę obligatoryjnej zgody drugiego małżonka. 
Zob. R. Chorabik, Dobra wiara jako przesłanka nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieupraw-
nionej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 1, s. 179 i n.; P. Wójcik, Zarząd majątkiem 
wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 1, s. 32. Przedstawione stanowisko pod-
dane zostało, jak się wydaje, uzasadnionej krytyce. Zob. K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, 
s. 295 i n.; A. Lutkiewicz-Rucińska, Uwagi…, s. 362 i n.

13 Szerzej na temat charakteru prawnego i formy obligatoryjnej zgody małżonka, o której 
mowa w przepisie art. 37 § 1 k.r.o., zob. w szczególności M. Nazar, w: System prawa prywatnego, 
t. 11..., s. 338 i n.; A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. H. Dolecki, 
T. Sokołowski, s. 213 i n.; J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, 
red. K. Pietrzykowski, s. 421 i n.; K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, s. 440 i n. wraz z cyt. tam 
literaturą i orzecznictwem.

14 Zob. K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, s. 406.
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pkt 1–3 k.r.o. ustawodawca nie zastosował podobnego rozwiązania, posłużył się 
w nich bowiem pojęciem „czynność prawna prowadząca do” osiągnięcia ozna-
czonego skutku prawnego. Termin ten nie określa ani rodzaju, ani typu czynno-
ści prawnych15, z którymi został związany wymóg obligatoryjnej zgody drugie-
go małżonka, pozwala natomiast ustalić ich katalog z uwzględnieniem skutków 
prawnych wywołanych przez te czynności16.

Konsekwencją unormowanej w przepisie art. 248 k.c. umowy jest pojawia-
jąca się bezpośrednio, to jest bez potrzeby dokonywania innej czynności praw-
nej, modyfikacja treści ograniczonego prawa rzeczowego. Może ona wpływać na 
sytuację prawną małżonków będących współwłaścicielami obciążonej nierucho-
mości w sposób niekorzystny, korzystny albo neutralny17. Jak się wydaje, oce-
na, czy wskazana umowa jest objęta wyliczeniem zawartym w przepisie art. 37 
§ 1 k.r.o., zależy od tego, który z wymienionych wyżej skutków prawnych wy-
stąpi w razie jej zawarcia. W pierwszej kolejności rozważony zostanie wypadek, 
gdy skutek umowy jest z perspektywy małżonków niekorzystny, dalsze uwagi 
dotyczyć zaś będą umowy o skutku korzystnym albo neutralnym.

Wprowadzona na mocy umowy zmiana treści ograniczonego prawa rze-
czowego, którego przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład mająt-
ku wspólnego, jest dla małżonków niekorzystna, jeżeli polega na rozszerzeniu 
uprawnień objętych ograniczonym prawem rzeczowym lub ustaleniu bardziej 
uciążliwego sposobu ich wykonywania (na przykład podwyższenie sumy hipote-
ki; zniesienie pierwotnie zastrzeżonych wyłączeń użytkowania przewidzianych 

15 Na temat rodzajów (postaci) oraz typów czynności prawnych zob. S. Grzybowski, 
w: System prawa cywilnego, t. I: Część ogólna, red. S. Grzybowski, Warszawa 1985, s. 173; 
Z. Rad wański, w: System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwań-
ski, Warszawa 2002, s. 173; Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 
11, Warszawa 2011, s. 220; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części 
ogólnej, wyd. 2, Warszawa 2001, s. 261.

16 Por. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 334 i n.; M. Sychowicz, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, s. 235; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątko-
we…, s. 93 i n.; A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. H. Dolecki, 
T. Sokołowski, s. 221 i n. Zastosowana przez ustawodawcę w przepisach art. 37 § 1 pkt 1–3 k.r.o. 
formuła bywa w literaturze przedmiotu krytykowana. Zob. K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, 
s. 407 i n.; E. Kremer, Zarząd majątkiem…, s. 144 i n.

17 W dalszej części niniejszego artykułu wyjaśniam, na czym polega niekorzystna, ko-
rzystna i neutralna dla właściciela obciążonej nieruchomości zmiana treści ograniczonego prawa 
rzeczowego. Należy jednak zastrzec, że w pewnych wypadkach jednoznaczne ustalenie, który ze 
wskazanych skutków wywołuje umowa modyfikująca istniejące na nieruchomości obciążenie, 
może być problematyczne (np. w sytuacji, gdy w drodze umowy zmieniony zostaje sposób wyko-
nywania służebności). Por. M. Warciński, Służebności gruntowe…, s. 414 oraz s. 421 i n.
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w przepisie art. 253 k.c.; poszerzenie pasa drogowego, przez który przejeżdżać 
może osoba uprawniona z tytułu służebności). Powyższa umowa, mimo że nie 
jest źródłem nowego ograniczonego prawa rzeczowego, zwiększa zakres obcią-
żenia nieruchomości, to znaczy kreuje dodatkowe obciążenie, czyli takie, które 
przed jej zawarciem nie istniało. Można w związku z tym uznać, że stanowi 
ona przejaw obciążenia nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 37 § 1 
pkt 1 k.r.o.

Należy jednak zauważyć, że „obciążenie rzeczy” tłumaczone jest po-
wszechnie jako ustanowienie na rzeczy ograniczonych praw rzeczowych, bez 
odniesienia do kwestii przekształcenia treści takich praw na podstawie umowy. 
Wydaje się jednak, że nie podważa to sformułowanego wcześniej wniosku in-
terpretacyjnego. W polskim prawie cywilnym nie ma legalnej definicji terminu 
„obciążenie rzeczy”, a brzmienie przepisów prawnych, które się nim posługują, 
nie zawsze pozwala ustalić w sposób niebudzący wątpliwości jego znaczenie18. 
Rezultat językowej wykładni przepisów, w których wskazany termin występuje, 
trzeba zatem zweryfikować, stosując dyrektywy systemowe i funkcjonalne19. 

Biorąc pod uwagę zawarte w przepisie art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o. unormowanie, 
można stwierdzić, że ustawodawca użył w nim wyrażenia „obciążenie nierucho-
mości” dla oznaczenia skutku czynności prawnej, polegającego na „uszczuple-
niu” prawa własności nieruchomości przez ustanowienie na niej ograniczonego 

18 Kwestia, czy zakres znaczeniowy terminu „obciążenie rzeczy” obejmuje zmianę tre-
ści ograniczonego prawa rzeczowego, nie jest przedmiotem dyskusji w doktrynie i judykaturze. 
Rozważania koncentrują się natomiast na tym, czy termin, o którym mowa, rozumieć należy 
ściśle (tj. jako ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego) czy szeroko (tj. jako dokonanie 
czynności prawnej, która wywołuje dotyczące rzeczy skutki obligacyjne). Zob. w szczególności: 
E. Gniewek, Prawo rzeczowe…, s. 61 i n.; tegoż, w: System prawa prywatnego, t. 3..., s. 390 i n.; 
J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe…, s. 66 i n.; Z. Kuniewicz, Pojęcie obciążenia nieru-
chomości w polskim prawie cywilnym, w: Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedyko-
wana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 
2013, s. 179 i n.; Z. Radwański, w: System prawa prywatnego, t. 2..., s. 184; S. Sołtysiński, Czyn-
ności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, w: Rozpra-
wy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. J. Błeszyński, 
J. Rajski, Warszawa 1985, s. 314 i n.; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne…, 
s. 265. Z judykatury zob. Wyrok SN z dn. 9.09.1966 r., sygn. I CR 151/66, OSNC 1967, nr 2, poz. 
36; Wyrok SN z dn. 8.10.2004 r., sygn. V CK 76/04, OSNC 2005, nr 10, poz. 175 z glosą Z. Kunie-
wicza („Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 7–8, poz. 88); Uchwałę SN z dn. 16.09.2010 r., 
sygn. III CZP 50/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 39.

19 Zob. M. Podhorecka, Pojęcie obciążenia rzeczy w prawie prywatnym, „Kwartalnik Pra-
wa Prywatnego” 2008, nr 4, s. 1100 i n.; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 335 
i n. Na niejednoznaczność terminu „obciążenie nieruchomości” zwrócił uwagę Sąd Najwyższy 
w uchwale z 16.09.2010 r. (sygn. III CZP 50/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 39).
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prawa rzeczowego (obciążenie sensu stricto), a poza jego zakresem pozostawił 
dotyczący korzystania z nieruchomości skutek obligacyjny, określając go jako 
„oddanie nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków” (obcią-
żenie sensu largo)20. Przepis art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o. nie zastrzega, że obciążenie 
nieruchomości w podanym wyżej, wąskim ujęciu może być następstwem jedynie 
umowy o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (art. 245 k.c.). Wobec 
tego, zgodnie z regułą lege non distinguente nec nostrum est distinguere, przyjąć 
należy, że do wskazanego skutku prowadzi także umowa, na mocy której roz-
szerzona zostaje treść już istniejącego na nieruchomości ograniczonego prawa 
rzeczowego. 

Powyższy wynik wykładni językowej potwierdza cel przepisu art. 37 § 1 
pkt 1 k.r.o. Polega on mianowicie na ochronie rodziny przed lekkomyślnymi 
i ekonomicznie nieracjonalnymi działaniami małżonków, powodującymi pogor-
szenie ich sytuacji majątkowej przez zbycie lub obciążenie istotnych i przed-
stawiających znaczną wartość gospodarczą składników majątku wspólnego21. 
Interes rodziny może być zaś zagrożony w razie zawarcia umowy o zmianę tre-
ści ograniczonego prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest nieruchomość 
wchodząca w skład majątku wspólnego. Konsekwencje tej umowy mogą być bo-
wiem dla małżonków równie obciążające, jak następstwa ustanowienia nowego 
ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości (na przykład obciążająco na 
sytuację małżonków wpływa nie tylko ustanowienie na nieruchomości kolejnej 
hipoteki, ale i podwyższenie sumy hipoteki, która powstała wcześniej). 

Poczynione ustalenia nie naruszają zakazu rozszerzającej interpretacji 
przepisu art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o., w którym przewidziany został wyjątek od sfor-
mułowanej w przepisie art. 36 § 2 zd. 1 k.r.o. zasady samodzielnego zarządu 

20 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 335 i n.; J. Pietrzykowski, K. Pie-
trzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Pietrzykowski, s. 424; M. Sychowicz, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, s. 235; A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 223; K. Gołębiowski, Zarząd mająt-
kiem…, s. 421 i n.; P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 30; J. Zrałek, Zgoda jednego z małżonków 
na dokonanie czynności prawnej przez współmałżonka, w: Rozprawy z prawa prywatnego, pra-
wa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi, red. 
E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007, s. 366. Tak też, jak się wydaje, E. Kremer, 
Zarząd majątkiem…, s. 145. Odmiennie J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów… (cz. I), s. 156.

21 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 323; T. Smyczyński, Reforma 
małżeńskiego pawa…, s. 830; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, 
s. 232.
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majątkiem wspólnym22. Reguła exceptiones non sunt extendendae uniemożliwia 
określenie zakresu zastosowania normy wyrażonej w przepisie o wyjątkowym 
charakterze szerzej niż wskazywałby na to pewny rezultat wykładni językowej, 
czyli taki, który wyklucza wszelkie inne rozwiązania alternatywne. Nie wyni-
ka z niej natomiast niedopuszczalność posłużenia się w toku egzegezy przepi-
sów, o których mowa, dyrektywami systemowymi i funkcjonalnymi, gdy uży-
te przez ustawodawcę terminy budzą wątpliwości, a zatem, gdy nie posiadają 
cechy jednoznaczności językowej23. Występujący w przepisie art. 37 § 1 pkt 1 
k.r.o. termin „obciążenie nieruchomości” wspomnianej właściwości nie ma, 
dyrektywy językowe prowadzą zaś do wniosku, że należy mu nadać odmien-
ny od typowego sens, to jest objąć nim, oprócz ustanowienia na nieruchomości 
należącej do majątku wspólnego małżonków ograniczonych praw rzeczowych, 
również niekorzystną dla małżonków zmianę treści takich praw. Uwzględnienie 
celu omawianego przepisu i przytoczonej reguły interpretacyjnej przemawia na 
rzecz przyjętej wykładni przepisu art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o., z której wynika, że 
w zakresie zastosowania tego przepisu mieści się umowa rozszerzająca treść 
rzeczowych obciążeń nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólne-
go małżonków. 

Odrębnej uwagi wymaga umowa o zmianę treści ograniczonego prawa 
rzeczowego na nieruchomości będącej składnikiem majątku wspólnego nie 
zwiększająca ani zakresu obciążenia nieruchomości, ani jego uciążliwości. Jej 
skutek może być dla małżonków, będących współwłaścicielami nieruchomości, 
korzystny albo neutralny. Pierwszy z nich powstaje, gdy modyfikacja polega na 
zawężeniu uprawnień wyznaczających treść prawa obciążającego nieruchomość 
(na przykład zastrzeżenie ograniczeń użytkowania wymienionych w przepisie 
art. 253 k.c.). Z kolei skutek neutralny przejawia się w tym, że sytuacja mał-
żonków nie jest ani lepsza, ani gorsza niż przed zawarciem umowy unormo-
wanej w przepisie art. 248 k.c. (na przykład zastąpienie w trybie przepisu art. 
683 u.k.w.h. wierzytelności zabezpieczonej hipoteką inną wierzytelnością o iden-
tycznej wysokości, niepołączone jednocześnie ze zmianą sumy hipoteki). Jak się 

22 Na konieczność ścisłej interpretacji przepisów art. 37 § 1 pkt 1–4 k.r.o. zwrócono uwagę 
w doktrynie. Zob. J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. 
K. Pietrzykowski, s. 426; P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 30.

23 Zob. J. Wróblewski, Interpretatio extensiva, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 1965, nr 1, s. 111 i n.; M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 6, 
Warszawa 2012, s. 344; K. Stefaniuk, Forma umów zobowiązujących do rozporządzeń wymaga-
jących formy szczególnej, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 11–12, s. 47. 
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wydaje, umowa, która wywołuje jedno z opisanych następstw, nie jest czynno-
ścią prawną prowadzącą do obciążenia nieruchomości w rozumieniu przepisu 
art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o. Na jej podstawie nie dochodzi bowiem do wykreowania 
dodatkowego obciążenia nieruchomości w ramach istniejącego ograniczone-
go prawa rzeczowego, gdyż zakres tego obciążenia zmniejsza się (jeśli skutek 
umowy jest korzystny) albo utrzymuje się na dotychczasowym poziomie (jeśli 
skutek umowy jest neutralny). Brak ponadto argumentów natury funkcjonalnej, 
które przemawiałyby za umieszczeniem omawianej umowy w katalogu czynno-
ści objętych wymogiem obligatoryjnego współdziałania małżonków. W sytuacji, 
o której mowa, umowa nie wiąże się z ujemnymi dla małżonków konsekwencja-
mi, trudno więc uznać, że w razie jej zawarcia tylko przez jednego z nich interes 
rodziny zostałby zagrożony lub naruszony. 

Mając na uwadze powyższe ustalenie, można w trybie wnioskowania 
a contrario przyjąć, że umowę o zmianę treści ograniczonego prawa rzeczo-
wego obciążającego nieruchomość będącą składnikiem majątku wspólnego 
każdy z małżonków może zawrzeć samodzielnie (we własnym imieniu i ze 
skutkiem wobec niedziałającego małżonka), jeżeli nie spowoduje ona zwięk-
szenia modyfikowanego obciążenia nieruchomości.

Zawarcie przez małżonków umowy zmieniającej treść ograniczonego prawa 
rzeczowego na nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności 
zawodowej lub zarobkowej

Ustanowiony w przepisie art. 37 § 1 k.r.o. warunek ważności i skuteczno-
ści czynności zarządu majątkiem wspólnym w postaci tak zwanej obligatoryjnej 
zgody drugiego małżonka nie jest jedynym ograniczeniem wyrażonej w przepi-
sie art. 36 § 2 zd. 1 k.r.o. zasady. Wyjątki od niej przewidują dwa inne jeszcze 
uregulowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego24.

Pierwszym z nich jest przepis art. 36 § 3 k.r.o., zapewniający małżonkowi 
niezbędny zakres swobody w zarządzaniu wchodzącymi w skład majątku wspól-
nego przedmiotami majątkowymi, które służą mu do prowadzenia działalności 

24 W kwestii wyjątków od zasady samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym przewi-
dzianych przepisami innych niż Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustaw zob. J. Ignatowicz, M. Na-
zar, Prawo rodzinne…, s. 183; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 330 i n.
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zawodowej lub zarobkowej25. Zgodnie z tym przepisem, wskazane składniki ma-
jątku wspólnego podlegają samodzielnemu zarządowi tego z małżonków, który 
przy ich pomocy wykonuje określoną działalność (zawodową lub zarobkową). 
Drugi małżonek jest od zarządu przedmiotami, o których mowa, wyłączony, 
a zatem ma status osoby nieuprawnionej do dokonywania czynności dotyczą-
cych tych przedmiotów, chyba że chodzi o niezbędne bieżące czynności, których 
małżonek uprawniony podjąć nie może z powodu przemijającej przeszkody26.

Na tle zawartego w przepisie art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. sformułowania spor-
ne jest, czy zastrzeżenie czynności zarządu odnoszących się do wymienionych 
w tym przepisie składników majątku wspólnego dla jednego małżonka uchyla 
wymóg zgody drugiego małżonka, jeśli czynności te są jednocześnie objęte za-
kresem zastosowania przepisu art. 37 § 1 k.r.o. Szczegółowe rozważenie tej kwe-
stii przekroczyłoby ramy niniejszego opracowania, zauważyć natomiast należy, 
że w myśl dominującego w doktrynie poglądu obligatoryjne współdziałanie mał-
żonków jest wówczas konieczne27. W razie uznania przytoczonego poglądu za 
zasadny, poczynione w poprzednim punkcie ustalenia można odpowiednio od-
nieść do umowy o zmianę treści ograniczonego prawa rzeczowego obciążające-
go nieruchomość będącą składnikiem majątku wspólnego, która stanowi przed-
miot majątkowy wykorzystywany przez jednego z małżonków do wykonywania 
zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. Oznacza to, iż małżonek 
sprawujący z mocy przepisu art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. samodzielny zarząd obciążo-
ną nieruchomością ma wyłączną kompetencję do zawarcia umowy uregulowa-
nej w przepisie art. 248 k.c., z tym że zgoda drugiego małżonka potrzebna jest 

25 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 323; T. Sokołowski, Prawo ro-
dzinne…, s. 86; tegoż, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 192; 
M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, s. 225. Krytycznie na temat 
rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę w przepisie art. 36 § 3 k.r.o. zob. J. Strzebinczyk, 
Nowelizacja… (cz. I), s. 153 i n.; J. Pisuliński, O potrzebie…, s. 201.

26 Zob. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…, s. 185 i n.; M. Nazar, w: System prawa 
prywatnego, t. 11..., s. 331; P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 31.

27 Zob. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…, s. 185; M. Nazar, w: System prawa 
prywatnego, t. 11..., s. 331 i n.; J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy…, red. K. Pietrzykowski, s. 415; J. Pisuliński, O potrzebie…, s. 206; M. Sychowicz, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, s. 225; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo 
majątkowe…, red. J. Ignaczewski, s. 88; A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 212 i n.; tejże, Uwagi…, s. 368 i n.; M. Łączkowska, 
Prowadzenie przedsiębiorstwa należącego do majątku wspólnego małżonków w świetle nowych 
przepisów k.r.o., „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 4, s. 9; A. Stępień-Sporek, Działalność 
gospodarcza z udziałem małżonków, Warszawa 2009, s. 393; P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, 
s. 32; J. Zrałek, Zgoda…, s. 370. 
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w wypadku, gdy w następstwie umowy zwiększy się modyfikowane obciążenie 
nieruchomości. Z kolei gdyby za trafne przyjąć odmienne stanowisko, ujmujące 
przepis art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. jako lex specialis wobec przepisu art. 37 § 1 k.r.o.28, 
to umowę powyższą mógłby zawrzeć tylko małżonek, dla którego zastrzeżone 
zostały czynności zarządu dotyczące przedmiotów majątkowych określonych 
w przepisie art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o., niezależnie od tego, czy skutek przez tę umo-
wę wywoływany jest z perspektywy obojga małżonków korzystny, niekorzystny 
czy neutralny.

Dopuszczalność sprzeciwu wobec zamierzonego zawarcia umowy o zmianę 
treści ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość 

Samodzielność małżonków w wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym 
ogranicza także uregulowana w przepisie art. 361 k.r.o. instytucja sprzeciwu. Jej 
celem jest prewencyjna ochrona interesów rodziny przed pochopnymi i niego-
spodarnymi działaniami jednego z małżonków w trybie pozasądowym, to jest 
przez złożenie oświadczenia, w którym małżonek wyraża wolę, aby jego partner 
powstrzymał się od podjęcia zamierzonej przez niego czynności zarządu mająt-
kiem wspólnym29. 

Brzmienie przepisu art. 361 § 1 k.r.o. wskazuje, że małżonek może się sprze-
ciwić każdej czynności zarządu majątkiem wspólnym, której dokonanie zosta-
ło objęte aktem woli drugiego małżonka, jeśli tylko nie należy ona do grupy 
czynności ustawowo wyłączonych z zakresu sprzeciwu. Według przeważającego 
w doktrynie poglądu, sformułowanie zawarte w powołanym przepisie upoważ-
nia do wniosku, że sprzeciw jest dopuszczalny również w odniesieniu do wy-
liczonych w przepisie art. 37 § 1 k.r.o. czynności zarządu, wymagających dla 

28 Zob. K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, s. 590 i n. Zbliżone stanowisko prezentuje 
T. Sokołowski, który jednak zastrzega, że przepis art. 36 § 3 k.r.o. nie jest przepisem szczególnym 
w stosunku do przepisu art. 37 § 1 pkt 3 k.r.o. Zob. T. Sokołowski, Prawo rodzinne…, s. 86; tegoż, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 193 i n.

29 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 342 i n.; K. Pietrzykowski, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Pietrzykowski, s. 417 i n.; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, s. 229; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze…, s. 96 
i n.; tegoż, Reforma…, s. 830; A. Kozioł, Ustroje…, s. 743; M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 106; A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 199 i n.; tejże, Sprzeciw małżonka wobec zamierzo-
nej przez drugiego małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym (cz. I), „Rodzina i Prawo” 
2006, nr 3, s. 39 i n.; P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 32.
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swej ważności i skuteczności obligatoryjnego współdziałania małżonków30. Nie 
jest natomiast możliwe oprotestowanie czynności podejmowanych w bieżących 
sprawach życia codziennego, zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb 
rodziny oraz mieszczących się w ramach działalności zarobkowej31. 

Jak się wydaje, uznać trzeba, że przepis art. 361 § 1 k.r.o. co do zasady 
stwarza podstawę do sprzeciwu wobec zamierzonego zawarcia przez jed-
nego małżonka umowy zmieniającej treść ograniczonego prawa rzeczowe-
go, którego przedmiotem jest wspólna nieruchomość małżonków. Powyższa 
umowa nie jest czynnością dokonywaną „w bieżących sprawach życia codzien-
nego”, gdyż nie dotyczy kwestii, które dla rodziny są typowe, zwyczajne i aktu-
alne. Nie stanowi ponadto czynności „zmierzającej do zaspokajania zwykłych 
potrzeb rodziny”, ponieważ realizuje zupełnie inne cele niż zapewnienie stałych 
i podstawowych środków bytowych małżonków oraz założonej przez nich rodzi-
ny32. Jedynie w sytuacji, gdy zawarcie umowy następuje w zakresie profesjonal-
nej działalności prowadzonej przez jednego małżonka33, sprzeciw jest wykluczo-
ny, choćby umowne przekształcenie treści prawa obciążającego nieruchomość, 
która stanowi składnik majątku wspólnego, było niekorzystne i z tej przyczyny 
nieakceptowane przez współmałżonka przedsiębiorcy. 

W razie oprotestowania umowy o zmianę treści ograniczonego prawa rze-
czowego małżonek, który powziął zamiar jej zawarcia, powinien zwrócić się do 
sądu o udzielenie zezwolenia na dokonanie wskazanej czynności zarządu (art. 39 

30 Zob. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…, s. 185; M. Nazar, w: System prawa 
prywatnego, t. 11..., s. 344; T. Sokołowski, Prawo rodzinne…, s. 84; K. Gołębiowski, Zarząd ma-
jątkiem…, s. 580; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe…, red. J. Ignaczewski, s. 86; 
A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, 
s. 201; tejże, Sprzeciw małżonka… (cz. I), s. 44 i n.; P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 33. Od-
miennie K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Pietrzykowski, s. 419 i n.; 
J. Zrałek, Zgoda…, s. 363 i n.; tegoż, Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania po noweli-
zacji przepisów o ustawowej wspólności majątkowej, „Rejent” 2005, nr 9, s. 357.

31 W kwestii innych unormowań wyłączających sprzeciw, o którym mowa w przepisie 
art. 361 k.r.o., zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 344 i n. oraz s. 347.

32 Por. J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo majątkowe…, red. J. Ignaczewski, s. 89 i n.; 
A. Lutkiewicz-Rucińska, Sprzeciw małżonka… (cz. I), s. 45 i n.

33 W literaturze przedmiotu zauważono, że zawarte w przepisie art. 361 § 1 k.r.o. określe-
nie „czynność podejmowana w ramach działalności zarobkowej” nie jest jednoznaczne. Z tej 
przyczyny do obrony nadaje się pogląd, zgodnie z którym wskazany termin swoim zakresem 
obejmuje także sytuację, gdy jeden małżonek zamierza dokonać czynności zarządu w ramach 
działalności zarobkowej prowadzonej wspólnie z drugim małżonkiem. Zob. K. Pietrzykowski, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Pietrzykowski, s. 418; K. Gołębiowski, Zarząd ma-
jątkiem…, s. 393 i n.
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k.r.o. w zw. z art. 361 § 3 k.r.o.). Zezwolenie sądu uchyla skutki sprzeciwu dru-
giego małżonka, a w przypadku, gdy do zawarcia umowy potrzebna jest obli-
gatoryjna zgoda tego małżonka (zob. wcześniejsze ustalenia), zastępuje także 
tę zgodę. Oznacza to, że omawiana umowa zawarta przez jednego małżonka, 
mimo sprzeciwu jego współmałżonka, ale za zezwoleniem sądu, będzie ważna 
i wywoła skutki prawne34. 

Niejednolicie natomiast przedstawiają się konsekwencje zawarcia umowy 
zmieniającej treść ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nierucho-
mość wchodzącą w skład majątku wspólnego w przypadku, gdy niebędący stroną 
tej umowy małżonek wyraził swój sprzeciw, a drugi małżonek nie miał zezwo-
lenia sądu na dokonanie czynności zarządu, o której mowa. Mianowicie, jeżeli 
osoba uprawniona z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego mogła zapoznać się 
ze sprzeciwem przed zawarciem umowy, jest on wówczas wobec niej skuteczny 
(art. 361 § 2 k.r.o.). Powoduje to, wedle dominującego w doktrynie stanowiska, 
bezwzględną nieważność czynności prawnej35. W omawianej sytuacji nie jest 
istotne, czy skutek umownej modyfikacji obciążenia nieruchomości byłby dla 
małżonków niekorzystny, korzystny czy neutralny. Z kolei następstwa sprzeciwu 
skutecznego tylko względem małżonka, który złożył oświadczenie woli będą-
ce koniecznym elementem oprotestowanej umowy, zależą od tego, czy umowa 
jest objęta zakresem zastosowania przepisu art. 37 § 1 k.r.o. (zob. wcześniejsze 
ustalenia). Jeśli obligatoryjna zgoda sprzeciwiającego się małżonka była wyma-
gana (w wypadku niekorzystnej dla małżonków zmiany treści ograniczonego 

34 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 352; A. Lutkiewicz-Rucińska, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 208 i n.; tejże, Sprzeciw 
małżonka… (cz. II), „Rodzina i Prawo” 2007, nr 1, s. 36 i n. Należy zaznaczyć, że wyrażono 
również nieco inny pogląd, a mianowicie, że zezwolenie sądu tylko uchyla skutki sprzeciwu. 
Zob. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, s. 230; E. Skowrońska-
-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe…, s. 62.

35 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 351; K. Pietrzykowski, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Pietrzykowski, s. 419; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opie-
kuńcze…, s. 98; tegoż, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 487; M. Sychowicz, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy…, red. K. Piasecki, s. 230; J. Ignaczewski, w: Małżeńskie prawo mająt-
kowe…, red. J. Ignaczewski, s. 91; A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, 
red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 206 i n.; tejże, Sprzeciw małżonka… (cz. II), s. 31 i n. Pogląd, 
według którego czynność prawna z zakresu zarządu majątkiem wspólnym dokonana przez mał-
żonka, mimo skutecznego wobec osoby trzeciej sprzeciwu drugiego małżonka, jest bezwzględ-
nie nieważna, został jednak skrytykowany. Zob. J. Pisuliński, O potrzebie…, s. 208 i n. Por. także 
wątpliwości zgłoszone przez E. Skowrońską-Bocian, która ostatecznie stwierdza, że kwestia 
skutków sprzeciwu skutecznego wobec osoby trzeciej pozostaje otwarta. Zob. E. Skowrońska-
-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe…, s. 61.



200 Magdalena Deneka

prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość wchodzącą w skład majątku 
wspólnego), zawarcie umowy bez tej zgody jest sankcjonowane bezskuteczno-
ścią zawieszoną, a zatem warunkiem ważności i skuteczności umowy jest jej 
potwierdzenie przez protestującego małżonka (art. 37 § 2 i 3 k.r.o.). W wypadku 
zaś umowy, która mogła być zawarta samodzielnie przez każdego z małżonków 
(to jest umowy, która nie zwiększa zakresu modyfikowanego obciążenia nieru-
chomości), sprzeciw skuteczny tylko wobec małżonka nie wpływa na ważność 
(i skuteczność) umowy, może mieć jednak znaczenie w postępowaniu wszczę-
tym na podstawie przepisu art. 40 k.r.o. dla oceny prawidłowości wykonywania 
zarządu majątkiem wspólnym przez małżonka, który wbrew woli swego współ-
małżonka dokonał wskazanej czynności36.

Orzecznictwo

Postanowienie SN z dn. 13.12.2012 r., sygn. IV CSK 158/12, Lex nr 1288707. 
Uchwała SN z dn. 16.09.2010 r., sygn. III CZP 50/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 39.
Wyrok SN z dn. 9.09.1966 r., sygn. I CR 151/66, OSNC 1967, nr 2, poz. 36.
Wyrok SN z dn. 8.10.2004 r., sygn. V CK 76/04, OSNC 2005, nr 10, poz. 175 z glosą 

Z. Kuniewicza („Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 7–8, poz. 88).
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THE CONTRACTUAL CHANGE OF THE NATURE  
OF THE LIMITED PROPERTY RIGHTS ENCUMBERING  

THE IMMOVABLE PROPERTY  
THAT IS PART OF THE COMMUNITY PROPERTY 

Summary

The nature of the limited property right that encumbers the immovable property 
which is part of the joint property of spouses who remain under the regime of the com-
munity property (statutory or contractual), may be changed by means of a contract. 
As the conclusion of the indicated contract requires the consent of the owner of the thing 
(Art. 248, paragraph 1 of the Civil Code), it is essential to establish whether the spouses 
may perform the above legal transaction individually, independently of each other. The 
findings arrived at in the present article became a ground for concluding that a contract 
that changes the nature of the limited property right that encumbers the immovable 
property which is part of the joint property of spouses, is a manifestation of the manage-
ment of this property (Art. 36, paragraph 2, second sentence of the Family and Guardian-
ship Code). The present article discusses the conditions of its validity and efficiency, 
including the rule of the individual management of the community property established 
under Art. 36, paragraph 2, first sentence of the Family and Guardianship Code, as well 
as the exceptions to this rule as stipulated by the act. 

Translated by Magdalena Kruk

Keywords: a contract changing the nature of the limited property right, the management 
of the community property, a legal transaction resulting in the encumbrance of the 
immovable property
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ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ  
NALEŻĄCĄ DO MAJĄTKU WSPÓLNEGO  

I SŁUŻĄCĄ MAŁŻONKOWI DO WYKONYWANIA ZAWODU  
LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu zajęto się zarządem nieruchomością należącą do ma-
jątku wspólnego, która służy tylko jednemu małżonkowi do wykonywania zawodu lub 
prowadzenia działalności zarobkowej. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżon-
kowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten 
zarządza samodzielnie, musi jednak uzyskać zgodę współmałżonka na dokonywanie 
czynności związanych z nieruchomością wymienionych w art. 37 k.r.o. w sytuacji, gdy 
nieruchomość należy do majątku wspólnego.

Słowa kluczowe: małżonkowie, wspólność ustawowa, nieruchomość, działalność 
zarobkowa, zarząd majątkiem wspólnym
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Wprowadzenie

Niniejsza praca dotyczy zarządu nieruchomością należącą do majątku 
wspólnego, która służy tylko jednemu małżonkowi do wykonywania zawodu 
lub prowadzenia działalności zarobkowej. Nieruchomość taka może stanowić 
przykładowo siedzibę, biuro jednego z małżonków, albo być przeznaczona na 
magazyn. Małżonek może też zawodowo wynajmować mieszkania czy sprze-
dawać je. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jak ustawodawca uregulował 
zarząd tym składnikiem. Czy większy nacisk położył na ochronę majątku wspól-
nego, prawa własności małżonków, czy na swobodny obrót gospodarczy. Należy 
zbadać, czy zarząd przedmiotami, które należą do majątku wspólnego i są wy-
korzystywane do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobko-
wej, jest uregulowany w sposób specyficzny w stosunku do zarządu pozostałymi 
składnikami oraz czy nieruchomość, ze względu na jej znaczą wartość, podlega 
jeszcze innym regułom zarządu. 

Wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym małżonków zostało znoweli-
zowane w 2004 r.1 Nowe przepisy weszły w życie 20 stycznia 2005 r. Celem zmian 
było dostosowanie obowiązującej od kilkunastu lat regulacji dotyczącej mająt-
kowych stosunków małżeńskich do współczesnych uwarunkowań społecznych 
i gospodarczych. Podkreślano, że regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
były przystosowane do modelu państw socjalistycznych, a zmiany polityczno-
-gospodarcze doprowadziły do rozwoju działalności gospodarczej, która stała się 
również źródłem utrzymania rodziny. Nowelizacja była konieczna i miała za za-
danie ułatwić małżonkom prowadzenie działalności gospodarczej oraz pogodzić 
różnej jej formy z zasadami ustawowego ustroju wspólności majątkowej. Ponad-
to miała zapewnić ochronę wierzycielom małżonków uczestniczących w obrocie 
gospodarczym, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo rodzinie dłużnika2. 
Poprzednio obowiązującym przepisom zarzucano, że nadmiernie ogranicza-
ją swobodę małżonków w dysponowaniu majątkiem3. Zakładano wówczas, że 
stosunki między małżonkami doprowadzą do konfliktu, dlatego zdecydowano 
się wprowadzić między innymi koncepcję rozróżnienia na czynności zwykłego 

1 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004, nr 162, poz. 1691).

2 Rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Kwatralnik 
Prawa Prywatnego” 2003, nr 3, s. 695.

3 Tamże, s. 697. 
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zarządu i przekraczające ten zakres. Regulacje te spowodowały, że prowadzenie 
działalności gospodarczej było paraliżowane konstrukcjami prawnymi4.

Przy tworzeniu nowelizacji przyjęto założenie, że wspólność majątkowa 
małżeńska nie powinna powodować nadmiernego ograniczenia swobody osobi-
stej i majątkowej małżonków i spowalniać szybkości obrotu oraz osłabiać jego 
pewności. Ponadto interesy majątkowe małżonków powinny być wyważone we-
dług zasad słuszności i uczciwego obrotu z interesami majątkowymi osób trze-
cich wchodzących w stosunki prawne z małżonkami. Kolejna zasada zakładała, 
że małżonkowie prawidłowo wykonują swoje prawa i obowiązki wynikające 
z instytucji małżeństwa (art. 23 k.r.o.), współdziałają dla dobra założonej rodzi-
ny na zasadzie lojalności i wzajemnego zaufania5. Dlatego też możliwość wy-
konywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej przez małżonków 
została przez ustawodawcę ułatwiona.

Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

Wykonywanie zarządu oparte jest na zaufaniu. Obecnie obowiązujące prze-
pisy stanowią, że oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie 
majątkiem wspólnym. Powinni udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie 
majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu i o zobowiązaniach obciążających 
majątek wspólny (art. 36 § 1 k.r.o.). Obowiązek informowania dotyczy zarów-
no zamierzonych, jak i już dokonanych czynności oraz powstałych zobowiązań. 
Niewywiązywanie się z tej powinności może stanowić podstawę do pozbawienia 
małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (art. 40 k.r.o.), a tak-
że stanowić jedną z przesłanek powstania rozkładu pożycia między stronami. 
Wskazuje także na brak zaufania małżonków względem siebie. 

Mając na uwadze zasadę zaufania, przyjęto, że każdy z małżonków może 
samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy stanowią ina-
czej (art. 36 § 2 k.r.o.). Do tych wyjątków należy obowiązek wyrażenia zgody na 
podejmowanie czynności wskazanych w art. 37 k.r.o. oraz zarząd przedmiotami 
służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej 
(art. 36 § 3 k.r.o.). Szczegółowo zostaną one omówione niżej. 

4 Tamże.
5 Tamże, s. 697–698.
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Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów 
majątkowych należących do majątku wspólnego. Rozumie się przez to podejmo-
wanie czynności prawnych (rozporządzających, a także zaciąganie zobowiązań, 
przenoszenie posiadania), faktycznych6 oraz czynności zmierzających do zacho-
wania tego majątku (art. 36 § 2 k.r.o.), w tym czynności procesowych w postępo-
waniu sądowym i administracyjnym7.

Z uwagi na wspomnianą nowelizację nie ma już obecnie wątpliwości, że 
jakiekolwiek inne czynności prawne, które nie dotyczą majątku wspólnego, nie 
stanowią zarządu tym majątkiem, na przykład poręczenie8. Kontrowersje wzbu-
dza jednak, czy nabycie nowego składnika jest objęte też zarządem tym mająt-
kiem. Zgodnie z jednym z poglądów nie jest to zarząd, gdyż zobowiązanie się 
kupującego do zapłaty ceny nie wskazuje jeszcze składnika majątku wspólne-
go jako przedmiotu wzajemnego świadczenia kupującego. Nie wiadomo jesz-
cze, z jakiego majątku dojdzie do zapłaty ceny. Dopiero zapłata ceny z majątku 
wspólnego jest czynnością zarządu tym majątkiem9. Zaprezentowano również 
stanowisko przeciwne, zgodnie z którym nabycie przedmiotu można uznać za 
czynność zarządu majątkiem wspólnym, gdy nowe składniki zostają nabywane 
ze środków pochodzących z majątku wspólnego i wejdą również do tego mająt-
ku10.

Wyrażono także pogląd, że wykładnia systemowa pozwala przyjąć, że 
w sytuacji, gdy ustawodawca określa przedmioty danego zarządu, to przez czyn-
ności zarządu rozumie wszystkie czynności mające związek z przedmiotem za-
rządu. Zauważono, że wątpliwości budzi koncepcja, zgodnie z którą niektóre 
czynności będą zaliczane do zarządu majątkiem, na przykład zbycie nierucho-
mości, a inne będą pozostawały poza tym zakresem, przykładowo nabycie nieru-
chomości. Oznaczałoby to dopuszczenie dwóch reżimów zarządu – jeden, który 

6 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołow-
ski, Warszawa 2013, s. 188.

7 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 88.
8 Tamże, s. 89. Wątpliwości zgłasza G. Jędrejek (Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, 

Warszawa 2012, s. 40–41), zauważając, że zarząd powinien dotyczyć wszystkich czynności, któ-
re pozostają w związku z zarządem – tak bezpośrednio, jak i pośrednio. Do zarządu majątkiem 
wspólnym zalicza także poręczenie. Zauważa, że małżonek powinien informować współmałżon-
ka o sprzedaży kilograma jabłek, a nie miałyby obowiązku informowania o zamiarze poręczenia 
długu na 1 mln zł. 

9 M. Nazar, Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa, w: System prawa prywat-
nego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 326–327.

10 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny…, s. 190.
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byłby uregulowany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a drugi poza jego 
zakresem11. Autorzy uzasadnienia do projektu nowelizacji wskazują jednak, że 
zarząd majątkiem wspólnym odnosi się bezpośrednio do przedmiotów majątko-
wych, a poza jego zakresem znajduje się zaciąganie zobowiązań niedotyczących 
określonych składników, na przykład zawarcie umowy poręczenia. Możliwość 
zawarcia takiej umowy polega na czynieniu użytku z autonomii prywatnej na 
zasadach ogólnych12.

W niektórych przypadkach istnieje wyjątek od zasady samodzielnego za-
rządu i konieczność uzyskania zgody współmałżonka na dokonanie czynności. 
Od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2004 r. 
istnieje zamknięty katalog tych czynności. Zgoda współmałżonka potrzebna jest 
do dokonania:

− czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego naby-
cia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzą-
cej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożyt-
ków;

− czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego naby-
cia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

− czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego naby-
cia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

− darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwy-
czajowo przyjętych (art. 37 § 1 k.r.o.).

W katalogu tym znajduje się dokonywanie wielu czynności związanych 
z nieruchomościami. Czy znaczenie przy wykonywaniu zarządu nimi będzie 
miała okoliczność, że służą one do prowadzenia działalności gospodarczej?

Ważność umowy, do której potrzeba jest zgoda współmałżonka, a która 
została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, za-
leży od jej potwierdzenia przez drugiego małżonka (art. 37 § 2 k.r.o.). Kontrahent 
może jednak wyznaczyć współmałżonkowi odpowiedni termin do potwierdze-
nia umowy. Po jego upływie, gdy małżonek nie potwierdzi umowy, druga strona 
przestaje być związana umową. Natomiast jednostronna czynność prawna doko-
nana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna (art. 37 § 4 k.r.o.). 

11 G. Jędrejek, Zarząd majątkiem…, s. 36–37. 
12 Rządowy projekt ustawy..., s. 701. 
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Przyjmując zasadę samodzielnego zarządu, ustawodawca wprowadził jed-
nak ochronę drugiego małżonka przed dokonywaniem czynności wbrew jego 
woli i przyznał mu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zamierzonej czyn-
ności majątkiem wspólnym (art. 361 k.r.o.). Sprzeciw ten jest skuteczny wobec 
osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności 
prawnej (art. 361 § 2 k.r.o.). Nie można go jednak zgłosić w stosunku do czyn-
ności w bieżących sprawach życia codziennego, zmierzających do zaspokajania 
zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanych w ramach działalności zarobko-
wej (art. 361 zd. 2 k.r.o). Ustawodawca posłużył się tutaj pojęciem „działalność 
zarobkowa”. Należy do niej działalność zawodowa i gospodarcza, które służą 
osiąganiu zarobków. W tym aspekcie widzimy już pierwsze specyficzne ure-
gulowanie dla zarządu przedmiotami, które służą do prowadzenia działalności 
zarobkowej.

Zarząd przedmiotami zgodnie z art. 36 § 3 k.r.o.

Ustawodawca uznał, że przedmioty, które służą małżonkowi do uzyskiwa-
nia przez niego zarobku i wykonywania zawodu, powinny zostać potraktowane 
w sposób szczególny i małżonek powinien mieć większy wpływ na wykonywa-
nie zarządu nimi, w tym rozporządzanie czy podejmowanie decyzji faktycznych. 
Małżonek jest zobowiązany w miarę swoich sił i możliwości zarobkowych za-
spokajać potrzeby rodziny (art. 27 k.r.o.), dlatego powinien mieć nieskrępowaną 
możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, które pozwolą mu wykonać 
ten obowiązek.

Zatem wyjątek od zasady samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym 
przez każdego z małżonków znajduje zastosowanie w omawianym przypadku. 
Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu 
lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. 
Drugi małżonek jest wyłączony od zarządu tymi przedmiotami. Może on tylko 
w razie przemijającej przeszkody dokonywać niezbędnych bieżących czynności 
(art. 36 § 3 k.r.o.). 

Przez wykonywanie zawodu lub prowadzenie działalności zarobkowej rozu-
miemy każdą działalność małżonka, która generuje dochód lub prowadzi do uzy-
skania go w przyszłości w ramach jego działalności zawodowej. Należy zauwa-
żyć, że wykonywanie zawodu nie zawsze jest równoznaczne z otrzymywaniem 
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dochodu. Zatem zakres zastosowania art. 36 § 3 k.r.o. jest szeroki. Ustawodawca 
użył ponadto tutaj szerszego określenia niż w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej z 2 lipca 2004 r., która zawiera definicję działalności gospodarczej. 
Według przywołanej ustawy jest nią zarobkowa działalność wytwórcza, budow-
lana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 
kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorgani-
zowany i ciągły. Zatem działalność zarobkowa obejmuje także działalność gos-
podarczą. 

Ponadto w przypadku czynności podejmowanych w ramach działalności 
zarobkowej ustawodawca przyjął, że drugi małżonek nie może złożyć także swo-
jego sprzeciwu (art. 361 § 1 k.r.o.).

Zdaniem większości doktryny zasada wyrażona w art. 36 § 3 k.r.o. znajduje 
zastosowanie w sytuacji, gdy dany składnik służy do prowadzenia działalności 
tylko przez jednego z małżonków13.

W literaturze przedmiotu podniesiono zarzut, że art. 36 § 3 k.r.o. pozbawia 
małżonka nieprowadzącego działalności zarobkowej lub zawodowej z wykorzy-
staniem majątku wspólnego wpływu na zarządzanie tymi składnikami. Mimo 
że jest współwłaścicielem, nie może dokonywać żadnych czynności zarządu, ani 
sprzeciwiać się ich dokonaniu przez małżonka prowadzącego działalność zawo-
dową lub zarobkową. Podniesiono, że jest to nieuprawnione ograniczenie praw 
jednego z małżonków do zarządzania niektórymi składnikami wspólnego mająt-
ku14. Wyjątek od tej zasady i możliwość wykonywania zarządu tymi przedmio-
tami stanowi jedynie podejmowanie niezbędnych, bieżących czynności i tylko 
w razie przemijającej przeszkody. Postawić można zatem pytanie o skutki praw-
ne dokonania czynności przez współmałżonka, w sytuacji gdy nie było na przy-
kład przemijającej przeszkody. Jaka jest wówczas ochrona kontrahenta?15 Prawo 
nie przewiduje możliwości potwierdzenia czynności dokonanej z naruszeniem 

13 J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie 
małżeńskiego prawa majątkowego (cz. I), „Rejent” 2004, nr 8, s. 154; M. Sychowicz, Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 226; K. Gołębiewski, 
Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012, s. 318 i n.; T. Sokołowski, Kodeks ro-
dzinny…, s. 192.

14 J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów…, s. 153–154; J. Pisuliński, O potrzebie reformy 
przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, „Transformacje Prawa Prywat-
nego” 2012, nr 2 , s. 201–203.

15 J. Pisuliński, O potrzebie reformy…, s. 201–203.
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art. 36 § 3 k.r.o.16 Jaka jest więc sankcja czynności współmałżonka dokonana 
w sytuacji, kiedy nie występują przesłanki z art. 36 § 3 k.r.o.?

Czy kontrahent może być chroniony na podstawie przepisów dotyczących 
osób, które w dobrej wierze dokonują czynności z osobą nieuprawnioną (art. 169 
k.c.)?17 Odpowiedzi mogą być dwie. Czynność może być ważna albo nieważna18 
na podstawie art. 58 § 1 k.c. z uwagi na jej sprzeczność z art. 36 § 3 k.r.o. Sank-
cja nieważności powodowałaby jednak niepewność w obrocie gospodarczym19. 
Dlatego przyjęto rozwiązanie, że czynność ta jest ważna, a kontrahent jest chro-
niony przez przepisy dotyczące dokonywania czynności z osobą nieuprawnioną 
do rozporządzania prawem20. Dla nadania problematyce większego kontrastu 
podniesiono, że ważna jest czynność dokonana przez złodzieja, a wątpliwości 
występują przy rozporządzeniu składnikiem majątku wspólnego przez współ-
małżonka21.

Czy współmałżonek może w ramach przemijającej przeszkody dokonywać 
czynności wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o.? Odpowiedź na to pytanie jest uza-
leżniona od stosunku art. 36 § 3 k.r.o. do art. 37 § 1 k.r.o. i możliwości podejmo-
wania tych czynności przez małżonka przedsiębiorcę. Problematyka te zostanie 
omówiona poniżej. 

Podniesiono też, że art. 36 § 3 k.r.o. jest sprzeczny z art. 64 ust. 3 Konsty-
tucji RP, który gwarantuje ochronę przed daleko posuniętą ingerencją ustawo-
dawcy w prawo własności. Zauważono, że pozbawienia współmałżonka prawa 
do wykonywania zarządu nie dokonuje sąd (jak w przypadku uregulowań w art. 
40 k.r.o.), lecz jest to skutek faktycznych działań współmałżonka, który podej-
muje działalność zawodową lub zarobkową. Tylko bowiem od jego woli zale-
ży, czy będzie wykorzystywał przedmioty należące do majątku wspólnego przy 

16 P. Wójcik, Zarząd majątkiem małżonków, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 1, s. 31.
17 J. Pisuliński, O potrzebie reformy…, s. 201; K. Gołębiewski (Uwagi o wpływie niektórych 

przepisów o małżeńskim ustroju majątkowym na zasady występowania małżonków w obrocie 
cywilnoprawnym, w: Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci 
profesora Edwarda Gniewka, red J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 188) 
uważa, że nie ma przepisów, które chroniłyby dobrą wiarę osoby trzeciej, dotyczącą określonego 
przeznaczenia składnika majątku wspólnego. Natomiast zdaniem P. Wójcika przepisy o ochronie 
dobrej wiary kontrahenta stosowane są wprost z art. 38 k.r.o. a nie odpowiednio.

18 K. Gołębiewski, Uwagi o wpływie…, s. 188.
19 J. Pisuliński, O potrzebie reformy…, s. 201–202.
20 P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 31.
21 J. Pisuliński, O potrzebie reformy…, s. 201–202.
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wykonywaniu swojej działalności, czy nie. Ustawa nie przewiduje zgody współ-
małżonka na wykorzystanie takich przedmiotów czy zgody na otwarcie dzia-
łalności gospodarczej. Współmałżonek nie ma też możliwości, aby „wyłączyć” 
te przedmioty z prowadzonej działalności gospodarczej. Rozwiązanie przyjęte 
w art. 24 k.r.o., to jest wspólne rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, nie 
jest wystarczające22. Rozważając ten zarzut, trzeba mieć także na uwadze fakt, 
że małżonek jest zobowiązany w miarę swoich sił i możliwości do zaspokaja-
nia potrzeb rodziny oraz że dochód z działalności zarobkowej lub zawodowej 
stanowić będzie majątek wspólny. Zatem wypełnianie tego obowiązku ułatwia 
samodzielny, z wyłączeniem drugiego małżonka, zarząd przedmiotami, które 
są wykorzystywane do wykonywania zawodu albo prowadzenia działalności 
zarobkowej. Jeżeli współmałżonek obawia się nadużyć ze strony swojego mał-
żonka, może domagać się ustanowienia rozdzielności majątkowej, wystąpić do 
sądu o pozbawienie małżonka zarządu lub o ustanowienie rozdzielności przy-
musowej. Ponadto małżonek, wstępując w związek małżeński, godzi się pozo-
stawać w ustroju wspólności majątkowej i podlegać obowiązującym przepisom. 
Okoliczność pozbawienia małżonka zarządu niektórymi składnikami majątku 
wspólnego nie powinna być rozumiana jako niekonstytucyjna. Tym bardziej że 
ma on możliwość zarządu innymi przedmiotami, a także dochodem uzyskanym 
przez drugiego małżonka. Zwrócić także należy uwagę na specyficzny charak-
ter wspólności małżeńskiej. Natomiast w przypadku nadużywania art. 36 § 3 
k.r.o. może on podjąć działania opisane w art. 40 k.r.o. Należy także zauwa-
żyć, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że w tym wypadku ustawodawca dał 
pierwszeństwo szybkości i pewności obrotu gospodarczego, a ochronę rodziny 
i prawa własności współmałżonka postawił na drugim miejscu. Jeżeli jednak 
przyjrzymy się problematyce głębiej, to zauważymy, że działanie ustawodaw-
cy pozwala na swobodę prowadzenia działalności zarobkowej czy zawodowej, 
która ma generować dochód. A on ma z kolei powiększać majątek wspólny i da-
wać zabezpieczenie ochronie rodziny. Zatem ostatecznie działanie ustawodaw-
cy – w prawidłowo funkcjonujących rodzinach – ma służyć ochronie majątku 
wspólnego. Należy też pamiętać o założeniu ustawodawcy, że małżonkowie pra-
widłowo wykonują swoje prawa i obowiązki wynikające z instytucji małżeństwa 
(art. 23 k.r.o.), współdziałają dla dobra założonej rodziny na zasadzie lojalności 

22 Tamże, s. 203.
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i wzajemnego zaufania23. Jeżeli natomiast małżonkowie przestali darzyć siebie 
zaufaniem i żyją w konflikcie, mogą ustanowić rozdzielność majątkową, albo 
– po zaistnieniu ważnych powodów – wystąpić do sądu z wnioskiem o pozba-
wienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym lub 
o zastąpienie zgody małżonka na dokonanie czynności wskazanych w art. 37 
§ 1 k.r.o. zgodą sądu (art. 40 k.r.o.).

Uwagi, które znajdują się poniżej, są odpowiedzią na pytanie, czy współ-
małżonek jest chroniony przez zasadę wyrażoną w art. 37 k.r.o., stanowiącą, 
że do dokonania niektórych czynności potrzebna jest także jego zgoda, mimo 
że służą one do wykonywania działalności zarobkowej czy zawodowej. 

Należy także wspomnieć, że w poprzednim brzmieniu art. 36 k.r.o. nie za-
wierał w ogóle odniesienia do działalności gospodarczej. Przewidywał, że każ-
dy z małżonków mógł wykonywać samodzielnie zarząd majątkiem wspólnym, 
natomiast do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
potrzebna była zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wymaganej dla 
danej czynności prawnej. Zatem fakt wykorzystywania danego przedmiotu do 
prowadzenia działalności zawodowej nie wpływał na zarząd majątkiem wspól-
nym. Małżonek mógł zatem samodzielnie dokonywać każdej czynności, któ-
ra nie przekraczała zakresu zwykłego zarządu. Pojęcie to było doprecyzowane 
przez doktrynę i judykaturę. Co do zasady uznawano, że czynności związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej są czynnościami zwykłego zarzą-
du24. Spór dotyczył nabywania nieruchomości. Ostatecznie uznano, że do za-
warcia umowy odpłatnego nabycia własności nieruchomości lub innego prawa 
majątkowego przez jednego z małżonków, w wyniku której przedmiot nabycia 
ma wejść do majątku wspólnego, nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka, 
chyba że z nabyciem łączy się obciążenie nabywanej nieruchomości lub prawa25.

Warto też zauważyć, że do nowelizacji z 2004 r. przedmioty majątkowe 
służące do wykonywania zawodu, jeżeli zostały nabyte ze środków należących 
do odrębnego majątku małżonka wykonywającego ten zawód, należały do ma-
jątku osobistego (poprzednio odrębnego) małżonka. Nie dotyczyło to jednak 

23 Rządowy projekt ustawy…, s. 698. 
24 Zob. Wyrok SN z dn. 14.02.2008 r., II CSK 500/07, LEX nr 457863; Wyrok SN z dn. 

30.11.1999 r., I CKN 240/98, OSNC 2000/6/108; Wyrok SN z dn. 12.01.2000 r., III CKN 513/98, 
LEX nr 52729; Wyrok SN z dn. 27.02.2006 r., II CSK 70/05, LEX nr 200969.

25 Uchwała (7) SN z dn. 16.03.1995 r., sygn. akt III CZP 9/95, opubl. OSNC 1995, nr 11, 
poz. 149, PUG 1996, nr 1.
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przedmiotów służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiębior-
stwa (art. 33 pkt 5 w brzmieniu przed wejście w życie nowelizacji). Oznaczało 
to, że przedmiotami tymi małżonek mógł samodzielnie dysponować. W wykazie 
tych przedmiotów jako przykładowe podawano bibliotekę pracownika nauko-
wego, wyposażenie gabinetu lekarskiego czy przybory malarza26. Krytykowa-
no jednak konstrukcję tego przepisu. Zwracano uwagę, że ciężko odróżnić je 
od przedmiotów osobistego użytku, które również stanowiły majątek osobisty 
(dawniej odrębny)27.

Zarząd nieruchomością należącą do majątku wspólnego i służącą małżonko-
wi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej

Na samodzielny zarząd nieruchomością należącą do majątku wspólnego 
i służącą małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności 
zarobkowej składają się czynności faktyczne związane ze zwykłą eksploatacją 
rzeczy, utrzymywaniem jej w stanie niepogorszonym28, zbywanie rzeczy, a tak-
że czynności procesowe, na przykład wpisanie praw do księgi wieczystej, wy-
toczenie powództwa o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczy-
wistym stanem prawnym (art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), 
złożenie wniosku o rozgraniczenie nieruchomości, a także czynności zmierza-
jące do zachowania nieruchomości, to jest czynności zachowawcze, także fak-
tyczne, procesowe (powództwo windykacyjne, negatoryjne), prawne (umowa 
o naprawę, remont, konserwację nieruchomości)29. Należą do nich te czynności, 
które małżonek, tak jak współwłaściciel ułamkowy, może dokonywać na podsta-
wie art. 209 k.c., to jest wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich 
roszczeń, które zmierzają do zachowania wspólnego prawa30.

Do zarządu majątkiem należy także sprzedaż, darowizna, najem, dzier-
żawa, obciążenie rzeczy. Czy w zakresie nieruchomości możliwości małżonka 

26 G. Jędrejek, Postulaty de lege ferenda dotyczące składu majątku małżonków w ustroju 
ustawowym, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 5, s. 106. 

27 Tamże, s. 106–107. 
28 Wyrok SN z dn. 13.06.2002 r., V CKN 1063/00, LEX nr 55516.
29 M. Sychowicz, Uwagi o zakresie zarządu majątkiem wspólnym małżonków, w: Księga 

jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łącz-
kowska, A.N. Schulz, Toruń 2008, s. 274.

30 Tamże, s. 274. 
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prowadzącego działalność zarobkową lub zawodową będą więc takie same, jak 
przy zarządzie ruchomościami?

Zwrócić tu należy uwagę na czynności wymienione w art. 37 k.r.o., które 
w typowej sytuacji, dla swojej skuteczności, wymagają uzyskania zgody współ-
małżonka.

Czy samodzielny zarząd przedmiotami, które służą do wykonywania za-
wodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, wyłącza zastosowanie art. 37 
k.r.o. i obowiązek uzyskania zgody? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy 
zbadać relację pomiędzy art. 36 § 3 k.r.o. a art. 37 k.r.o.

Relacja pomiędzy art. 36 § 3 k.r.o. a art. 37 k.r.o.

Analizując omawianą problematykę, trzeba mieć na uwadze, że ustawo-
dawca w sposób szczególny potraktował nieruchomości należące do majątku 
małżonków. Jako wyjątek od zasady samodzielnego zarządu wprowadził ko-
nieczność uzyskania zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności praw-
nej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub 
użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości 
do używania lub pobierania z niej pożytków, a także do czynności prawnej pro-
wadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego 
przedmiotem jest budynek lub lokal (art. 37 § 1 pkt 1 i 2 k.r.o.). Ustawodawca 
nie wskazał jednak, jak omawiana zasada odnosi się do art. 36 § 3 k.r.o., zgod-
nie z którym przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykony-
wania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza 
samodzielnie. Samodzielny zarząd nie wyłącza jednak obowiązku informowania 
o stanie majątku nałożonego w art. 36 § 1 k.r.o.31

Nieruchomość, która przynależy do majątku wspólnego małżonków, może 
służyć do wykonywana działalności gospodarczej tylko jednemu z nich. Może 
on mieć w niej swoje biuro czy magazyn. Czy współmałżonek powinien wyrazić 
zgodę na obrót tą nieruchomością, czy też małżonek może dokonywać tych trans-
akcji samodzielnie, w ramach wykonywania zawodu? Odpowiedzi może być kil-
ka. Ustawodawca nie ustalił expressis verbis wzajemnych relacji pomiędzy art. 
36 § 3 k.r.o. a art. 37 k.r.o. Jaka jest więc korelacja artykułu dotycząca możliwo-
ści samodzielnego zarządu takimi przedmiotami w stosunku do konieczności 

31 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny…, s. 192. 
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uzyskania zgody na rozporządzanie? Jednym z celów nowelizacji było usamo-
dzielnienie wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej, któ-
ra powiększa majątek wspólny, a nie paraliżowanie tych działań konstrukcjami 
prawnymi32. Podkreślono, że prawo do samodzielnego zarządu przedmiotami 
służącym do prowadzenia działalności zarobkowej czy wykonywania zawodu 
jest uzasadnione potrzebą zapewniania warunków do nieskrępowanej działalno-
ści gospodarczej33. Czy art. 37 k.r.o. odpowiada na to założenie? 

Warto zauważyć, że jeden z projektów zmiany ustawy Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, 
przewidywał expressis verbis, że „przedmiotami majątkowymi służącymi mał-
żonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, 
małżonek ten zarządza samodzielnie. Przepis ten nie wyłącza zastosowania 
przepisu art. 37 § k.r.o.”34 Dlaczego w kolejnym projekcie zdecydowano się wy-
kreślić drugie zdanie? Czy był to celowy zabieg? 

Zgodnie z jednym z poglądów, art. 36 § 3 k.r.o. nie wyłącza zastosowania 
art. 37 § 1 k.r.o. Oznacza to, że do dokonania czynności w ramach wykony-
wania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej potrzebna jest zgoda 
współmałżonka35. Zauważa się, że z treści art. 37 § 1 k.r.o. oraz 36 § 1 k.r.o. nie 
wynika, aby ich zastosowanie było wyłączone w odniesieniu do czynności okre-
ślonych w art. 36 § 3 k.r.o. Brakuje zatem argumentów, aby przyznać jednemu 
z małżonków kompetencję do samodzielnego dokonywania czynności zarządu 
majątkiem wymienionych w art. 37 k.r.o.36

W literaturze wyrażono inny pogląd, mianowicie że jeżeli w skład przed-
siębiorstwa wchodzi nieruchomość, wówczas małżonek może samodzielnie nią 

32 Rządowy projekt ustawy…, s. 697.
33 Tamże.
34 Projekt opublikowany wraz z uzasadnieniem w „Przeglądzie Legislacyjnym” 2000, nr 2, 

s. 169–195; A. Lutkiewicz-Rucińska, Uwagi do projektu zmiany małżeńskiego prawa majątkowe-
go, „Kwatralnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 1, s. 151–152. 

35 J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2008, s. 83; M. Nazar, Usta-
wowy ustrój majątkowy…, s. 331–332; M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 226; 
J. Pisuliński, O potrzebie reformy…, s. 206; J. Zarałek, Zgoda jednego z małżonków na dokonanie 
czynności prawnej przez współmałżonka, w: Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie 
i prawa europejskiego, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007, s. 370; T. Mróz, 
Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspólności ustawowej, 
Warszawa 2011, s. 142; S. Sporek, Przedsiębiorstwo jako składnik majątków małżonków, „Moni-
tor Prawniczy” 2007, nr 7, s. 386; G. Jędrejek, Zarząd majątkiem…, s. 150.

36 P. Wójcik, Zarząd majątkiem…, s. 32.
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rozporządzać oraz dokonywać umowy zamiany nieruchomości. Natomiast do 
nabycia nowej nieruchomości, która będzie służyć wykonywaniu zawodu czy 
prowadzeniu działalności zarobkowej, potrzebna jest zgoda drugiego małżon-
ka. Takie rozwiązanie sprzyja samodzielności w zarządzaniu majątkiem37. Za-
uważono także, że art. 36 § 3 k.r.o. stanowi legem specialem w stosunku do 
art. 37 § 2–4 k.r.o. i zastosowanie znajduje tylko ten pierwszy przepis. Małżonek 
jako przedsiębiorca może samodzielnie dokonywać czynności w odniesieniu do 
przedmiotów majątku wspólnego, które służą tylko jemu do wykonywania dzia-
łalności zarobkowej. Może on zatem zawierać ważne i skuteczne umowy, ponie-
waż nie wymagają one potwierdzenia drugiego małżonka. Ważne są też czyn-
ności jednostronne tego małżonka38. Niezrozumiałe jest jednak moim zdaniem 
oderwanie art. 37 § 2–4 k.r.o. od § 1. Odpowiedź na pytanie, czy małżonek może 
samodzielnie dokonywać czynności wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o., pozwoli 
ustalić, czy zastosowanie znajdzie tu też art. 37 § 2–4 k.r.o.

Podniesiono, że jeżeli nieruchomość, należąca do majątku wspólnego, słu-
ży do wykonywania działalności zarobkowej, małżonek prowadzący działalność 
zarobkową zarządza nią samodzielnie, gdyż taki jest cel art. 36 § 3 k.r.o. Jego 
zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorcy niezbędnej swobody w prowadzeniu 
działalności zarobkowej39.

W tym aspekcie wyróżniono trzy kwestie: obciążenie nieruchomości, zby-
cie i nabycie, które należy zbadać oddzielnie. Zauważono, że należy znaleźć 
funkcjonalną wykładnię norm wynikających z art. 36 § 3 k.r.o. i 37 k.r.o. i precy-
zyjnie określić zakres czynności, które małżonek może w omawianym zakresie 
dokonywać samodzielnie. 

Jako pierwszą sytuację opisano zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa 
rolnego w całości. Może do nich przynależeć również nieruchomość. Punkt 3 
art. 37 § 1 k.r.o. stanowi oddzielną regułę i dokonanie tej czynności wymaga 
zgody współmałżonka. Mając to na uwadze, można stwierdzić, że art. 36 § 3 
k.r.o. stanowi przepis szczególny tylko w stosunku do art. 37 § 1 pkt 1 i 2 k.r.o. 
Zatem małżonek może samodzielnie zbywać składniki przedsiębiorstwa, w tym 
nieruchomości. Nie może jednak rozporządzać samodzielnie takim składnikiem, 
który stanowi istotną część przedsiębiorstwa. Możne zatem bez konieczności 

37 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 86–87. 
38 Tegoż, Kodeks rodzinny…, s. 192–193.
39 Tamże, s. 192–193.
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uzyskania zgody zbyć jeden z kilkunastu wybudowanych, na przykład przez 
dewelopera, domów. Te same zasady dotyczą obciążenia nieruchomości. Zgody 
nie wymaga obciążenie jednego z wielu składników, natomiast gdy czynność 
dotyczy podstawowej nieruchomości, wymagana jest zgoda współmałżonka40.

Dla poparcia tego argumentu zauważono, że ryzyko zagrożenia interesu 
drugiego małżonka jest mało prawdopodobne w praktyce. Ponadto w obecnych 
warunkach gospodarczych nieruchomości nie stanowią już dóbr o największym 
znaczeniu41.

Oddzielnie omówiono kwestię nabycia nieruchomości i wydzierżawiania 
składników opisanych w art. 37 § 1 pkt 1 i 2. Podkreślono, że istotne jest to, czy 
nabycie nowego składnika następuje w zamian za inny składnik, czy nabywany 
jest on z przychodu przedsiębiorstwa lub czy ze środków pochodzących z mająt-
ku wspólnego, które nie stanowią składnika przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy 
nabywany jest nowy składnik z majątku wspólnego, a nie jest on nabywany w za-
mian za inny składnik, wówczas zgoda małżonka jest konieczna. Bardziej skom-
plikowana jest kwestia, gdy nieruchomość jest nabywana z majątku wspólnego, 
ale z dochodu, który wypracuje przedsiębiorstwo. Jeżeli przyjmie się dochód 
w znaczeniu „czystym”, to znaczy bez obciążeń, to należy on do majątku wspól-
nego i o jego przeznaczeniu powinni decydować oboje małżonkowie42.

Jeżeli przyjmiemy koncepcję, zgodnie z którą małżonek może samodziel-
nie zarządzać nieruchomością służącą mu do wykonywania zawodu czy pro-
wadzenia działalności zarobkowej, to należy się zastanowić, jakie okoliczności 
małżonek musiałby wykazać, próbując na przykład sprzedać tę nieruchomość. 
Czynność ta – sprzedaż nieruchomości – w każdym wypadku wymaga aktu 
notarialnego (art. 158 k.c.). Czy samo oświadczenie złożone przed notariuszem 
dotyczące przeznaczenia tej nieruchomości wystarczyłoby do przeniesienia wła-
sności? Notariusz nie ma żadnej możliwości sprawdzenia prawdziwości tego 
oświadczenia. Także sąd wpisujący zmiany do ksiąg wieczystych nie może pro-
wadzić postępowania dowodowego w tej sprawie, gdyż, rozpoznając wniosek 
o wpis do księgi wieczystej, bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych 
do niego dokumentów oraz treść księgi wieczystej (art. 6268 § 2 k.p.c.). Nie jest 

40 Tamże, s. 195.
41 K. Gołębiewski, Zarząd majątkiem wspólnym…, s. 333. 
42 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny…, s. 196–197.
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dopuszczalne rozszerzenie kognicji tego sądu43. Nie może on przeprowadzić też 
dowodu ze świadków44. Jeżeli załączone do wniosku dokumenty budzą wątpli-
wość, to powinien oddalić wniosek. Nie jest on władny dokonywać ustaleń poza 
granicą wniosku i takich, które nie wynikają z dołączonych dokumentów. Zasto-
sowanie art. 13 k.p.c. w postępowaniu wieczystoksięgowym zostało zatem przez 
ustawodawcę ograniczone. Mając to na uwadze, należy pamiętać, że dołączane 
dokumenty powinny jasno wskazywać zmiany w księdze wieczystej. W razie 
wątpliwości sąd nie może prowadzić uzupełniającego postępowania dowodowe-
go. Czy zatem wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gos-
podarczej wystarczyłby do potwierdzenia prawdziwości twierdzeń małżonka 
o przeznaczeniu nieruchomości? Co w sytuacji, gdy małżonek ma zarejestrowa-
ną działalność w lokalu, w którym mieszka wraz z rodziną? Czy złożenie przez 
drugiego małżonka oświadczenia, że nieruchomość służy współmałżonkowi do 
prowadzenia działalności gospodarczej jest celowe? Czy oświadczenie to mogło-
by zostać potraktowane jako zgoda w rozumieniu art. 37 k.r.o. i doprowadzić do 
uwzględnienia wniosku?45 Ta ostatnia propozycja nie rozwiązuje również pro-
blemu i nie służy samodzielnemu prowadzeniu działalności gospodarczej, wy-
wołuje dodatkowo niepewność dla obrotu. Wątpliwości w tej sprawie jest dużo. 
Jeżeliby małżonek złożył nieprawdziwe oświadczenie, wówczas czynność była-
by bezskutecznie zawieszona46 lub, gdyby czynność prawna była jednostronna, 
byłaby ona nieważna (art. 37 § 4 k.r.o.). Do przeniesienia własności potrzebna 
byłaby zgoda małżonka. Naraża to kontrahenta na wątpliwość zakupu, wpro-
wadza niepewność obrotu gospodarczego. Jest to również niepewna sytuacja 
dla drugiego małżonka. Zgodnie z założeniem twórców nowelizacji, zarząd jest 
oparty na lojalności i zaufaniu. Zdarzają się jednak sytuacje, że małżonkowie 
działają nielojalnie. Ustawodawca zdecydował, że składniki wskazane w art. 37 
k.r.o. mają szczególne znaczenie dla rodziny. Ograniczył zatem wzajemne zaufa-
nie małżonków. Wydaje się, że zasada ta powinna się także stosować do osób, 
które wykorzystują nieruchomości do prowadzenia działalności zarobkowej 
czy zawodowej. Ochrona małżonka i możliwość pozbawienia małżonka zarzą-
du majątkiem wspólnym jest w tym aspekcie niewystarczająca ze względu na 

43 Postanowienie SN z dn. 6.04.2011 r., I CSK 367/10, LEX nr 960497.
44 Postanowienie SN z dn. 27.04.2001 r., III CKN 354/00, OSNC 2001/12/183.
45 K. Gołębiewski, Zarząd majątkiem wspólnym…, s. 602–603. 
46 M. Nazar, Ustawowy ustrój majątkowy…, s. 340.
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długość postępowania sądowego. Skutki działania nielojalnego małżonka mogą 
być też niemożliwe do odwołania. Ponadto, jeżeli ustrój wspólności majątkowej 
nadmiernie krępuje małżonka prowadzącego działalność gospodarczą, może 
on wraz ze swoim współmałżonkiem podpisać małżeńską umowę majątkową47. 
Taką interpretację przepisów uzasadniają zarówno względy systemowe, to zna-
czy kolejność unormowań, jak i względy funkcjonalne (wartość i gospodarcze 
przeznaczenie przedmiotów wskazanych w art. 37 § 1 pkt 1–3 k.r.o.). Ponadto 
w razie pozbawienia małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym na-
dal potrzebna jest jego zgoda na dokonanie czynności wymienionych w art. 37 
k.r.o., chyba że sąd postanowi, że potrzebna będzie zgoda sądu (art. 40 k.r.o.). 
Samodzielny zarząd przedmiotami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa 
nie może iść dalej niż zarząd sprawowany samodzielnie przez małżonka, gdy 
sąd pozbawi drugiego małżonka samodzielnego zarządu z ważnych powodów. 
Rozwiązanie to byłoby niespójne aksjologicznie48. Wyrażono także pogląd, że 
samodzielny zarząd, także przedmiotami wymienionymi w art. 37 k.r.o., pomi-
mo istnienia ważnych argumentów natury jurydycznej oraz celowościowej, nie 
przyjmie się w praktyce49.

Bezpieczniejsza dla dobra rodziny, obrotu gospodarczego i ochrony prawa 
własności jest koncepcja, że art. 36 § 3 k.r.o. nie wyłącza zastosowania art. 37 
k.r.o. 

De lege lata nie jest też zatem dopuszczalne, aby współmałżonek w ramach 
zastępczego działania w razie przemijającej przeszkody na podstawie art. 36 § 2 
zd. 2 k.r.o. dokonywał samodzielnie czynności wymienionych w art. 37 k.r.o. 

Posumowanie 

Zarząd nieruchomością należącą do majątku wspólnego i służącą mał-
żonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej 
jest uregulowany w inny sposób niż zarząd pozostałymi składnikami majątku 
wspólnego. Tymi przedmiotami zarządza samodzielnie małżonek, który wyko-
nuje zawód czy prowadzi działalność zarobkową. Jego współmałżonek nie może 
sprzeciwić się czynnościom podejmowanym w ramach działalności zarobkowej 

47 J. Zarałek, Zgoda jednego z małżonków…, s. 370. 
48 J. Pisuliński, O potrzebie reformy…, s. 206.
49 K. Gołębiewski, Zarząd majątkiem wspólnym…, s. 603.
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(art. 361 zd. 2 k.r.o). Małżonek musi jednak uzyskać zgodę współmałżonka na 
dokonywanie czynności związanych z nieruchomością wymienionych w art. 37 
k.r.o. w sytuacji, gdy nieruchomość należy do majątku wspólnego. 

Ustawodawca chroni majątek wspólny przez przyznanie małżonkowi moż-
liwości samodzielnego wykonywania zawodu i prowadzenia działalności zarob-
kowej. Małżonek ma większe możliwości zarabiania, a dochód ten przynależy 
do majątku wspólnego, którym już oboje małżonkowie mogą samodzielnie za-
rządzać. Takie rozwiązanie sprzyja szybkości i pewności obrotu. Służy ponadto 
ochronie prawa własności przed jego niepotrzebnym ograniczaniem. Jednocze-
śnie współmałżonek musi wyrazić zgodę na czynności wymienione w art. 37 
k.r.o. Ma zatem pewność, że najważniejsze decyzje dotyczące tak istotnego 
składnika majątku wspólnego, jaką jest nieruchomość, nie mogą zostać podję-
te bez jego udziału. Ponadto, w razie nieprawidłowego wykonywania zarządu 
przez małżonka, może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej albo pozba-
wienia małżonka prawa do zarządu majątkiem wspólnym. 
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Summary

This paper concerns the administering of real estate belonging to the common 
property, which is used for only one spouse to the profession or earning activity. Objects 
of the property serving spouse to practice or business earning spouse manages itself. 
Spouse must, however, obtain the consent of the other spouse for activities related to the 
property listed in art. 37 k.r.o. when the property belongs to the common property. 
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Streszczenie

Publikacja podejmuje zagadnienie stanu polskiego prawa filiacyjnego ze wska-
zaniem potencjalnych kwestii kontrowersyjnych wiążących się z tą regulacją prawną. 
W pierwszej kolejności podjęto próbę oceny aktualnego uregulowania pokrewieństwa 
i powinowactwa. (Pomimo nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie usunię-
to wszystkich niejasności w tym zakresie. Nadal rodzą się wątpliwości przy ustaleniu 
liczby urodzeń, które są niezbędne do powstania stosunku pokrewieństwa lub branych 
pod rozwagę przy ustalaniu stopnia powinowactwa). Następnie podjęto tematykę usta-
lania macierzyństwa, która – w odczuciu autora – będzie wymagała uszczegółowienia 
w odniesieniu do niektórych co najmniej technik sztucznego wspomagania naturalnej 
ludzkiej prokreacji. Ostatnia część publikacji odnosi się do wątpliwości dotyczących 
aktualnego sposobu uregulowania ustalenia ojcostwa dziecka, które prowadzą do wnio-
sków de lege ferenda w tym zakresie.

Słowa kluczowe: ustalenie macierzyństwa, ustalenie ojcostwa, pokrewieństwo, powi-
nowactwo, prawo filiacyjne 
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Wprowadzenie

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjąłem z niekłamanym zadowo-
leniem, głównie ze względu na drogą mi osobę dostojnego Jubilata. Zdecydo-
wanie mniejszy entuzjazm wzbudziła wyznaczona mi rola – jednego z dwoj-
ga animatorów dyskusji, której przedmiotem miało być aktualne uregulowanie 
prawa filiacyjnego w rodzimym prawie. Zadanie wydawało się bowiem nieła-
twe, zważywszy na nie tak dawną przecież, gruntowną nowelizację tego bloku 
przepisów kodeksowych. Choć odzew mojego ustnego „zagajenia” okazał się 
w dyskusji rzeczywiście niewielki, sądzę, mimo to, że co najmniej niektóre z za-
sygnalizowanych kwestii mógłby wziąć pod ewentualną rozwagę legislator. Nie 
przyświecało mi w każdym razie wstępne założenie szukania za wszelką cenę 
przysłowiowych „dziur” w całej, aktualnej regulacji polskiego prawa filiacyj-
nego. Chodziło mi o uwzględnienie niektórych przynajmniej realiów naszego 
powszechnego, codziennego życia, przede wszystkim zaś powszechnej raczej 
nieznajomości poszczególnych rozwiązań prawnych, co – wedle mojej oceny – 
powinien również uwzględniać ustawodawca, regulując poszczególne zagadnie-
nia filiacyjne1.

Zważywszy na postawione przez organizatorów konferencji zadanie, przed-
miotem poszukiwań potencjalnych kwestii kontrowersyjnych uczyniłem regula-
cję pomieszczoną w art. 617–86 k.r.o.

Aktualne uregulowanie powinowactwa

Udanym – bez wątpienia – zabiegiem legislacyjnym było wprowadzenie do 
kodeksowych określeń istoty pokrewieństwa i powinowactwa, ich linii i stopni 
(odpowiednio: art. 617 i art. 618 k.r.o.). Do czasu nowelizacji dokonanej ustawą 

1 Jako praktyk (od ponad dwudziestu już lat) mam inne – niż Pan prof. M. Nazar – zdanie 
w kwestii tzw. radzenia sobie przez judykaturę z problemami, jakie nasuwa interpretacja nieja-
snych lub wręcz źle sformułowanych przepisów. Owszem, orzeczenia zapadają (organ admini-
stracyjny i sąd nie może wszak uciec od podjęcia rozstrzygnięcia), ale bardzo często nie mogą 
one satysfakcjonować, o czym świadczy nie tak rzadko spotykane zjawisko niejednolitości linii 
orzeczniczych (dokonywania czasem nawet diametralnie odmiennej interpretacji tych samych 
przepisów), a także spora liczba judykatów (także tych, które są podejmowane przez najwyższe 
instancje – SN, NSA i TK nie wyłączając), których tezy są zasadnie podważane w ramach glos 
krytycznych. Nawet najbardziej rzetelnie dokonana interpretacja nie zastąpi prawidłowo i jedno-
znacznie sformułowanych przepisów. 
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z dnia 6 listopada 2008 r.2 trzeba było posiłkować się w tym zakresie dawnymi 
rozwiązaniami bądź uwzględniać dorobek podstawowej literatury przedmiotu 
(podręczniki, komentarze, opracowania systemowe). Sądząc po liczbie konkret-
nych pytań zgłaszanych pod moim adresem przez praktyków (także sędziów, 
kierowników USC czy notariuszy), szczególne trudności sprawiało zagadnienie 
ustalania stopnia pokrewieństwa-powinowactwa. Wspomniana nowelizacja nie 
usunęła może wszystkich niejasności w tym zakresie (chodzi zwłaszcza o pro-
blem liczby urodzeń, które są niezbędne do powstania stosunku pokrewieństwa 
lub branych pod rozwagę przy ustalaniu stopnia powinowactwa3), skonkretyzo-
wała jednak niewątpliwie podstawowe kryterium uwzględniane przy obliczaniu 
stopnia pokrewieństwa i powinowactwa. 

W art. 618 § 1 k.r.o. prawodawca wyjaśnił, że powinowactwo wynika z mał-
żeństwa i jest to więź „między małżonkami a krewnymi drugiego małżonka”. 
Przesądzono przy tym, że „trwa ono mimo ustania małżeństwa”. Właśnie zasad-
ność tego ostatniego zastrzeżenia była już podważana. Zarzucano mianowicie, 
że jest ono nazbyt szerokie, gdyż obejmuje również sytuację sztucznego utrzy-
mywania tej więzi, także po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód4. Trzeba 
bowiem pamiętać o specyficznym, wybitnie formalnym charakterze węzła po-
winowactwa. Wydaje się, że normatywnego rodowodu węzła można upatrywać 
w społecznym zjawisku – co najmniej zainteresowania, jakim obdarzają zawie-
rany (i funkcjonujący) związek krewni każdego z małżonków. Zainteresowanie 
to manifestowane jest wielokrotnie – zwłaszcza przez rodziców przyszłych mał-
żonków – już na etapie wyboru partnera. Po zawarciu związku, małżonkowie 
niejednokrotnie korzystają też z faktycznej pomocy krewnych jednego z nich 
(powinowatych współmałżonka). 

Można mniemać, że po rozwodzie, będącym przecież efektem zupełnego 
i trwałego rozkładu pożycia samych małżonków, zainteresowanie byłym już 
współmałżonkiem osoby z nami spokrewnionej zdecydowanie maleje (może 
poza relacją: ojczym/macocha–pasierb). Sensowność pozostawienia w tej sytu-
acji – wyłącznie już normatywnej tylko – więzi powinowactwa, w jej ogólnym 

2 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, nr 220, poz. 1431. Nowela weszła w życie w dniu 13 czerw-
ca 2009 r.

3 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 5–9; J. Strzebin-
czyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 31–32.

4 Por. A. Wojdyła, Ustanie i unieważnienie małżeństwa a powinowactwo, „Nowe Prawo” 
1988, nr 10–12, s. 92 i n.
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kształcie, budzi wątpliwości. Warto tutaj podkreślić negatywne konsekwen-
cje utrzymywania powinowactwa po rozwodzie małżonków. Po pierwsze, byli 
małżonkowie stają się względem siebie – w obliczu prawa – osobami obcymi, 
skoro nie wiąże ich już nawet formalnoprawny związek, który kiedyś zawarli; 
nie dotyczy to natomiast powinowatych (trywializując – żony już nie mam, te-
ściów tak). Po drugie, ewentualne kolejne zawierane małżeństwa przez osobę 
rozwiedzioną będą kreować nowe trwałe (bo nierozerwalne nawet po ponow-
nych rozwodach) węzły powinowactwa (celowo znowu upraszczając – z zasady 
monogamii wynika, że w danym okresie mogę pozostawać w związku małżeń-
skim z jedną kobietą; teściów mam zaś wielu, w zależności od liczby zawartych 
w życiu małżeństw). 

Zagadnienie przedstawia się nieco inaczej w razie naturalnego ustania 
małżeństwa. Śmierć jednego z małżonków nie musi wszak niweczyć dalszego 
zainteresowania, ciepłego traktowania i pozytywnych więzi łączących tego mał-
żonka za jego życia z krewnymi żony (męża). Niemniej jednak i w rozważanych 
w tym miejscu wypadkach, pozostają wskazane negatywne następstwa utrzy-
mywanego dalej powinowactwa. 

Ustalenie macierzyństwa

Może dziwić, że tak kardynalna – dla ogólnej problematyki ustalania po-
chodzenia dziecka – kwestia została tak późno uregulowana przez rodzimego 
legislatora. Przecież od faktu przesądzenia macierzyństwa zależy możliwość 
uruchomienia któregokolwiek z normatywnych sposobów określenia, kto jest 
ojcem dziecka. 

Generalnie wypada aprobować kierunek przyjętego rozwiązania, które – 
wzorem większości chyba współczesnych ustawodawstw światowych – uznaje 
za matkę tę kobietę, która dziecko urodziła. 

W moim odczuciu, ogólna reguła przyjęta w art. 619 k.r.o. będzie jednak 
wymagać – prędzej czy później – uszczegółowienia w odniesieniu do niektórych 
co najmniej technik sztucznego wspomagania naturalnej ludzkiej prokreacji5, 
zwłaszcza zapłodnienia in vitro z wykorzystaniem łona zastępczej matki (ko-
biety niebędącej dawczynią materiału genetycznego użytego do zapłodnienia tą 

5 Bardziej szczegółowo opisuje konkretne techniki wspomagania ludzkiej prokreacji 
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 279–284.
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techniką). Bardzo często, w takich właśnie przypadkach, uwidaczniają się – tak-
że w naszym kraju – spory o macierzyństwo między matką genetyczną (daw-
czynią takiego materiału) a kobietą, która dziecko urodziła (matką biologiczną). 
Skoro zabiegi tego rodzaju już są w Polsce faktycznie dokonywane, a państwo 
zamierza je nawet (co najmniej w części) finansować, nieodzowne wydaje się 
jednoznaczne uregulowanie kwestii ustalenia macierzyństwa także w takich sy-
tuacjach6. 

Ojcostwo dziecka

Uwagi ogólne

Wywody tej części opracowania wypada rozpocząć od powtórzenia, iż do-
piero wskazanie matki dziecka (w sensie prawnym), co znajdzie swoje odzwier-
ciedlenie w akcie urodzenia dziecka, umożliwi ustalenie, kto jest ojcem dziecka7. 
Stosowne przepisy (art. 62–86 k.r.o.) przewidują trzy alternatywne, wzajemnie 
się wykluczające, tryby ustalania ojcostwa: domniemanie, że ojcem dziecka uro-
dzonego w czasie trwania małżeństwa lub w ciągu trzystu dni od ustania, unie-
ważnienia lub separowania tego związku jest mąż (były mąż) kobiety, która to 
dziecko urodziła, dobrowolne uznanie ojcostwa oraz jego sądowe ustalenie. 

Odrębność wszystkich trzech sposobów wynika wprost z art. 72 § 1 k.r.o., 
zgodnie z którym uznanie ojcostwa i jego ustalenie orzeczeniem sądu wchodzą 
w rachubę dopiero wtedy, gdy dziecko nie jest objęte domniemaniem małżeń-
skiego pochodzenia (urodziło się poza wskazanymi ramami domniemania okre-
ślonego w art. 62 § 1 i 2 k.r.o. lub domniemanie wynikające z tych norm zostało 
obalone). Rozdzielność interesujących nas w tym miejscu rozważań sposobów 
dotyczących określenia, kto jest ojcem dziecka, podkreślił polski legislator do-
datkowo w dwóch innych jeszcze przepisach. 

6 Co do dylematów z tym związanych por. T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, 
t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2011, s. 227–229.

7 Biologiczne (genetyczne) rodzicielstwo pozostaje bez znaczenia tak długo, dopóki nie 
znajdzie odzwierciedlenia w sposób określony przepisami art. 619–86 k.r.o. Jeżeli zatem nie doj-
dzie do ustalenia, która kobieta urodziła, prawodawca posługuje się zwrotem „dziecko rodzi-
ców nieznanych”. Akt urodzenia takiego dziecka sporządza się wówczas w specyficznym trybie, 
określonym w art. 52 Prawa o aktach stanu cywilnego (p.a.s.c.), na podstawie postanowienia są-
du. Zasadniczo zawiera on w istocie fikcyjne dane, zwłaszcza te, które tyczą jego rodziców. Luki 
postrzegalne w uregulowaniu przyjętym w art. 52 p.a.s.c., rodzące poważne problemy praktyczne 
dla kierowników USC, wyeksponował – trafnie – J. Gajda w toku konferencyjnej dyskusji. 
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Pierwszy jest związany z dopuszczalnością uznania ojcostwa wobec dziec-
ka już po jego poczęciu, ale jeszcze przed urodzeniem się (art. 75 § 1 k.r.o.). Sko-
rzystanie z tej możliwości w ogóle wyklucza stosowanie domniemania z art. 62 
k.r.o. w odniesieniu do innego mężczyzny (niż uznający), którego matka dziecka 
poślubiła dopiero po dokonanym uznaniu, ale przed urodzeniem się dziecka (art. 
75 § 2 k.r.o.)8. Można postulować szersze normatywne ujęcie tego rozwiązania. 
Nie da się przecież wykluczyć przypadków podjęcia próby uznania ojcostwa 
przez mężczyznę, od którego dziecko pochodzi, w okresie trzystu dni od rozwo-
du, kiedy działa jeszcze formalnie domniemanie z art. 62 k.r.o.9. Może się wyda-
wać, że problem jest sztuczny, w takiej bowiem sytuacji dopuszczalność uznania 
ojcostwa jest formalnie wykluczona (art. 72 § 1 k.r.o.), skoro nadal działa jeszcze 
domniemanie małżeńskiego pochodzenia dziecka. Ze względu na słabą znajo-
mość prawa może się jednak zdarzyć, iż rzeczywisty, biologiczny ojciec dziecka 
i jego matka nie ujawnią przed organem uprawnionym do odbioru oświadczeń 
koniecznych do uznania ojcostwa, że od ustania małżeństwa kobiety nie minęło 
jeszcze 300 dni. Okoliczność ta będzie dla nich po prostu nieistotna. W konse-
kwencji może dojść do uznania, pomimo jego niezgodności z prawem10.

Drugi przepis konkretyzujący rozważane odrębności dokonuje z kolei dys-
tynkcji między dobrowolnym uznaniem a sądowym ustaleniem ojcostwa. W myśl 
art. 72 § 2 k.r.o., uznanie ojcostwa jest obecnie zakazane, „jeżeli toczy się sprawa 
o ustalenie ojcostwa”. Wydaje się, że wzgląd na większą gwarancję zgodności 
z prawdą, jaką bez wątpienia powinno dawać orzeczenie sądowe (względem do-
browolnych oświadczeń samych rodziców dziecka), wzgląd, który legł zapewne 
u podstaw takiego rozwiązania, może niekiedy spowodować zbędne sformalizo-
wanie sposobu normatywnego ustalenia ojcostwa. Przede wszystkim wtedy, gdy 

8 Nadanie art. 75 § 2 takiego właśnie sensu postulowałem już wcześniej. Por. J. Strzebin-
czyk, Dokonanie i unicestwienie dokonanego uznania ojcostwa, w: Księga dla naszych kolegów. 
Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, 
doktora Marka Zagrosika, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013, s. 414–415.

9 Do kwestii tej wypadnie powrócić w dalszej części rozważań (zob. wywody pomiesz-
czone w ramach punktu Wątpliwości tyczące aktualnego sposobu uregulowania domniemania 
małżeńskiego pochodzenia dziecka).

10 Ewidentnym dowodem możliwości popełnienia błędu w interpretacji norm prawnych – 
nawet przez sąd, w „dobrej wierze” – jest słynne orzeczenie o przysposobieniu dziecka (w trybie 
zwykłej adopcji pełnej) przez konkubina jego matki. Wskutek takiego rozstrzygnięcia małoletni 
„uzyskał” co prawda ojca, ale „stracił” matkę, ustały bowiem dotychczasowe więzi prawne łą-
czące go z nią (zob. Wyrok SN z dnia 25.10.1983 r., III CRN 234/83, OSNC 1984, nr 8, poz. 135 
z glosami T. Smyczyńskiego, OSP 1985, nr 7–8, poz. 134 i H. Doleckiego, OSP 1986, nr 1, poz. 2).



233Sugestie zmian w obrębie polskiego prawa filiacyjnego...

pozwany przyznaje swoje ojcostwo przed sądem, oświadczając dodatkowo, że 
proponował matce dziecka dobrowolne uznanie tego faktu, ta jednak upiera się 
przy sądowej interwencji11. Zakaz przyjęcia przez sąd (w takiej właśnie sytuacji) 
oświadczeń obu rodziców (stron toczącego się już procesu), potrzebnych do sku-
tecznego uznania ojcostwa, jest co najmniej kontrowersyjny12. 

Wątpliwości tyczące aktualnego sposobu uregulowania domniemania małżeń-
skiego pochodzenia dziecka

Z pozoru mogłoby się wydawać, że problematyka małżeńskiego pochodze-
nia dziecka nie powinna nasuwać istotniejszych zastrzeżeń, także przy prak-
tycznym wykorzystaniu tej instytucji do ustalania pochodzenia dziecka od ojca. 
Godzi się jednak podnieść w tym zakresie co najmniej następujące wątpliwości. 

1. Już stosunkowo dawno proponowano zastąpienie nieco „rachitycznej” 
formuły z art. 62 § 1 k.r.o., zgodnie z którą domniemanie z tego przepisu uru-
chamiane jest dopiero od momentu urodzenia się dziecka, a nie jego poczęcia. 
Można tu powtórnie skierować uwagę prawodawcy na wniosek de lege ferenda 
o zmianę obecnego, werbalnego ujęcia, na przykład następująco: „Art. 62 § 1. Je-
żeli dziecko było już poczęte w chwili zawarcia małżeństwa albo zostało poczęte 
w czasie jego trwania, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Do-
mniemanie to upada, jeżeli dziecko nie urodzi się w czasie trwania małżeństwa 
albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia”13.

2. Kolejną kontrowersyjną kwestią jest normatywne określenie momentu, 
od którego rozpoczyna swój bieg zawity termin do zaprzeczenia swojego ojco-
stwa przez samego męża (byłego męża) kobiety, która dziecko urodziła. Usta-
wodawca przyjmuje obecnie, że bieg ten rozpoczyna się w dniu, w którym mąż 

11 W okresie działalności autora we wrocławskim oddziale Komitetu Ochrony Praw Dziec-
ka przypadki takie występowały nierzadko. Zmianie uległy, co prawda, przepisy tyczące wła-
dzy rodzicielskiej, dyskryminujące onegdaj ojca ustalanego wyrokiem sądu, w rachubę jednak 
wchodzą także inne powody, dla których kobieta decyduje się wytoczyć powództwo o sądowe 
ustalenie ojcostwa (albo daje ojcu dziecka powód do wytoczenia takiego powództwa), odmawia-
jąc potwierdzenia, iż jest on ojcem dziecka, co jest konieczne do dokonania uznania ojcostwa. 

12 K. Pietrzykowski (w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, 
Warszawa 2012, s. 731) – uważa przepis art. 72 § 2 k.r.o. za wręcz „zły i szkodliwy”, optując 
w konsekwencji za jego pilnym uchyleniem. 

13 Zob. A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebinczyk, Wrocławski projekt ustawy o rozsze-
rzeniu prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, „Słowo Powszechne” z dn. 29–30–
31.07.1989, s. 8–9 oraz z dn. 16–17–18.06.1990, s. 9–11. W tekście projektowanej nowelizacji 
uwzględniono także zmiany werbalne pozostałych paragrafów w art. 62 k.r.o.
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matki „dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę” (art. 63 k.r.o.). Tymcza-
sem jest oczywiste, że nie w każdym przypadku powzięcie takiej wiadomości 
uzasadnia wątpliwości męża co do tego, czy dziecko rzeczywiście pochodzi od 
niego14. Zważywszy zaś dodatkowo, że właśnie tylko wykazanie, iż „mąż matki 
nie jest ojcem dziecka” stanowi aktualnie jedyną, uniwersalną przesłankę mate-
rialnoprawną skutecznego zaprzeczenia ojcostwa (art. 67 k.r.o.), to – moim zda-
niem – początek biegu terminu powinien być w rozważanym przypadku powią-
zany raczej z momentem powzięcia przez męża matki wiadomości (może nawet 
samego tylko podejrzenia), iż „nie jest on ojcem dziecka urodzonego przez żonę”. 
Takie rozwiązanie doprowadziłoby do pełnej synchronizacji obu przepisów (art. 
63 i art. 67 k.r.o.). Kontrargumentu nie powinien stanowić wzgląd na ostateczne 
przesądzenie – i to stosunkowo szybko – czy mąż matki jest ojcem dziecka uro-
dzonego przez żonę. Dla dziecka przewidziano bowiem aż trzyletni termin (i to 
liczony od osiągnięcia pełnoletności) na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa. Legitymacja prokuratora nie została natomiast ograniczona żadnym 
terminem (art. 70 § 1 i art. 86 k.r.o.). 

3. Z rozmów z zainteresowanymi wynika, że wręcz szokiem jest dla nich 
informacja, iż nawet po długim (czasem wręcz wieloletnim) okresie faktycz-
nego rozłączenia, bez sformalizowania tego stanu orzeczeniem o separacji czy 
rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód, uchodzą oni – w świetle prawa – za 
ojców dzieci urodzonych przez żonę. Można się w związku z tym zastanowić 
nad sensownością dalszego utrzymywania okresu 300 dni działania domnie-
mania małżeńskiego pochodzenia dziecka po rozwodzie (względnie separacji). 
Ustawodawca jest w tym wypadku co najmniej niekonsekwentny15. Jak bowiem 
uzasadnić rozciągnięcie analizowanego domniemania jeszcze na okres trzystu 
dni od rozwiązania lub separowania związku małżeńskiego, skoro podstawą do 
wydania orzeczeń jest w wypadku rozwodu stan zupełnego i trwałego rozkładu 
pożycia małżonków, a w odniesieniu do separacji – co najmniej zupełny rozkład. 
Jest zatem oczywiste, że skoro sąd orzekł rozwód (lub separację), małżonko-
wie musieli zaprzestać także pożycia fizycznego i to zazwyczaj jeszcze przed 
wszczęciem stosownego postępowania. Jeśli dodać do tego czas na zakończe-
nie postępowania i uprawomocnienie się orzeczenia o rozwodzie (separacji), to 

14 Problem nie dotyczy – przynajmniej co do zasady, pomijając ekstremalne przypadki 
– żony, ponieważ dla niej już moment zorientowania się, że jest w ciąży jest tożsamy z wiedzą 
o tym, kto jest ojcem dziecka.

15 Zarzut formułuję w tekście głównym nadmiernie chyba ostrożnie. 
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w żadnym wypadku nie zostaje spełnione podstawowe założenie, na bazie które-
go legislator zdecydował o przedłużeniu czasu działania domniemania z art. 62 
k.r.o. o dalsze 300 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego 
(separacyjnego). Sensu przedłużenia czasu obowiązywania rozważanego do-
mniemania poza ramy czasowe małżeństwa należy zaś upatrywać wyłącznie 
w założeniu, iż nie można wykluczyć przypadków, kiedy doszło do zapłodnienia 
matki przez jej męża krótko przed jego zgonem16.

W moim odczuciu, za ewentualnym, dalszym utrzymywaniem domniema-
nia małżeńskiego pochodzenia dziecka, jeszcze w ciągu 300 dni od rozwiązania 
małżeństwa przez rozwód (lub sądowego separowania tego związku), tylko po-
zornie przemawia dobro dziecka. Powszechne jest bowiem zjawisko unikania 
wykonywania powinności rodzicielskich przez mężczyznę, który dowiaduje się, 
że w świetle rozwiązań prawnych uchodzi za ojca, ma jednak pełną świadomość, 
że w rzeczywistości dziecko od niego nie pochodzi. Taka postawa, wynikająca 
głównie z bezsensowności wskazanego rozwiązania normatywnego, nie ma nic 
wspólnego z praktyczną realizacją zasady dobra dziecka. 

4. W art. 62 § 2 k.r.o. rodzimy prawodawca przesądził zagadnienie koli-
zji domniemań, która może powstać wtedy, gdy była mężatka rodzi dziecko, co 
prawda jeszcze przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeń-
stwa, lecz już po zawarciu kolejnego związku. Zgodnie z przywołanym prze-
pisem, domniemywa się, że ojcem dziecka jest ów drugi (a nie poprzedni) mąż 
matki dziecka. Taki sposób rozstrzygnięcia przedstawionej, możliwej w prakty-
ce, kolizji jest godny aprobaty. Zawarcie małżeństwa w opisanej sytuacji zmierza 
bowiem najczęściej do dostosowania prawnej sytuacji dziecka (co do jego pocho-
dzenia od mężczyzny) do rzeczywistego stanu faktycznego. 

Wydaje się jednak zasadne postulowanie jednoznacznego uregulowa-
nia w przepisach innej jeszcze, możliwej kolizji. Chodzi o zbiegające się 
domniemania ojcostwa dziecka kobiety bigamistki17. 

Problem jest dostrzegany w doktrynie, gdzie jako rozwiązanie najczę-
ściej postuluje się stosowanie analogii z art. 62 § 2 k.r.o.18 Moim zdaniem taka 

16 Przypadki takie zdarzały się zawsze. To właśnie one spowodowały onegdaj nadawanie 
imienia Postumus potomkowi, który przyszedł na świat dopiero po śmierci swojego ojca. 

17 Z praktyki orzeczniczej wynika, że naruszenie zakazu bigamii stanowi obecnie drugą 
(po chorobie psychicznej lub niedorozwoju psychicznym małżonków) co do częstotliwości przy-
czynę żądania unieważnienia małżeństwa.

18 Tak: B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971, s. 126, a tak-
że J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 261.
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propozycja nie jest zasadna, obecnie rozważana sytuacja pozostaje bowiem bez 
związku z dopiero co zasygnalizowanym założeniem, które legło u podstaw 
unormowania przyjętego w przepisie, o którym mowa. De lege lata musiałoby 
zatem dojść do skutecznego zaprzeczenia ojcostwa co najmniej jednego z mężów 
bigamistki19. Mimo to można postulować przyjęcie przez samego ustawodaw-
cę wyraźnego rozwiązania tego zagadnienia, ponieważ jego brak rodzi w aktu-
alnym stanie prawnym istotne komplikacje przy sporządzaniu aktu urodzenia 
dziecka, w razie ujawnienia faktu bigamii jego matki przez kierownika USC20.

5. W swoim wyroku z 26 listopada 2013 r. (P 33/12) Trybunał Konstytucyj-
ny stwierdził niezgodność art. 71 k.r.o. z przepisami art. 47 w związku z art. 31 
ust. 3 i w związku z art. 18 Konstytucji RP oraz art. 8 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listo-
pada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Pro-
tokołem nr 221. Nie opublikowano jeszcze uzasadnienia takiego rozstrzygnięcia, 
ale zostało ono wydane na kanwie pytań dwóch składów orzekających sądów po-
wszechnych. Ze sformułowania jednego z pytań wynika, że wątpliwości wzbu-
dził zwłaszcza bezwzględny zakaz zaprzeczania ojcostwa po śmierci dziecka, 
proklamowany w art. 71 k.r.o., nawet w sytuacji, gdy powództwo zostało wyto-
czone jeszcze za życia dziecka. 

Wyrok TK wywołuje potrzebę zrewidowania innych przepisów kodekso-
wych zawierających uregulowania podobne do tego, jakie przyjęto w derogowa-
nym art. 71 k.r.o. Oba wchodzące w tym zakresie w rachubę przepisy nasuwają 
zaś zastrzeżenia, z tego punktu widzenia. 

W art. 6115 k.r.o. zakazano – co do zasady – sądowego ustalania i zaprze-
czania macierzyństwa po śmierci dziecka. Zakaz ten złagodzono w zdaniu dru-
gim, ale wyłącznie w odniesieniu do ustalenia macierzyństwa. Jest ono bowiem 
dopuszczalne także po śmierci dziecka, jeśli to ono wytoczyło za życia w tej 
sprawie powództwo. Odstępstwa od ogólnego zakazu nie przewidziano nato-
miast – w ogóle – w sprawach o zaprzeczenie macierzyństwa, a także w sytuacji, 
gdy powództwo o sądowe ustalenie macierzyństwa wniosła inna, legitymowana 
do tego osoba (a nie samo dziecko). Można mniemać, że w tym zakresie przepis 

19 W wypadku ewentualnego wielożeństwa kobiety, chodziłoby o obalenie domniemań 
wskazujących na kilku jej mężów. 

20 Szerzej zob. w tej kwestii J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne..., s. 211.
21 Teza wyroku TK została opublikowana w Dz.U. 2013, poz. 1439. 
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art. 6115 k.r.o. ma identyczne wady, które wziął pod rozwagę TK, ferując swoje 
orzeczenie na kanwie art. 71 k.r.o. 

Podobnie przedstawia się sytuacja odnośnie do art. 83 § 1 k.r.o., w którym 
zawarto równie bezwzględny zakaz ustalania bezskuteczności uznania ojcostwa 
po śmierci dziecka (z wyjątkiem sytuacji, gdy do samego uznania doszło rów-
nież po śmierci – art. 83 § 2 w związku z art. 76 § 2 k.r.o.).

W konsekwencji dostrzeżonych nieprawidłowości nieodzowna wydaje się 
interwencja samego ustawodawcy w zakresie materii unormowanej we wszyst-
kich trzech przepisach (art. 6115, 71 i art. 83 § 1 k.r.o.).

Uznanie ojcostwa

Po gruntownej modyfikacji, jakiej prawodawca dokonał od dnia 13 czerwca 
2009 r., ten normatywny sposób ustalania pochodzenia dziecka od ojca wyda-
je się być źródłem znacznie mniejszej liczby kontrowersji, przynajmniej w za-
kresie praktycznego wykorzystania tej instytucji22. Pewne wątpliwości mimo to 
istnieją.

1. W obecnie obowiązującym stanie prawnym do skutecznego uznania oj-
costwa niezbędne są dwa oświadczenia: samego mężczyzny, który przyznaje 
fakt swojego ojcostwa, oraz matki dziecka, która potwierdza, że uznający jest 
biologicznym ojcem dziecka. Jeśli zważyć na dopuszczalne czasowe rozszcze-
pienie obu tych oświadczeń, następnie to, iż mogą być one złożone przed różny-
mi podmiotami asystującymi przy ich składaniu, a wreszcie – brak kategorycz-
nego przypisania właściwości miejscowej tych podmiotów, mogą powstać pewne 
komplikacje przy sporządzaniu aktu urodzenia dziecka, zwłaszcza wtedy, gdy 
ojcostwo zostaje uznane jeszcze przed urodzeniem się dziecka23. 

2. Nie może zadowalać wręcz ogólnikowe odesłanie przewidziane w art. 79 
k.r.o.: „Przepisy o ustaleniu bezskuteczności uznania ojcostwa stosuje się odpo-
wiednio do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo”. Powstają w szczegól-
ności wątpliwości co do zdarzenia uruchamiającego bieg sześciomiesięcznego 
terminu, w ciągu którego matka dziecka powinna wystąpić z takim żądaniem. 
Ojca dziecka wiąże taki sam termin, począwszy „od dnia, w którym dowiedział 

22 Pozostawiam na uboczu pewne spory doktrynalne, np. co do aktualnego charakteru 
prawnego aktu uznania.

23 Zob. w tym zakresie J. Strzebinczyk, Dokonanie i unicestwienie dokonanego uznania 
ojcostwa..., s. 424–425.
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się, że dziecko od niego nie pochodzi”. Odpowiednie stosowanie takiego jedno-
znacznego zapisu względem matki staje się prawie niemożliwe. W zdecydowanej 
większości przypadków, już od chwili, w której orientuje się ona, że jest w ciąży, 
wie przecież, kto jest ojcem jej dziecka. Skoro następnie dochodzi ustalenia bez-
skuteczności uznania, oznacza to, że wcześniej złożyła nieprawdziwe oświad-
czenie potwierdzające rzekome ojcostwo uznającego, a w konsekwencji – że nie 
zmieściła się w zakreślonym terminie. 

3. Warto wreszcie zauważyć – choć sprawa nie jest może najistotniejsza 
– że nowe uregulowanie podstaw służących do wyeliminowania skutków doko-
nanego uznania ojcostwa wcale nie rozwiało wszystkich wątpliwości. Oprócz 
podstawowego sposobu – ustalenia bezskuteczności uznania, a mianowicie wy-
kazania, że dziecko w rzeczywistości nie pochodzi od mężczyzny, który uzna-
nia dokonał, w rachubę mogą również wchodzić (potencjalnie przynajmniej) co 
najmniej trzy inne mechanizmy. 

W razie naruszenia norm bezwzględnie obowiązujących (na przykład zło-
żenie oświadczeń koniecznych do uznania przez ojca i matkę, którzy nie osiągnę-
li wymaganego w art. 77 k.r.o. minimum wiekowego 16 lat albo przed podmio-
tem nieuprawnionym w żadnej sytuacji do odbioru oświadczeń tego rodzaju), 
powszechnie przyjmuje się w doktrynie i judykaturze bezwzględną nieważność 
dokonanego uznania. Sankcję tę wywodzi się na ogół z postanowienia art. 58 k.c. 

Dopiero co przedstawiona konstrukcja milcząco – co najmniej – przypisy-
wać musi oświadczeniom niezbędnym do skutecznego uznania ojcostwa charak-
ter oświadczeń woli24. Jeśli tak, to do obrony nadaje się jednak również pogląd 
o dopuszczalności stosowania w odniesieniu do uznania ojcostwa, i to w obec-
nym kształcie tej instytucji, przepisów o wadach oświadczeń woli i wynikają-
cych stąd konsekwencji (drugi mechanizm)25.

Dopuszcza się wreszcie (trzecia możliwość) tak zwane uznanie nieistnieją-
ce, w różnorodnych zresztą wariantach. Jedni autorzy ograniczają je do przypad-
ków, gdy w realiach konkretnej sprawy nie może być w ogóle mowy o złożeniu 

24 W zmienionym już stanie normatywnym, za przyznaniem uznaniu ojcostwa charakteru 
wielostronnej czynności prawnej opowiada się zdecydowanie K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy..., s. 735–737.

25 Zob. tamże, s. 782–786.
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jakiegokolwiek oświadczenia26. Inni traktują je jako skutek (konsekwencję) 
orzeczenia o bezskuteczności uznania27.

Wobec mnogości i różnorodności poglądów w rozważanej materii optuję za 
jednoznaczną interwencją ustawodawcy, na przykład w postaci zakazu stosowa-
nia cywilistycznych przepisów o wadach oświadczeń woli względem oświadczeń 
koniecznych do skutecznego uznania ojcostwa. Ingerencja legislatora wydaje się 
potrzebna dla uzyskania spójności orzeczniczej w tych sprawach. Jednolitość 
orzecznictwa jest bardzo istotna w analizowanych sytuacjach, ponieważ sankcja 
jest kategorią normatywną. O jej rodzaju powinien więc decydować sam prawo-
dawca, a nie – od przypadku do przypadku – sędziowie czy komentatorzy. 

Postulaty zmian w obrębie sądowego ustalenia ojcostwa

Aktualne uregulowanie tej instytucji nasuwa co najmniej dwa wnioski de 
lege ferenda. 

1. Dlaczego ustawodawca wzbrania się przed dopuszczeniem możliwości 
wytaczania powództw (dokonania co najmniej tylko tej czynności proceso-
wej) o ustalanie ojcostwa, zwłaszcza przez matkę dziecka, już w odniesieniu 
do nasciturusa, bez możliwości zakończenia takiej sprawy orzeczeniem sądu 
przed urodzeniem się dziecka (albo nawet przed upływem pewnego, z góry za-
kreślonego czasu, który musiałby upłynąć od urodzenia się dziecka). Stosowne, 
szczegółowo uargumentowane rozwiązania tego zagadnienia były zgłaszane już 
dawno28. Pomijając niebagatelny walor „gwarancyjny” (dla matki i dziecka), wy-
nikający z możliwości przyspieszenia postępowania sądowego w przedmiocie 
przymusowego ustalenia, kto jest ojcem dziecka, brak – w moim odczuciu – ra-
cjonalnych powodów dla odmiennego traktowania dziecka poczętego, na grun-
cie obu trybów prawnego oznaczania ojca dziecka pozamałżeńskiego (a uznanie 
ojcostwa nasciturusa jest przecież dopuszczalne – art. 75 k.r.o.). W propozycjach 
rozwiązania tej kwestii, do których wcześniej nawiązano, starano się także wy-
eliminować przewidywane trudności, związane z przeprowadzaniem koniecz-
nych dowodów w tak wczesnym etapie rozwoju człowieka.

26 Tak tamże, s. 780.
27 Tak z kolei M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 278.
28 Zob. A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebinczyk, O rozszerzenie ochrony prawnej kobie-

ty ciężarnej i dziecka poczętego, „Ład” z dn. 23.08.1987, s. 3 i 25; tychże, Wrocławski projekt...
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2. Powstaje też pytanie o sens dalszego utrzymywania w art. 85 § 2 k.r.o. 
dowodu plurium concumbentium, szczególnie jeśli zważyć na coraz powszech-
niej stosowany w sprawach o ustalenie ojcostwa dowód z polimorfizmu DNA, 
niezbyt już dziś kosztowny, a bez porównania pewniejszy. 

Uwaga końcowa

Przedkładane do publikacji opracowanie nie pretenduje do rangi komplek-
sowego, a tym bardziej – szczegółowego ujęcia tytułowej problematyki. Zgodnie 
z rolą przypisaną przez organizatorów jubileuszowej konferencji, chodziło raczej 
o swoiste wprowadzenie do dyskusji i sprowokowanie do krytycznego spojrzenia 
na wybrane kwestie szczegółowe w obrębie polskiego prawa filiacyjnego.

Prezentowany tekst nie wykracza zasadniczo poza ramy tematyki przedsta-
wionej ustnie na konferencji, z jednym wyjątkiem. Chodzi o pokłosie Wyroku 
TK z dn. 26 listopada 2013 r. (P 33/12), uwzględnionego w punkcie Wątpliwości 
tyczące aktualnego sposobu uregulowania domniemania małżeńskiego pocho-
dzenia dziecka.
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SUGGESTIONS FOR THE CHANGES  
WITHIN THE POLISH LAW OF FILIATION  

(FOR CONSIDERATION OF THE LEGISLATOR)

Summary

The publication takes up the issue of the status of the Polish filiation law with an 
indication of potential controversial issues associated with this legal regulation. First, 
an attempt to assess the current rules of consanguinity and affinity is made. Despite 
the amendment of the Family and Guardianship Code, not all ambiguity in this regard 
has been removed. There are still doubts in determining the number of births that are 
essential to the formation of a consanguinity relationship or taken into consideration 
when determining the degree of affinity. Then the subject of determining motherhood 
was taken up, which in the opinion of the author will require refinement in relation to at 
least some techniques of artificial support for natural human procreation. The last part 
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of the publication refers to doubts concerning the current way of regulating paternity of 
the child which lead to de lege ferenda conclusions in this regard.

Translated by Agnieszka Kotula

Keywords: determining motherhood, paternity of the child, the consanguinity, the af-
finity
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DZIECKO POCZĘTE JAKO NAJBLIŻSZY CZŁONEK RODZINY

Streszczenie

Tekst obejmuje problem prawnej dopuszczalności relacji rodzinnoprawnej po-
między dzieckiem poczętym a jego rodzicami. Autorka analizuje dopuszczalność po-
sługiwania się konstrukcjami prawnorodzinnymi obejmującymi władzę rodzicielską 
rodziców w stosunku do dziecka poczętego. Przedmiotem rozważań pozostaje także 
dopuszczalność uznania dziecka poczętego jako najbliższego członka rodziny zarówno 
w kontekście dochodzenia odszkodowania za jego śmierć przed urodzeniem, jak i bez 
związku z wyrządzeniem szkody prenatalnej. Analizie poddano orzeczenie Sądu Naj-
wyższego, w świetle którego przepis art. 446 § 4 k.c. dopuszcza uznanie dziecka poczę-
tego za członka rodziny i uzasadnia domaganie się odszkodowania od sprawcy szkody 
na rzecz poszkodowanych najbliższych członków rodziny. 

Słowa kluczowe: dziecko poczęte, rodzina, szkoda prenatalna

Uwagi wprowadzające

Sąd Najwyższy w jednym z wydanych w ostatnim czasie orzeczeń przyjął, 
iż „dziecko nienarodzone, zdolne do życia poza organizmem matki, które 
zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, może zostać uznane za 
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»zmarłego« w rozumieniu art. 446 § 4 k.c.”1 Wyrok ten inspiruje do podjęcia 
dyskusji, może nie tyle nad podmiotowością dziecka poczętego, ile nad jego ro-
dzinnoprawną relacją. Zagadnienie prawnej podmiotowości dziecka poczętego 
należy do jednego z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych w cywili-
styce, i od lat stanowi przedmiot zainteresowania przedstawicieli nauki prawa. 
Toczą się spory co do zakresu przyznanej dziecku poczętemu zdolności prawnej 
i uznania jego podmiotowości prawnej. Wydaje się, że wobec coraz bardziej za-
awansowanych technik medycznych w zakresie możliwej diagnostyki i terapii 
płodu celowe będzie podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do precyzyj-
nego określenia statusu prawnego, w tym także, a może przede wszystkim, sta-
tusu rodzinnoprawnego nasciturusa. W tym wypadku pojawia się także problem 
sprawowania władzy rodzicielskiej nad osobą dziecka poczętego. Zagadnienie 
to było przedmiotem moich kompleksowych badań, stąd w tym miejscu, by nie 
obciążać wywodu, usprawiedliwione wydaje się odesłanie czytelnika do moich 
wcześniejszych prac2. W ramach prezentowanego wywodu należy podkreślić je-
dynie fakt, iż niektórzy autorzy postulują niemożność dalszego utrzymywania 
dotychczasowych rozwiązań w zakresie tradycyjnie pojmowanej instytucji wła-
dzy rodzicielskiej. Władza ta, w myśl powszechnie i w miarę jednolicie akcep-
towanej wykładni art. 92 k.r.o., powstaje dopiero z chwilą urodzenia dziecka. T. 
Sokołowski zauważa jednak, że o ile dotychczasowa interpretacja odpowiadała 
potrzebom jeszcze kilka lat temu (a już na pewno wtedy, gdy powstawał Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy), o tyle dokonywana była w innych warunkach społecz-
nych i wobec braku, a przynajmniej nierozpowszechnionego systemu medycznej 
opieki prenatalnej. Formułowane są postulaty wskazujące na potrzebę uznania, 
że władza rodzicielska, a przynajmniej niektóre jej atrybuty, wobec rozwoju tech-
nik medycyny prenatalnej powinny przysługiwać już w odniesieniu do dziecka 

1 Sprawa będąca przedmiotem rozstrzygnięcia sądu była życiowo nieskomplikowana. 
Powódka, będąc w 34. miesiącu ciąży, uległa wypadkowi samochodowemu. Na skutek wypad-
ku jej dziecko (córka) urodziło się martwe, mimo przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cięcia. 
W związku z tym domagała się zapłaty zadośćuczynienia w związku ze śmiercią córki, na pod-
stawie art. 446 § 4 k.c., traktując córkę jako najbliższego członka swojej rodziny, której nie-
oczekiwana śmierć w wyniku wypadku samochodowego odcisnęła piętno w postaci cierpień 
moralnych, żalu i smutku. Powódka powołała się w tym zakresie na przepis pozwalający orzec 
zadośćuczynienie w sytuacji śmierci najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 k.c.). Wyrok SN 
Izba Cywilna z dn. 9.03.2012 r., sygn. I CSK 282/11, Biuletyn Sądu Najwyższego 2012, nr 7; Le-
galis, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 1, s. 44; OSNC 2012, nr 11, poz. 130, s. 48; OSP 2012, nr 11, 
poz. 106, s. 745.

2 Zwłaszcza J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie proce-
dur medycznych, Warszawa 2010, passim.
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poczętego nie komu innemu, ale właśnie jego rodzicom, zwłaszcza zaś kobiecie 
ciężarnej, która jest matką dziecka3. Wydaje się, że zagadnienie rozstrzygnięcia 
relacji rodzinnoprawnej nasciturusa, niezależnie czy z przyznaniem mu pod-
miotowości w zakresie władzy rodzicielskiej, czy tylko w zakresie określenia 
pokrewieństwa i stosunku prawnego o charakterze rodzinnoprawnym, pozostaje 
wciąż przed ustawodawcą. Jest to zadanie tak pilne, jak i ważne, gdyż brak sys-
temowego rozwiązania prowadzi do wniosków takich, że na potrzeby pewnych 
sytuacji dziecko poczęte może być traktowane jako podmiot prawa (na przykład 
art. 927 § 2 k.c.) i dziedziczyć, przykładowo po mężczyźnie, który jest na te 
potrzeby rozumiany jako ojciec dziecka, natomiast na potrzeby innych sytuacji 
(na przykład 62 k.r.o.) przyjmuje się, że ojcostwo powstanie z chwilą urodzenia 
się dziecka4. 

Zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze-
cińskiego konferencja obejmująca problem kilku ostatnich kodyfikacji Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego oraz toczone w trakcie obrad dyskusje co do kształtu 
przyszłych, koniecznych nowelizacji skłaniają do wyrażenia stanowiska, że pod-
jęcie działań legislacyjnych, w przedmiotowym zakresie, w istocie jest koniecz-
ne5. W prezentowanym tekście podejmę próbę naszkicowania sytuacji rodzin-
noprawnej nasciturusa w kontekście jego uprawnienia do bycia traktowanym 
jako członek rodziny także w świetle przepisów niestanowiących materii prawa 

3 T. Sokołowski, Cywilnoprawna ochrona człowieka przed jego narodzeniem, w: Ochrona 
człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn 2002, s. 113; M. Safjan, Prawo wobec 
ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 480 i n.; J. Gajda, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002, s. 376 i n.; Z. Czarnik, J. Gajda, 
Ochrona prawna dziecka poczętego in vitro i pozostającego poza organizmem matki (uwagi de 
lege lata i de lege ferenda), „Nowe Prawo” 1990, nr 10–12, s. 112. Choć zagadnienie to będzie 
przedmiotem analizy w dalszej części opracowania, należy zauważyć, że niektórzy przedstawi-
ciele doktryny opowiadają się za przyznaniem uprawnień wynikających z władzy rodzicielskiej 
nawet w sytuacji zapłodnienia in vitro i w stosunku do embrionów pozostających poza organi-
zmem kobiety.

4 Tego rodzaju sytuacji jest zresztą więcej, by wskazać jedynie wybrane egzemplifikacje: 
dziecko poczęte zrodzone w małżeństwie swej matki będzie korzystać z domniemania pochodze-
nia od ojca (art. 62 k.r.o.) dopiero od chwili żywego urodzenia, a dziecko poczęte, którego ojco-
stwo zostanie uznane przed urodzeniem, już od tego momentu może cieszyć się pewną relacją 
rodzinnoprawną z ojcem, gdyż art. 75 k.r.o. nie uzależnia skutków uznania od chwili urodzenia. 
Dalej, matka potwierdzająca ojcostwo mężczyzny przed urodzeniem dziecka cieszy się z przy-
miotu macierzyństwa, natomiast w innych sytuacjach jest traktowana jak obca dziecku osoba, 
gdyż w świetle przepisu art. 619 k.r.o. matką jest dopiero kobieta, która urodziła. Więcej przykła-
dów por. J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona…, rozdz. II: Rodzice a dziecko poczęte. 

5 Konferencja Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, Szczecin 17–
18.10.2013.
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rodzinnego6. Takie ujęcie ma znaczenie nie tylko dla samego nasciturusa, ale 
także dla podmiotów zobowiązanych i uprawnionych w zakresie odpowiedzial-
ności odszkodowawczej oraz dla innych osób, dla których utrata dziecka po-
czętego może się wiązać z bólem i cierpieniem, czyli najczęściej jego rodziców, 
a czasem dziadków. 

Status rodzinnoprawny dziecka poczętego

Rozpoczynając analizy w tej materii, należy postawić tezę, iż o statusie 
rodzinnoprawnym dziecka poczętego nie można już – obecnie – mówić dopie-
ro od chwili urodzenia się dziecka. Wprawdzie art. 8 k.c. przyznaje z tym mo-
mentem zdolność prawną i pozwala traktować dziecko jako uczestnika obrotu, 
jednak relacja rodzinnoprawna pojawia się znacznie wcześniej. Jak się wydaje, 
w rzeczywistości rodzinnej już samo podjęcie decyzji przez kobietę i mężczyznę 
o poczęciu potomka może być traktowane jako istotna sprawa rodziny. Co wię-
cej, podejmowane przez nich działania i starania (zwłaszcza w sytuacji leczenia 
niepłodności) nakierowane są na uzyskanie określonego celu, jakim jest zajście 
w ciążę i następnie urodzenie zdrowego dziecka7. Pojawia się zatem w anali-
zowanym zakresie pytanie, czy w sytuacji nieurodzonego dziecka można po-
sługiwać się określeniami charakterystycznymi dla prawa rodzinnego, traktu-
jąc zarówno kobietę ciężarną jako matkę dziecka poczętego, jak i jej męża albo 
mężczyznę, który uznał ojcostwo, jako ojca dziecka poczętego, czy też należy 
z tym poczekać aż do chwili urodzenia się dziecka8. Dalej należy rozstrzygnąć 
wątpliwość, czy samo dziecko poczęte jest członkiem rodziny i czy może być 

6 Tekst jest rozwiniętą wersją mojego wystąpienia pt. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przed 
nowelizacją? Problemy filiacyjne wygłoszonego w trakcie szczecińskiej konferencji.

7 Inną sprawą jest kwestia kosztów nie tylko materialnych, ale i społecznych tego zabiegu; 
małżonkowie (partnerzy) podejmują czynności objawiające się zastosowaniem leczenia niepłod-
ności nie dla samego leczenia, ale dla uzyskania potomstwa. Można w tym zakresie zaryzykować 
stwierdzenie, że od najwcześniejszego momentu, w którym małżonkowie (partnerzy) dowiadują 
się o sukcesie uzyskanego zapłodnienia, traktują nowo powstały zarodek jako dziecko. Można 
z tym poglądem, rzecz jasna, polemizować, przyjmując instrumentalny w stosunku do zarodka 
charakter podejmowanych procedur. 

8 Należy zauważyć, że w praktyce wizyt lekarskich prowadzonych w czasie ciąży lekarz, 
zwracając się do kobiety ciężarnej czy w ogóle rodziców, posługuje się raczej określeniem: 
„dziecko” niż „płód” czy nasciturus. Doświadczenie życiowe podpowiada, że poza analizą praw-
ną ludzie będą raczej odnosić te określenia do dziecka, córki czy synka, nie zaś do abstrakcyj-
nego podmiotu określanego mianem nasciturusa czy płodu. Dla rodziców i lekarza pozostanie 
jasne, że o rozwijającym się dziecku mówić będą: „syn” czy „córka”, znając płeć, w innych 
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tak traktowane, ilekroć system prawa posługuje się tym określeniem, przyznając 
członkowi rodziny pewne uprawnienia bądź przyznając innym osobom upraw-
nienia w związku z sytuacją członka rodziny, ewentualnie nakładając na nich 
obowiązki w związku z sytuacją chronioną przez prawo9.

Zagadnienie, o którym mowa, musi być rozpatrywane w wielu płaszczy-
znach, często wzajemnie się nakładających i przenikających. Jest ono bowiem 
złożone, nie tylko przez fakt zawiłej konstrukcji podmiotowości dziecka poczę-
tego i jeszcze bardziej zawiłej sytuacji przyznanej mu zdolności prawnej, ale 
także dlatego, że system prawa rodzinnego nie posługuje się definicją rodziny. 
Chcąc ustalić, czy dziecko poczęte może być traktowane jako najbliższy członek 
rodziny, należy podjąć próbę określenia, kiedy mamy do czynienia z rodziną 
w rozumieniu prawa w ogólności, a kiedy w rozumieniu prawa rodzinnego. Po-
wyższe stwierdzenie nie stanowi efektu przypisania ustawodawcy braku racjo-
nalności. W istocie często jest tak, że tworzy się na potrzeby różnych aktów 
prawnych definicje rodziny czy nawet w różnych aktach prawnych używa się 
tego określenia, jednak bez odniesienia do prawa rodzinnego. Stoję na stanowi-
sku, że stworzone na potrzeby innych aktów prawnych definicje nie mogą zna-
leźć w omawianym zakresie zastosowania, w każdym razie nie bez ograniczenia, 
i to z wielu powodów10. Trzeba zauważyć, że o rodzinie mówi się w wielu moż-
liwych ujęciach11. W prawie rodzinnym przyjmuje się, na podstawie wykładni 
art. 23 k.r.o., że rodzina (w tak zwanym wąskim znaczeniu) powstaje już na 
podstawie oświadczeń złożonych przy zawarciu małżeństwa przez małżonków, 
czyli w wyniku zawarcia małżeństwa przez kobietę i mężczyznę. Uzupełnie-
niem dla tego stanowiska może być także treść art. 27 k.r.o, w świetle którego 
małżonkowie mają obowiązek przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, 
którą przez swój związek założyli. To oznacza, że rodzina powstaje już z zawar-
ciem małżeństwa przez kobietę i mężczyznę, i trwa tak długo, jak długo trwa 

przypadkach:„dziecko”, „maleństwo”, czy używając innych określeń wskazujących nie podmio-
towość, ale emocjonalny stosunek do rozwijającego się dziecka. 

9 Ze zrozumiałych powodów na dziecko poczęte obowiązki nie zostaną nałożone. Nie prze-
sądza to jednak o braku wyłączenia dopuszczalności traktowania dziecka poczętego jako członka 
rodziny. Należy zauważyć, że małoletnie urodzone już dziecko jest tak postrzegane, mimo że nie 
są na niego nałożone obowiązki w zakresie sytuacji rodzinnoprawnych. 

10 Por. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 ze zm.

11 Zob. T. Szlendak, Socjologia rodziny, Warszawa 2010, passim; P. Telusiewicz, Służebna 
rola zwrotu „rodzinny” w przepisach prawa polskiego, Lublin 2013, passim. 
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małżeństwo, niezależnie czy małżonkowie będą mieli dzieci czy też nie. Pojawia 
się jednak pytanie, czy o rodzinie można mówić także w sytuacji, w której nie 
dochodzi do zawarcia małżeństwa, a mężczyzna i kobieta pozostają w pożyciu 
będącym konkubinatem. Rygorystyczna wykładnia językowa nie pozwalałaby 
rozszerzyć pojęcia „rodzina” na inne sytuacje stałych relacji tradycyjnie pojmo-
wanych jako rodzina. System prawny rozróżnia wprawdzie „rodzinę” oraz więź 
rodzinnoprawną czy stosunek rodzinnoprawny, niemniej jednak nie wydaje się 
celowe ani pożądane, w obecnym stanie relacji społecznych, nazbyt rygorystycz-
ne wykładanie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego12. Oczywiście, 
można przyjąć na podstawie interpretacji przepisów art. 23, 24, 27 i 30 k.r.o., że 
osoby rodziców niepozostające w związku małżeńskim nie tworzą rodziny, wo-
bec tego sprawy toczące się w ramach ich relacji nie będą mogły być traktowane 
jako istotne sprawy rodziny, a dziecko, w tym także dziecko poczęte, nie będzie 
mogło być postrzegane jako członek tej rodziny. Będzie ono oczywiście podmio-
tem relacji rodzinnoprawnej, niemniej jednak jego sytuacja, tak w zakresie usta-
lenia pokrewieństwa, jak i dochodzenia pewnych praw, może być utrudniona. 
Taka interpretacja wydaje się jednak nazbyt rygorystyczna, wobec czego należy 
przyjąć, że także w sytuacji relacji rodzinnoprawnej można mówić o istnieniu 
rodziny, choć będzie to rodzina niepełna13.

Przechodząc do wzmiankowanej wyżej sytuacji dziecka poczętego jako 
członka rodziny w kontekście realizacji uprawnień rodziców w związku z delik-
tem wyrządzonym dziecku, należy po pierwsze zauważyć, że przyjęcie interpre-
tacji zmierzającej do formalnego traktowania rodziny na podstawie oświadczeń 
o wstąpieniu w związek małżeński wyłączałoby, jak się wydaje, z kręgu osób 
uprawnionych z art. 446 § 3 i § 4 k.c. wszystkie te osoby, które wprawdzie po-
zostają we wspólnym pożyciu i tworzą wspólne ognisko domowe, niemniej jed-
nak nie jest ono oparte na formalnym węźle małżeństwa. Co więcej, nie byłyby 
zaliczane do członków najbliższej rodziny już urodzone dzieci, których rodzice 
nie pozostawali w związku małżeńskim. W tej sytuacji, zgodnie z przywoła-
nym wyżej rozumieniem rodziny, tylko w przypadku małżeństwa mielibyśmy 
do czynienia z rodziną w formalnym ujęciu tego słowa. Wydaje się, że inten-
cja ustawodawcy była jednak nieco inna, i że miał on na myśli raczej więzy 

12 Powodem tego stanowiska może być także to, że z przepisów Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego można jedynie wyinterpretować, czym jest rodzina, nie ma zaś w nich definicji legalnej 
rodziny.

13 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2010, s. 26.
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rodzinnoprawne niż formalne kryterium rodziny w znaczeniu, jakie nadają jej 
niektórzy przedstawiciele doktryny na podstawie wykładni przepisów Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego. Należy zauważyć także, że w zakresie wykładni 
omawianego przepisu Kodeksu cywilnego doktryna skłonna jest przychylić się 
raczej do szerszego postrzegania osoby uprawnionej niźli poprzestać na kry-
terium formalnym wynikającym z zawarcia małżeństwa14. Na uwagę zasługu-
je w tym zakresie zwłaszcza stanowisko M. Safjana15. Autor ten przyjmuje, że 
skoro ustawodawca przyznaje w art. 446 § 3 i 4 k.c. stosowne odszkodowanie 
najbliższym członkom rodziny zmarłego poszkodowanego, nie zaś każdej osobie 
bliskiej, to przepis ten znajdzie zastosowanie przede wszystkim w stosunku do 
dzieci i rodziców zmarłego16. Kryterium zamieszczone w art. 446 k.c. postrze-
gane musi być bowiem w sposób ściśle formalny, to znaczy na podstawie pokre-
wieństwa, nie zaś faktycznie istniejącego stosunku bliskości. Autor przyjmuje 
wprawdzie konieczność odwołania się do art. 27 k.r.o.17 Przyjęcie tego stanowi-
ska wyłączałoby jednak możliwość domagania się odszkodowania w przypadku 
osób powiązanych ze zmarłym poszkodowanym rodzinnoprawnym węzłem po-
krewieństwa we wszystkich tych przypadkach, gdy pokrewieństwo nie brałoby 
swego źródła z domniemania pochodzenia od małżonków. Oznaczałoby to, że 
dziecko, w stosunku do którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, nie 
miałoby możliwości domagania się stosownego odszkodowania w trybie art. 446 
k.c. Wydaje się, że intencja ustawodawcy była jednak taka, żeby do grona naj-
bliższej rodziny zaliczać osoby związane ze zmarłym więziami rodzinnopraw-
nymi niezależnie od tego, czy wynikają one z małżeństwa i prowadzą do powsta-
nia rodziny w rozumieniu prawa rodzinnego, czy też nie18. Należy zatem przyjąć, 

14 Por. zwłaszcza: A. Cisek, W. Dubis, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, 
P. Machnikowski, Warszawa 2013, s. 832; G. Bieniek, w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księ-
ga trzecia. Zobowiązania. Tom 1, pr. zbior., Warszawa 2009, s. 621; B. Lackoroński, Zadośćuczy-
nienie pieniężne za krzywdy wynikłe ze śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 
446 § 4 k.c., „Palestra” 2009, nr 9–10, s. 36 i n.

15 M. Safjan, w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–44911, red. K. Pietrzykowski, 
Warszawa 2013, s. 1304 i n. 

16 Na ten temat także: P. Hyrlik, Zadośćuczynienie za śmierć tylko dla członków najbliższej 
rodziny, „Rzeczpospolita” z dn. 9.07.2009.

17 M. Safjan, w: Kodeks cywilny…, s. 1306. 
18 Zob. na ten temat także, zwłaszcza w kontekście powinowatych, A. Olejniczak, w: A. Ki-

dyba, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, Kodeks 
cywilny. Komentarz, tom III. Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, wersja LEX 2010, 
komentarz do art. 446, teza 17.
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że skoro ustawodawca posłużył się określeniem „najbliżsi członkowie rodziny”, 
przyznając im pewne uprawnienia, to nie należy tych uprawnień rozciągać na 
zbyt szeroki krąg osób, zwłaszcza że sam ustawodawca wyraźnie odróżnia w tre-
ści przepisu art. 446 k.c. osobę bliską i najbliższego członka rodziny, nie należy 
jednak także w sposób przesadny i formalny ograniczać pojmowania członków 
rodziny19. Pytanie, czy tym zakresem można objąć dziecko poczęte, pozostaje 
jednak nadal nierozstrzygnięte. 

Pokrewieństwo i władza rodzicielska 

Spróbujmy zatem prześledzić sytuację rodziców dziecka poczętego i same-
go dziecka poczętego w zakresie dwóch możliwych grup relacji: pokrewieństwa 
oraz władzy rodzicielskiej, które będą wyznaczać ewentualną dopuszczalność 
przyjęcia, że mamy do czynienia z członkiem rodziny nie tylko na potrzeby obo-
wiązku odszkodowania za wyrządzony delikt, ale także w ramach relacji ro-
dzinnoprawnych. Zadanie to jest trudne. Po pierwsze dlatego, że pokrewieństwo 
odnieść należy w analizowanej sytuacji nie tylko do tradycyjnie pojmowanej 
konstrukcji pokrewieństwa prawnego, ale także do pokrewieństwa w znaczeniu 
biologicznym. Przyjmując nieprzychylne nasciturusowi stanowisko większości 
przedstawicieli doktryny, należałoby wyzbyć się jakichkolwiek złudzeń w za-
kresie dopuszczalności uznania, że jest on członkiem rodziny. Dziecko poczę-
te zyskuje bowiem pewność swego pochodzenia dopiero z chwilą przyjścia na 
świat i to z chwilą żywego przyjścia na świat. Fakt, iż pozostaje ono w organi-
zmie kobiety ciężarnej, którą po urodzeniu traktować będziemy, w świetle art. 
619 k.r.o., jako jego matkę, nie daje – w kontekście tej koncepcji – uprawnień 
w zakresie definitywnego określenia pokrewieństwa, choćby dlatego, że dziec-
ko może nie urodzić się żywe. Gdy mowa o ojcostwie, wątpliwości jest jeszcze 
więcej. Otóż, przedstawiciele doktryny nie są skłonni przyznać, że jest możliwe 
założenie ojcostwa męża kobiety ciężarnej. Argumentacja ta, w skrócie, by nie 
obciążać poniższych wywodów, sprowadza się do przyjęcia, w pierwszej kolej-
ności, braku pewności pochodzenia od matki, a po drugie – do dopuszczalnego 
prawem zaprzeczenia ojcostwa20.

19 Zob. także A. Śmieja, w: System prawa prywatnego, t. 6: Prawo zobowiązań – część 
ogólna, red. A. Olejniczak, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 736–737.

20 Szerzej J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona…, s. 134. 
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Problem powstaje także w kontekście relacji z zakresu władzy rodziciel-
skiej. Gdy chodzi o władzę rodzicielską, przyjmuje się tradycyjnie, że władza ro-
dzicielska przysługuje rodzicom pozostającym w związku małżeńskim, z mocy 
samego prawa, od momentu urodzenia dziecka, a fakt przyznania władzy nie jest 
uzależniony od jakichkolwiek działań ze strony któregokolwiek z podmiotów. 
Jednocześnie w sytuacji, gdy zdarzenie, jakim jest urodzenie, nie wiąże się auto-
matycznie z przyznaniem władzy rodzicielskiej, zastępujące je orzeczenie sądu 
bądź oświadczenie o uznaniu ojcostwa łączą przyznanie władzy rodzicielskiej 
z pewnym dodatkowym działaniem podejmowanym przez zainteresowanych. 
Działania te muszą spełniać przesłanki, o których mowa w ustawie21. W litera-
turze przedmiotu wyrażony został pogląd, iż w wyniku „urodzenia dochodzi do 
zaistnienia określonego naturalnie stosunku rodzicielskiego (i dziecięcego), i że 
nie samo zdarzenie prawne, jakim jest urodzenie się dziecka, stanowi dostatecz-
ną przesłankę powstania stosunku rodzinnoprawnego, którego treścią jest wła-
dza rodzicielska”, konieczne jest jeszcze ustalenie pochodzenia dziecka22. Kon-
sekwencją tego jest w istocie powstanie stosunku władzy rodzicielskiej, który 
łączy rodziców, ale nie rodziców biologicznych, a wyłącznie prawnych rodziców 
dziecka. Przedstawiciele doktryny stoją na stanowisku, że niemożliwe jawi się 
powstanie stosunku o charakterze rodzinnoprawnym tak długo, jak długo nie 
zostanie ustalone pochodzenie prawne dziecka od określonej osoby. Uzależnie-
nie powstania władzy rodzicielskiej od faktu ustalenia pochodzenia prawnego 
nie jest jednak nierozerwalnie związane z zaistnieniem zdarzenia, jakim jest 
urodzenie się dziecka. Nie ulega wątpliwości, iż powstanie stosunku rodzinno-
prawnego związane będzie z faktem urodzenia dziecka, w sytuacji powstania 
i nieobalenia domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. Niemniej jed-
nak w razie uznania ojcostwa dziecka poczętego i wobec potwierdzenia oświad-
czenia o uznaniu przez matkę (kobietę ciężarną), stosunek rodzinnoprawny po-
wstaje jeszcze przed urodzeniem się dziecka, co więcej – jest on pewny, nawet 
jeżeli, jak chcą niektórzy przedstawiciele nauki, pozostaje on w zawieszeniu do 
chwili urodzenia się dziecka. Przyjęcie bez zastrzeżeń, iż powstanie władzy ro-
dzicielskiej jest związane z urodzeniem się dziecka bądź zaistnieniem innych 

21 J. Ignatowicz, w: J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993, s. 469.

22 H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995, 
s. 35.
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zdarzeń występujących dopiero po urodzeniu, wobec możliwości przewidzianej 
w art. 75 § 1 k.r.o., zdaje się nie znajdować potwierdzenia. 

Przyjęcie poglądu tradycyjnego, uzależniającego przyznanie atrybutów 
stosunku rodzinnoprawnego od faktu urodzenia, rodziłoby tego rodzaju sprzecz-
ność, że o ile – jak słusznie zauważają zwolennicy teorii tradycyjnej – związania 
powstania władzy rodzicielskiej z faktem urodzenia – przepis art. 75 § 1 k.r.o. 
chroniłby interesy dziecka poczętego jeszcze przed jego urodzeniem, jednak tyl-
ko wówczas, gdyby do poczęcia doszło poza związkiem małżeńskim, oraz o ile 
rodzice złożyliby oświadczenia o uznaniu ojcostwa. Uzależnienie powstania sto-
sunku rodzinnoprawnego od faktu urodzenia się dziecka powodowałoby dalej, 
że uznaniu ojcostwa należałoby przyznać postać warunkową, co, jak się wyda-
je, kłóciłoby się z intencją ustawodawcy. Uznanie zakłada przecież możliwość 
stworzenia stosunku rodzinnoprawnego jeszcze przed urodzeniem się dziecka23. 
Warto mieć na uwadze i to, że ustawodawca w przepisie art. 75 § 1 k.r.o. nie 
uzależnia skutków złożonych oświadczeń o uznaniu ojcostwa od żywego uro-
dzenia, tak jak czyni to na przykład w przepisie art. 927 § 2 k.c. Rozumowanie 
o warunkowym charakterze uznania prowadzić może zatem do wniosków nieza-
mierzonych z intencją ustawodawcy. O ile bowiem celowe wydaje się przyjęcie, 
że dziecku powołanemu do życia można zapewnić pewność pochodzenia jeszcze 
przed urodzeniem i stworzyć stosunek rodzinnoprawny łączący go z rodzica-
mi, o tyle uzależnianie możliwości wystąpienia tego rodzaju relacji wyłącznie 
w sytuacji dziecka poczętego poza małżeństwem prowadzi do ograniczenia 
uprawnień dziecka poczętego w związku małżeńskim. Odrzucenie warunkowe-
go charakteru relacji rodzice–dziecko poczęte, w stosunku do którego złożo-
no oświadczenie o uznaniu ojcostwa, prowadzić musiałoby w konsekwencji do 
wniosku, że takie dziecko korzysta z uprawnienia do bycia podmiotem stosunku 
rodzinnoprawnego, a dziecko poczęte w małżeństwie nie24.

Taki wniosek może się jednak okazać nazbyt pochopnym. W pierwszej 
kolejności przemawia za tym treść art. 142 k.r.o., w świetle którego matka 
może żądać od mężczyzny niebędącego jej mężem, a którego ojcostwo zostało 

23 Takiego zdania jest R. Majda. Twierdzi on, że „uznanie dziecka (od 13.06.2009 r. uzna-
nie ojcostwa – przyp. J.H.) nie rodzi – w zasadzie – żadnych praw i obowiązków do chwili jego 
urodzenia, tym samym nie zmienia nic w sytuacji dziecka poczętego”, cyt. za: R. Majda, Komen-
tarz do art. 8 kodeksu cywilnego, w: Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-
-Szafnicka, Warszawa 2009, wersja LEX/OMEGA (35/2009).

24 H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 3, War-
szawa 2006, s. 622; H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 35.
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uwiarygodnione, by ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka pokrył koszty 
utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz koszty utrzymania 
dziecka przez trzy miesiące po urodzeniu25. Oznacza to, iż w sytuacji określonej 
w cytowanym przepisie między matką dziecka i dzieckiem a mężczyzną niebę-
dącym prawnym ojcem istnieje więź w żaden sposób niesformalizowana, więź, 
która może być oparta wyłącznie na samych twierdzeniach strony26. W pewnych 
sytuacjach, także i w tej, ustawodawca stawia wyżej interes dziecka poczętego 
– polegający na zapewnieniu mu zaraz po urodzeniu środków utrzymania – od 
pewności ojcostwa. Czasem obejmuje to także interes jego matki – polegający na 
zapewnieniu środków utrzymania w okresie porodu27.

W tym miejscu pojawia się jednak jeszcze konieczność uwzględnienia 
szczególnej sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko poczęte oraz oczekujący 
go rodzice28. Rozstrzygnięcie powyższych wątpliwości wydaje się wymagać 

25 J. Gwiazdomorski zauważa, i nie sposób nie podzielić tego stanowiska, iż zarówno prze-
pis art. 141, jak i 142 k.r.o. zostały podyktowane koniecznością udzielenia matce dziecka poza-
małżeńskiego należnej ochrony i nałożeniem na ojca pewnych obowiązków wobec niej samej 
i dziecka, i że odpowiada to zasadom słuszności i sprawiedliwości. J. Gwiazdomorski, Roszcze-
nia matki dziecka pozamałżeńskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1974, 
z. 3, s. 52.

26 J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 575.
27 W doktrynie dostrzegano trudność interpretacyjną w związku ze sformułowaniem treści 

art. 142 k.r.o. Wynikać ona miała stąd, iż przed urodzeniem nie da się ustalić ustawowego ani 
konkretnego momentu poczęcia. Postulowano, iżby uwiarygodnienie następowało na podstawie 
stwierdzenia – po przeprowadzeniu badania medycznego przez biegłych lekarzy – prawdopodo-
bieństwa ustalonego na podstawie stanu ciąży i niespornej daty obcowania, iż dziecko pochodzi 
od danego mężczyzny. Podniesiono także, że sąd może wydać postanowienie dopiero wówczas, 
gdy przeprowadzone dowody czynią ojcostwo mężczyzny, przeciwko któremu jest skierowany 
wniosek z art. 142 k.r.o., dostatecznie prawdopodobne. J. Gwiazdomorski, Roszczenia…, s. 58. 
Zob. także A. Sabuda, Charakter i przesłanki realizacji roszczeń matki dziecka pozamałżeńskie-
go związanych z ciążą i porodem, „Nowe Prawo” 1966, nr 5, s. 596; J. Gajda, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy…, s. 576.

28 Wydaje się, że w przypadku dziecka poczętego zasada jego dobra nie ma charakteru 
bezwzględnego. Pozostawiając na uboczu rozważania natury filozoficznej, czy stan taki powi-
nien być oceniony jako dobry, czy też nie, należy zauważyć, że ustawodawca w ramach wypra-
cowanego społecznego kompromisu w sytuacji konfliktu uznanych przez siebie dóbr i wartości 
zdaje się przesądzać o możliwości rezygnacji z bezwzględnej realizacji postulatu dobra dziecka 
nienarodzonego na rzecz innych wartości. Fakt, iż ustawodawca decyduje się dopuścić możliwość 
przerwania ciąży (zatem odstępuje od realizacji ochrony interesu dziecka i ochrony jego dobra, 
które należy rozumieć jako możliwość żywego urodzenia) nie oznacza oczywiście, że w sytuacji 
ziszczenia się sytuacji, o których mowa w art. 4 a ust. 1 pkt 1–2 u.p.r., dobro dziecka – objawiające 
się podjęciem działań zmierzających do żywego urodzenia – nie będzie przez rodziców realizo-
wane. Podkreślić należy, że rezygnacja z postulatu dobra dziecka stanowi absolutny wyjątek od 
zasady i może mieć miejsce jedynie w wyjątkowo zakreślonych przez ustawodawcę okoliczno-
ściach, których nie należy traktować rozszerzająco.
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stanowiska ustawodawcy, tym bardziej że systemowo i tradycyjnie niewiązane 
z prawem rodzinnym konstrukcje odpowiedzialności odszkodowawczej posłu-
gują się określeniem „osoby bliskie” (ewentualnie z pewnymi modyfikacjami) 
w art. 446 § 2–4 k.c., na podstawie których to przepisów do grona osób bliskich 
czy najbliższych, o których mowa w art. 446 § 4 k.c., zalicza się już także – 
wprawdzie jedynie w orzecznictwie – dziecko poczęte. 

Uznanie dziecka poczętego za członka rodziny w kontekście wyrządzenia 
szkody

W tym kontekście należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy dziecko po-
częte mogłoby być traktowane jako najbliższy członek rodziny nie tylko w kon-
tekście swojej śmierci. W obecnym stanie prawnym Sąd Najwyższy przyjął, że 
śmierć i utrata dziecka poczętego może się wiązać – w świetle art. 446 § 4 k.c. 
– z żądaniem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pojawia się tu jednak wąt-
pliwość, czy de lege ferenda należałoby przyjąć jedną, wspólną dla wszystkich 
możliwych sytuacji, definicję nasciturusa jako członka rodziny, czy rozstrzy-
gać ad casum, jak ma to miejsce obecnie, o zakresie rodzinnoprawnych relacji, 
których podmiotem byłby nasciturus. W obecnym stanie prawnym mamy bo-
wiem do czynienia z sytuacją, w świetle której dziecko poczęte może być – jak 
stwierdził Sąd Najwyższy – na podstawie art. 446 § 4 k.c. uznane za najbliższe-
go członka rodziny, natomiast jego rodzice nie mogą być tak traktowani, gdyż 
relacja rodzinnoprawna, zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny, zdaje 
się nie przyznawać im atrybutów nie tylko władzy rodzicielskiej, ale i pokre-
wieństwa. Pewne wyjątki od tej zasady przewiduje, jak zauważyliśmy w toku 
wywodu, art. 75 k.r.o. i wykładnia art. 619 § 1 k.r.o. Przekonywanie kogokol-
wiek o zamierzonym i racjonalnym stanowisku ustawodawcy w analizowanym 
zakresie będzie raczej skazane na niepowodzenie. Jeżeli ustawodawca pozwala 
uznać, że dziecko poczęte jest członkiem rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 k.c., 
to wydaje się, że w świetle przepisów odnoszących się do tychże relacji celowe 
byłoby także dopuszczenie tej możliwości, nie tylko po zastosowaniu nazbyt wy-
szukanych technik wykładni i wnioskowań prawniczych. Stwierdzenie istnienia 
więzi emocjonalnej musi się chyba opierać na wykonywaniu pewnych atrybutów 
władzy rodzicielskiej. Kierując się doświadczeniem życiowym, należy bowiem 
przyjąć, że rodzice wykażą więź emocjonalną z nienarodzonym dzieckiem, o ile 
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wcześniej sprawowali nad nim pieczę. Rzecz jasna, piecza nad osobą dziecka 
poczętego nie będzie się wpisywać w tradycyjne ramy pieczy nad osobą dziecka, 
rozumianej jako kierowanie i wychowanie. Chodzić będzie raczej o zapewnienie 
dziecku poczętemu bezpiecznych warunków wzrostu i rozwoju. 

W sprawie będącej inspiracją i tłem dla prowadzonych analiz przyjęto jed-
nak nader skomplikowane wnioskowanie. Sąd Najwyższy zauważył, że przepis 
art. 446 § 4 k.c. pozwala przyznać zadośćuczynienie członkom rodziny zmarłe-
go, ale nie rozstrzyga wątpliwości, czy zadośćuczynienie należy się w razie uro-
dzenia martwego dziecka. Sąd zajął stanowisko, w świetle którego dziecko, któ-
re urodziło się martwe, może być uznane za „zmarłego” w rozumieniu art. 446  
§ 4 k.c.29 Przepis ten stanowi o „zmarłym”, przy czym nie należy tego pojęcia 
utożsamiać z „poszkodowanym”, o którym mowa w § 1 art. 446 k.c. Nie ma 
zatem znaczenia, iż nienarodzone dziecko nie może zostać uznane za poszkodo-
wanego (zmarły nie ma zdolności prawnej). Sąd założył, że w polskim systemie 
prawnym zarówno płód, jak i dziecko nienarodzone podlegają ochronie praw-
nej30, przyjął także – wzorem ustawodawcy karnego – zróżnicowanie zakresu 
ochrony w zależności czy dziecko osiągnęło wiek pozwalający mu na przeżycie 
poza organizmem matki, czy nie. Trudno zgodzić się z tezą Sądu Najwyższego, 
iż zróżnicowanie takie powinno zostać przyjęte także na gruncie prawa cywil-
nego, zważywszy, że ani Kodeks cywilny, ani Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
takiego rozróżnienia nie wprowadzają i posługują się określeniem „dziecko po-
częte” czy „dziecko nienarodzone już poczęte” bez cenzury wiekowej. Założenie 
przyjęte przez Sąd Najwyższy zdaje się opierać nie na podmiotowości dziecka 
poczętego czy przyznanej mu w związku z osiągnięciem pewnego etapu rozwoju 
zdolności, ale na więzi, która wykształciła się między nim a oczekującymi go 
rodzicami. W skrócie rozumowanie sądu było chyba następujące: im dłużej od 
chwili poczęcia, tym bardziej rodzice są rodzicami, a dziecko poczęte ich dziec-
kiem. Pomijając trafność bądź nietrafność powyższego rozumowania, trzeba za-
uważyć, że emocjonalna więź wykształciła się dlatego, iż rodzice zachowywali 
się w stosunku do dziecka właśnie jak rodzice. Oznacza to, że realizowali oni 
elementy pieczy nad osobą, takie, które po urodzeniu dziecka będą tradycyjnie 
zaliczane do władzy rodzicielskiej. 

29 Sąd Najwyższy przypomniał, że analizowany przepis ma zastosowanie, gdy śmierć na-
stąpiła na skutek czynu niedozwolonego popełnionego po 3 sierpnia 2008 r.

30 Szczegółowo na ten temat por. wywody: J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona…, 
rozdz. I i literatura tam zamieszczona. 
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Argumentacja Sądu Najwyższego, jakkolwiek po części przychylna nasci-
turusowi, nie wydaje się jednak de lege ferenda stanowić dobrego punktu wyj-
ścia do działań ustawodawcy. Powodów można upatrywać w tym, że sąd przyjął, 
że wraz z rozwojem dziecka poczętego, a co za tym idzie – osiąganiem przez nie-
go zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki, umacnia się więź, 
która jest przez oczekujących dziecka rodziców postrzegana jako więź o cha-
rakterze rodzinnoprawnym. W sprawie, o której mowa, nienarodzone dziecko 
było już zdolne do samodzielnego życia poza organizmem matki, jednakże nie 
udało się go uratować. O ile można podzielić argumentację Sądu Najwyższego, 
że rodzice odczuli stratę nie w postaci utraty potencjalnej możliwości urodzenia 
w przyszłości potomka, ale stracili dziecko, o którym myśleli już „nasza córecz-
ka” i wyobrażali sobie życie po oddzieleniu z organizmem matki, o tyle nieuza-
sadnione wydaje się na gruncie prawa cywilnego, a zwłaszcza rodzinnego, wpro-
wadzanie właściwej prawu karnemu dystynkcji w zakresie zdolności bądź nie do 
samodzielnego życia dziecka poczętego poza organizmem matki. Dla rodziców, 
na chwilę przed urodzeniem, dziecko jest już wprawdzie na tyle „realne” z me-
dycznego i emocjonalnego punktu widzenia, że myślą o nim nie w kategoriach 
abstrakcyjnego i potencjalnego płodu, ale konkretnej osoby, której, być może, 
nadali już imię i co do której snuli plany na przyszłość. Sąd Najwyższy, kiero-
wany doświadczeniem życiowym, przyjął, jak się wydaje, że rodzice oczekują-
cy dziecka nie zastanawiają się nad skomplikowanym charakterem konstrukcji 
prawnych, które przyznają bądź nie przyznają zdolności prawnej czy podmioto-
wości ich dziecku. Rodzice oczekujący dziecka nie analizują bowiem faktu, iż 
z prawnego punktu widzenia dopiero całkowite żywe wydalenie lub wydobycie 
noworodka z organizmu matki będzie pozwalało uznać go za podmiot w sferze 
prawa cywilnego. Rodzice nie rozpatrują skomplikowanych założeń ustawy – 
Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którymi, jeżeli dziecko urodziłoby 
się martwe, byłoby traktowane jako osoba fizyczna, która zmarła. Rodzice ocze-
kujący dziecka, w przeważającej większości przypadków, podejmują działania 
zmierzające do urodzenia się ich dziecka i to do urodzenia go w dobrym zdro-
wiu. O ile sytuacja taka nie nastąpi, bo dziecko nie urodzi się żywe czy też dozna 
szkody powodującej jego śmierć przed urodzeniem, odczuwają stratę i ból, jak 
po utracie członka rodziny. Trzeba jednak podkreślić, że w świetle tego samego 
doświadczenia życiowego, które stanowiło rozstrzygnięcie SN, rodzice są skłon-
ni tak traktować dziecko niezależnie od stopnia osobniczego rozwoju i zdolności 
do życia poza organizmem matki. Tego rodzaju argumentacja skłoniła przecież 
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ustawodawcę do zmiany przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo o aktach 
stanu cywilnego w zakresie dopuszczalnego traktowania zwłok dziecka poczęte-
go zmarłego nawet w bardzo wczesnej ciąży31. 

De lege lata ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego (p.a.s.c.) zdaje się 
potwierdzać powyższe założenie. Przepis art. 38 zd. 2 p.a.s.c. pozwala przyjąć 
przychylne nasciturusowi stanowisko o dopuszczalności traktowania go jakby 
żył i umarł, chociaż nigdy nie nabył zdolności prawnej przez żywe urodzenie. 
W takiej sytuacji sporządza się bowiem akt urodzenia z adnotacją, iż dziec-
ko urodziło się martwe, i nie sporządza się aktu zgonu. Dotyczy to każdej sy-
tuacji śmierci dziecka, niezależnie od czasu trwania ciąży. Jak zauważył Sąd 
Najwyższy, akt urodzenia z odpowiednią adnotacją pełni jednocześnie funkcję 
aktu zgonu. Zawiera on szczegółowe dane, które opisują człowieka jako określo-
ną jednostkę. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego Sąd Najwyższy doszedł do 
wniosku, iż wyłącznie dziecko nienarodzone, ale zdolne do życia poza organi-
zmem matki, które zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, może 
zostać uznane za „zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 4 k.c., natomiast dziecko, 
które nie osiągnęło tej zdolności, za takie nie może być uznane.

Wnioski końcowe

Przyjmując stanowisko Sądu Najwyższego i jego częściową trafność, celo-
we wydaje się na zakończenie podjęcie próby odpowiedzi na pytanie, czy nie-
narodzone dziecko może zostać uznane za osobę najbliższą i to niezależnie od 
swojego płodowego wieku. Sąd Najwyższy przyjął trudne do akceptacji, tak 
de lege lata, jak i de lege ferenda, rozwiązanie, iżby o fakcie tym decydowały 
łącznie dwa następujące czynniki: stan rozwoju osobniczego dziecka poczętego 
i jego zdolność do życia poza organizmem matki32 oraz silna i pozytywna więź 

31 W świetle znowelizowanego w grudniu 2006 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wzoru karty zgonu i sposobu jej wypełniania (Dz.U. 2001, nr 153, poz. 1782 ze zm.), 
kartę zgonu wypełnia się dla osób zmarłych oraz 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. Natomiast w świetle § 2 znowelizowanego w tym sa-
mym czasie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi (Dz.U. 2001, nr 153, poz. 1783 ze zm.) za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci 
martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży. Szerzej J. Haberko, Konsekwencje praw-
ne żywego i martwego urodzenia, „Prawo i Medycyna” 2007, nr 3/28, s. 64–79. 

32 Wskazuje się w tym zakresie, w zależności od autora i szczegółów argumentacji, na 
21–24 tydzień ciąży. Szerzej: K. Mularski, Recenzja monografii M. Boratyńskiej „Wolny wybór. 
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emocjonalna nieuzależniona od formalnego pokrewieństwa. Sąd „oderwał”, jak 
się wydaje, relację rodzinnoprawną od więzi emocjonalnej, przyznając tej dru-
giej większe i pocześniejsze znaczenie. Z taką argumentacją trudno się zgodzić, 
pomimo godnych zaakceptowania wniosków, do których doszedł Sąd Najwyż-
szy. Należy bowiem zauważyć, że nienarodzone dziecko już od chwili poczęcia 
może być traktowane przez rodziców właśnie jako ich dziecko, które już mają, 
co powoduje nawiązanie określonych więzi emocjonalnych, które mogą wraz 
z rozwojem dziecka przybierać na sile, ale nie muszą. Nie wydaje się możliwe do 
zaakceptowania stanowisko, iż matka tracąca dziecko w 20 tygodniu ciąży cierpi 
mniej niż matka tracąca dziecko w 38 tygodniu ciąży. W pierwszym przypadku 
dziecko nie byłoby jeszcze zdolne do samodzielnego życia poza jej organizmem. 
Po wtóre, przyjęcie założenia, na którym oparł się Sąd Najwyższy, mogłoby 
w sytuacji zupełnie skrajnej, acz nie wyjątkowej, prowadzić do przyjęcia, że 
z roszczeniem z art. 446 § 4 k.c. w związku ze śmiercią dziecka poczętego wy-
stąpiłby ojciec biologiczny niekorzystający z domniemania z art. 62 k.r.o., który 
nie uznał ojcostwa. Oznaczałoby to stwierdzenie istnienia rodziny i więzi o tym 
charakterze w sytuacji braku prawnego pokrewieństwa. Takie stanowisko nie 
wydaje się jednak być godne aprobaty. Podobnie nie zasługuje na akceptację 
konstrukcja oderwania relacji rodzinnoprawnej dziecka poczętego od instytucji 
prawa rodzinnego. Oczywiście, rozpatrując, czy rodzice dziecka poczętego mogą 
być uznani za najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 k.c., na-
leży wziąć pod uwagę stosunek każdego z rodziców do nienarodzonego dziecka, 
czy było ono oczekiwane, chciane i jakie wiązali z nim nadzieje. Te okoliczności 
nie mogą jednak ważyć na charakterze samej relacji rodzinnoprawnej. Wydaje 
się, że de lege ferenda opowiedzieć należałoby się za rozstrzygnięciem w kierun-
ku uznania podmiotowości rodzinnoprawnej dziecka poczętego, pozostawiając 
sądowi jedynie ustalenie, czy w konkretnym przypadku istniała na tyle silna 
więź emocjonalna, że pozwala ona ad casum uznać, iż mielibyśmy do czynienia 
z utratą najbliższego, z powyższych powodów, członka rodziny. 

Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania”, Instytut Problemów Ochrony Zdro-
wia sp. z o. o., Warszawa 2012, ss. 733, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 3. 
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UNBORN CHILD AS A CLOSE FAMILY MEMBER

Summary

The text refers to the issue of the legal relationship between the family members 
especially: the concept child and his parents. The author analyzes the acceptability of 
the use of family structures involving parental authority in the relation to the child con-
ceived. The subject of discussion is the question of whether one can treat a child con-
ceived as a close family member both in terms of claiming compensation for his death 
before birth and with no relation to prenatal injury. It is analyzed the judgment of the Su-
preme Court, in the light of the provision of art. 446 § 4 of the Civil Code which allows to 
recognize of the unborn child as a family member and justify demanding compensation 
from the perpetrator of the damage to the family members.

Translated by Joanna Haberko

Keywords: concept child, family, prenatal injury
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Streszczenie

Artykuł przedstawia, wynikający z analizy akt spraw sądowych, stan wiedzy ma-
tek dzieci i mężczyzn, którzy uznali pozamałżeńskie dzieci (po 13 czerwca 2009 r. 
uznali ojcostwo), o pochodzeniu dziecka od uznającego mężczyzny w chwili składania 
oświadczeń koniecznych do uznania. Relacjonuje także, ujawnione w toku postępowa-
nia sądowego, przyczyny złożenia oświadczeń w złej wierze. Badanie będące podstawą 
wskazanych ustaleń obejmowało akta wszystkich spraw, w których zakwestionowano 
skuteczność uznania dziecka i uznania ojcostwa, zakończonych w 2011 r. rozstrzygnię-
ciem merytorycznym. W świetle nowelizacji z 6 listopada 2008 r. uznanie ojcostwa 
jest „aktem wiedzy” osób przeświadczonych, że są rodzicami dziecka, bezskutecznym, 
gdy dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Badanie wykazało, 
że zarówno przed tą nowelizacją, jak i po niej, świadome uznawanie nieswoich dzie-
ci występowało i nadal występuje. Zasygnalizowano także problematykę ewentualnej 
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odpowiedzialności karnej za takie działania i wątpliwości co do możliwości zastosowa-
nia w większości przypadków art. 272 k.k.

Słowa kluczowe: ojcostwo, uznanie dziecka, uznanie ojcostwa, bezskuteczność uznania 
ojcostwa, nieistniejące uznanie ojcostwa, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, 
wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego

Uwagi wprowadzające

13 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego1, która zasadniczo zmieniła instytucję pozaprocesowego ustalenia oj-
costwa dziecka pozamałżeńskiego. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go do wskazanej nowelizacji normowały uznanie dziecka jako czynność prawną 
(rodzinnoprawną), co wynikało z jednoznacznych zapisów ustawowych i nie 
budziło wątpliwości ani w orzecznictwie, ani w doktrynie prawa. Kodeks nie 
przewidywał, że dziecko może zostać uznane tylko przez genetycznego ojca. 
Wykazanie, że w danym przypadku uznania stosunek genetyczny nie zachodził, 
nie powodowało nieważności uznania. Wielokrotnie potwierdzał to Sąd Naj-
wyższy2. Przedmiotem kontrowersji było natomiast to, czy oświadczenie woli 
o uznaniu wyraża zarazem przyznanie przez uznającego mężczyznę, iż uznawa-
ne dziecko od niego pochodzi3.

1 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 220, poz. 1431.

2 W Wyroku SN z dn. 14.02.1969 r. (I CR 570/68, OSNCP 1969, nr 10, poz. 186) padło dobit-
ne stwierdzenie: „okoliczność, że mężczyzna, który uznał dziecko, nie jest jego biologicznym oj-
cem, nie powoduje z samego prawa nieważności uznania”. W Wyroku SN z dn. 14.07.1972 r. (I CR 
203/72, niepubl.), sąd wskazał, że w sprawie o unieważnienie uznania, toczącej się z powództwa 
uznającego, „nie bada się, czy mężczyzna ten jest rzeczywistym ojcem dziecka”. W Wyroku 
SN z dn. 17.05.1974 r. (II CR 214/74, niepubl.), sąd pouczył, że procesu o unieważnienie uzna-
nia, w którym powodem jest uznający, nie można „przekształcić w proces o ustalenie ojcostwa 
i rozważać czyje – w razie plurium concumbentium – ojcostwo będzie bardziej prawdopodobne”.

3 Przegląd stanowisk wypowiedzianych w literaturze zawiera, w syntetycznej formie, ko-
mentarz K. Pietrzykowskiego do art. 73 k.r.o. (w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
K. Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 734). Zob też. T. Smyczyński, Uznanie dziecka, w: System 
prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 125–126 i przywołaną 
tam literaturę. Do każdej z prezentowanych w literaturze koncepcji usiłującej wyjaśnić charakter 
prawny uznania w kształcie nadanym mu w pierwotnej wersji przepisów Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego można przedstawić uwagi krytyczne. Czyniono to, przedstawiając koncepcje 
„konkurencyjne” wobec krytykowanych. Kolejne propozycje także okazywały się dyskusyjne. 
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Brak związku genetycznego pomiędzy uznającym a uznanym mógł dopro-
wadzić do unieważnienia uznania na żądanie prokuratora (art. 86 k.r.o.) i dziecka 
uznanego jako małoletnie (art. 81 k.r.o. w brzmieniu poprzedzającym noweliza-
cję), którego wola nie miała wpływu na uznanie, po osiągnięciu przez nie peł-
noletności (w terminie trzech lat od jej osiągnięcia), a także, gdy udowodniono, 
iż oświadczenie o uznaniu (zgodzie na uznanie) zostało złożone pod wpływem 
błędu co do pochodzenia genetycznego dziecka od uznającego. Pojęcie „błąd 
prawnie doniosły” co do pochodzenia dziecka, zgodnie z zasadą prawną usta-
loną w Uchwale składu siedmiu sędziów SN z dn. 6.10.1969 r. (III CZP 25/69)4, 
zostało ograniczone do sytuacji, gdy dotyczył on „konkretnych okoliczności, 
sprecyzowanych zdarzeń, znanych uznającemu i będących przyczyną sprawczą 
złożenia przez niego oświadczenia o uznaniu. (...) błąd co do przesłanek w rozu-
mowaniu, a nie błąd co do jego konkluzji”. 

Stan prawny obowiązujący przed 13 czerwca 2009 r. nie był zgodny z praw-
nomiędzynarodowymi zobowiązaniami Polski5. Dokonana zmiana, między in-
nymi, usunęła tę sprzeczność.

Możliwe od 13 czerwca 2009 r. uznanie ojcostwa, które zastąpiło uzna-
nie dziecka, w świetle brzmienia przepisów oraz uzasadnienia ich wprowadze-
nia, zawartego w rządowym projekcie ustawy nowelizującej Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy6, jest zdarzeniem rodzinnoprawnym będącym „aktem wiedzy” 
osób przeświadczonych, że są rodzicami dziecka, bezskutecznym, gdy dziecko 
nie pochodzi od mężczyzny, który uznał ojcostwo. Decydujące znaczenie dla 

Zob. w szczególności J. Preussner-Zamorska, Czy można mówić o nieważności uznania dziecka 
(uwagi na tle polskiego k.r.o.), „Studia Cywilistyczne” t. XXXII, Kraków 1982, s. 115–141.

4 OSNCP 1970, nr 5, poz. 25.
5 Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona 

w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. (Dz.U. 1999, nr 79, poz. 888) przewiduje w art. 4, 
że „dobrowolne uznanie ojcostwa nie może być przedmiotem sprzeciwu ani zaskarżenia, chyba 
że prawo wewnętrzne przewiduje taką możliwość w przypadku, gdy osoba, która chce uznać 
ojcostwo lub je uznała, nie jest biologicznym ojcem dziecka”. Konwencja o prawach dziecka, 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 
1991, nr 120, poz. 526), która obowiązuje w Polsce od 7 lipca 1991 r., przewiduje w art. 7 ust. 1, 
że dziecko ma „jeśli to możliwe, prawo do poznania swoich rodziców i pozostawania pod ich 
opieką”. Prawo to jest m.in. rozumiane jako zapewniające (o ile istnieje taka faktyczna możli-
wość) ustalenie stanu cywilnego dziecka zgodnie z jego pochodzeniem genetycznym. Szerzej na 
ten temat M. Działyńska, Pochodzenie dziecka od rodziców, w: Konwencja o prawach dziecka. 
Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999, s. 135 i n.

6 Druk Sejmowy nr 888, VI kadencja.
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ustalenia prawnego stosunku ojca do dziecka powinna mieć więc „prawda gene-
tyczna”, a nie wola zainteresowanych osób.

Artykuł 9 ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw stanowi, że do uzna-
nia dziecka, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się 
dotychczasowe przepisy o unieważnieniu uznania dziecka. W konsekwencji, 
w tym samym czasie sądy rozstrzygają na różnych podstawach prawnych sprawy 
dotyczące tego samego problemu, czyli podważenia skuteczności uznania dziec-
ka lub uznania ojcostwa (w zależności od daty jego dokonania). W grę może 
wchodzić w szczególności ustalanie bezwzględnej nieważności uznania, unie-
ważnienie uznania, stwierdzenie bezskuteczności uznania ojcostwa, ustalenie, 
że uznanie ojcostwa nie nastąpiło („uznanie nieistniejące”). 

W Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego przeprowadziłam analizę 
wszystkich spraw zakończonych w 2011 r. rozstrzygnięciem merytorycznym, 
w których zakwestionowano skuteczność uznania dziecka oraz uznania ojco-
stwa7, między innymi po to, by ustalić wpływ przeświadczenia o związku ge-
netycznym na decyzję o ustaleniu pochodzenia pozamałżeńskiego dziecka od 
ojca w dobrowolnej formie (przed 13 czerwca 2009 r. – uznania dziecka, a po tej 
dacie – uznania ojcostwa), a następnie na decyzję o zakwestionowaniu uznania 
dziecka (uznania ojcostwa). 

Badaniem zostały objęte akta 274 spraw nadesłanych do Biura Stu-
diów i Analiz Sądu Najwyższego przez sądy rejonowe z całej Polski8. W 174 

7 Sprawozdanie z tego badania zawiera opracowanie Kwestionowanie uznania dziecka 
i uznania ojcostwa w orzecznictwie sądów powszechnych w 2011 r., Studia i Analizy Sądu Naj-
wyższego t. VII, Warszawa 2014, s. 101–198.

8 Sprawy będące przedmiotem analizy rozpoznały Sądy Rejonowe w: Aleksandrowie 
Kujawskim, Augustowie, Bartoszycach, Białej Podlaskiej, Białogardzie, Białymstoku, Bielsku-
-Białej, Biłgoraju, Bochni, Bydgoszczy, Bytowie, Chełmie, Chojnicach, Chorzowie, Chrzanowie, 
Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Dąbrowie Tarnowskiej, Dzierżoniowie, Ełku, 
Garwolinie, w Gdańsku (SR dla Gdańska-Południe), Gdyni, Gliwicach, Głogowie, Głubczycach, 
Gnieźnie, Goleniowie, Golubiu-Dobrzyniu, Gorlicach, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, 
Gryfinie, Janowie Lubelskim, Jarosławiu, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworze, Kaliszu, Kamiennej Gó-
rze, Kartuzach, Katowicach (SR Katowice-Zachód), Kędzierzynie-Koźlu, Końskich, Koszalinie, 
Kościanie, Krakowie (SR Kraków-Krowodrza i SR Kraków-Nowa Huta), Krasnymstawie, Kro-
śnie Odrzańskim, Krotoszynie, Kutnie, Kwidzyniu, Legionowie, Legnicy, Lesku, Lęborku, Lidz-
barku Warmińskim, Limanowej, Lubartowie, Lubinie, Lubińcu, Lublinie (SR Lublin-Zachód), 
Łowiczu, Łodzi (SR Łódź-Śródmieście i SR dla Łodzi-Widzewa), Malborku, Mielcu, Mińsku 
Mazowieckim, Mławie, Mysłowicach, Myszkowie, Nowej Soli, Nowym Sączu, Nowym Targu, 
Nowym Tomyślu, Nysie, Oleśnicy, Olkuszu, Olsztynie, Opocznie, Opolu, Ostrowi Mazowieckiej, 
Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowie Wielkopolskim, Piasecznie, Pile, Piotrkowie Trybunal-
skim, Pleszewie, Płocku, Płońsku, Poznaniu (SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda, SR Poznań-Stare 
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przypadkach były kwestionowane uznania dzieci dokonane przed 13 czerwca 
2009 r., w 97 – postępowania dotyczyły uznania ojcostwa. W pozostałych spra-
wach nie można było ustalić daty uznania. 

W pierwszej instancji żądanie zostało uwzględnione w 163 (59,5%) spra-
wach9. 259 (94,5%) orzeczeń uprawomocniło się bez kontroli instancyjnej10. 
W sprawach, w których taka kontrola była, ostateczne rozstrzygnięcie sprawy 
było takie samo, jak dokonane za pierwszym razem przez sąd pierwszej instancji.

W 93,8% spraw, w których nastąpiło skuteczne zakwestionowanie uznania, 
mężczyźni mający wskutek uznania status prawny ojców nie byli genetycznymi 
ojcami.

Stan wiedzy matek i mężczyzn, którzy dokonali uznania,  
na temat pochodzenia dzieci 

1. Na podstawie danych zawartych w aktach zbadanych spraw możliwe 
było ustalenie stanu wiedzy 155 matek i 163 mężczyzn, którzy uznali dzieci 
przed 13 czerwca 2009 r., na temat „prawdy genetycznej” odnośnie do pochodze-
nia dziecka, jaki posiadali w dniu dokonania uznania, które było kwestionowane.

Miasto), Prudniku, Pruszkowie, Przysusze, Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Rawiczu, Rop-
czycach, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Rzeszowie, Sanoku, Siedlcach, Siemianowicach Śląskich, 
Słupcy, Słupsku, Sochaczewie, Sokółce, Sosnowcu, Starachowicach, Stargardzie Szczecińskim, 
Starogardzie Gdańskim, Strzelinie, Szamotułach, Szczecinie (SR Szczecin-Centrum, SR Szcze-
cin-Prawobrzeże i Zachód), Szczecinku, Szczytnie, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Świdni-
cy, Świebodzinie, Świeciu, Tarnowskich Górach, Tczewie, Tomaszowie Lubelskim, Toruniu, 
Trzciance, Tucholi, Tychach, Wałbrzychu, Wałczu, w Warszawie (SR dla m.st. Warszawy, SR 
Warszawa-Mokotów, SR Warszawa-Praga Południe, SR Warszawa-Praga Północ, SR Warszawa-
-Śródmieście, SR Warszawa-Wola, SR Warszawa-Żoliborz), Wejherowie, Węgrowie, Włocław-
ku, Wołominie, Wołowie, Wrocławiu (SR Wrocław-Krzyki), Wschowej, Wyszkowie, Zawierciu, 
Zgorzelcu, Zielonej Górze, Złotoryi, Zwoleniu, Żaganiu, Żarach i w Żorach.

9 Nie wszystkie sądy dostrzegły zasady stosowania nowego prawa (art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r.) i orzekły o bezskuteczności uznania, gdy uznający bądź matka dziecka 
wykazali, że uznający nie jest genetycznym ojcem uznanego, mimo że uznanie nastąpiło przed 
13 czerwca 2009 r. W 97 (59,5%) sprawach sąd ustalił bezskuteczność uznania, w 58 (35,6%) 
unieważnił uznanie, w jednym przypadku (0,6%) orzekł, iż „ustala, że uznający nie jest ojcem”, 
a w siedmiu (4,3%) przypadkach inaczej.

10 Tylko w 15 przypadkach wniesiono apelację. Najczęściej, bo aż 13-krotnie, apelującym 
był mężczyzna, który dokonał uznania. W jednym przypadku apelację wniosła matka uznanego 
dziecka i w jednym przypadku prokurator. Tylko w jednej sprawie sąd drugiej instancji przekazał 
sprawę do ponownego rozpoznania, ale kolejny wyrok był taki sam jak poprzedni i nie został już 
zaskarżony. 



268 Elżbieta Holewińska-Łapińska

57 matek, a więc 36,8% tych, których wiedza w dniu uznania o pochodze-
niu dziecka była możliwa do ustalenia, wiedziało, że uznający nie jest ojcem 
dziecka, a kolejnych sześć (3,4%) nie wykluczało ojcostwa uznającego, miało 
jednak w tej kwestii istotne wątpliwości. 37 (22,7%) mężczyzn, którzy uznali 
dziecko, wiedziało, że nie są ojcami tych dzieci.

73,6% mężczyzn w dniu uznania dziecka było pewnych, że uznają swoje 
genetyczne dzieci, a 3,7%, choć nie miało pewności, przypuszczało, że dzieci 
pochodzą od nich. Mężczyźni, którzy uznali dzieci i byli przeświadczeni, że 
uznane dziecko od nich pochodzi, obcowali z matkami dzieci, w większości 
przypadków, w okresie, w którym dziecko mogło zostać poczęte.

W przeważającej liczbie przypadków uznania cudzych dzieci uznający 
byli pewni, że nie mogą być ojcami dzieci, poznali bowiem ich matki, gdy były 
w zaawansowanych ciążach bądź po urodzeniu dzieci. Motywem świadomego 
uznania cudzego dziecka najczęściej (63,4%) była miłość do jego matki i przeko-
nanie uznającego, że z matką dziecka stworzą trwały związek. Tak przynajmniej 
twierdzili mężczyźni, którzy uznali dzieci nieswoje.

Uznający niekiedy umawiali się z matkami uznanych dzieci, że „dają tylko 
nazwisko”, to znaczy, że nie biorą za dziecko żadnej odpowiedzialności, nie pla-
nują nawiązania stosunków rodzinnych, a jedynie „poprawiają” status dziecka, 
które nie jest już potomkiem „nieznanego ojca”. Gdy matki lojalnie przestrzegały 
tej „umowy”, nie oczekiwały świadczeń na utrzymanie dziecka i nie występowa-
ły o alimenty, mężczyźni ci nie podważali skuteczności uznania. Reakcją uzna-
jących na wniesienie pozwu o alimenty było żądanie unieważnienia uznania.

Niekiedy uznanie było odpłatną lub nieodpłatną „przysługą” uczynioną cu-
dzoziemce, która chciała, by jej dziecko nabyło polskie obywatelstwo, oraz pra-
gnęła „zalegalizować” swój pobyt w Polsce (w zbadanych sprawach dotyczyło to 
osób o narodowości wietnamskiej). Żadna ze „stron umowy” nie była zaintereso-
wana jej ujawnieniem i nie kwestionowała skuteczności uznania dziecka. Ujaw-
nienie prawdy nastąpiło wskutek działań organów państwa badających legalność 
przebywania w naszym państwie osób o niepolskiej narodowości oraz przy we-
ryfikacji wniosku o wydanie paszportu rzekomemu polskiemu obywatelowi.

Czasem uznający byli zainteresowani nabyciem statusu ojca we własnym 
interesie, przykładowo, żeby uzyskać przerwę w odbywaniu kary pozbawienia 
wolności.
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2. W zbadanych sprawach kwestionowano także świadomie nieprawdziwe 
uznania ojcostwa dokonane po 13 czerwca 2013 r., choć większość uznających 
(89,7%)11 działała w dobrej wierze. 

Bliższe informacje o przesłankach przeświadczenia mężczyzn, że są ojcami 
dzieci dotyczyły 84 przypadków uznań ojcostwa (84 = 100%). 74 (88,1%) męż-
czyzn obcowało z matkami dzieci w okresie ich poczęcia i byli pewni wierności 
swych partnerek. Sześciu, którzy również obcowali w tym okresie z matkami, 
wiedziało o zdradzie, lecz uważało, że dziecko od nich pochodzi (na przykład 
dlatego, że byli stałymi partnerami matek, których zdrada była jednorazowa, 
i uważali, iż prawdopodobieństwo ojcostwa innego mężczyzny jest znikome). 
Trzech kolejnych miało wątpliwości co do ojcostwa, jednak matki dzieci podały 
informacje przekonujące ich, że dziecko od nich pochodzi. Jeden z uznających 
znał grupy krwi matki i dziecka i mylnie uważał, że potwierdzają jego ojcostwo. 
Dziesięciu mężczyzn (10,3%) świadomie doprowadziło do ustalenia ojcostwa, 
które nie było zgodne z rzeczywistością genetyczną. Nie obcowali z matkami 
w okresie poczęcia, a dziewięciu z nich poznało matki dzieci, gdy były w ciąży 
lub po urodzeniu dziecka.

Matki, o których wiedzy z dnia uznania były informacje w aktach, nie mia-
ły wątpliwości, że uznający jest ojcem w 64,4% przypadków, a w 23%, że nim 
nie jest. Świadomie nieprawdziwie twierdziły o ojcostwie uznającego je męż-
czyzny w 20 przypadkach. Być może dotyczyło to większej liczby przypadków, 
gdyż z akt nie wynikał stan wiedzy matek o ojcostwie dziesięciorga dzieci.

Matki, które świadomie nieprawdziwie potwierdziły, że uznający ojcostwo 
jest ojcem ich dzieci, najczęściej (w 14 przypadkach) kochały tego mężczyznę 
i chciały tworzyć z nim rodzinę. W pięciu innych przypadkach głównym moty-
wem matek była obawa, że same nie podołają trudom wychowania dziecka, które 
„powinno mieć ojca”. Kobiety te uważały, że na rzeczywistych ojców ich dzieci 
nie można liczyć (przykładowo dlatego, że są to osoby nieodpowiedzialne, mają-
ce kryminalną przeszłość, odbywające karę pozbawienia wolności, albo mające 
cechy osobiste dyskwalifikujące ich jako ojców), a mężczyzn gotowych uznać 
ojcostwo oceniały pozytywnie.

Mężczyźni, którzy świadomie uznali ojcostwo nieswoich dzieci, zwykle 
chcieli stworzyć rodzinę z matkami tych dzieci. W jednym przypadku matka 

11 81 mężczyzn w chwili uznawania było pewnych, że dziecko od nich pochodzi, a kolej-
nych sześciu, mimo wątpliwości, nie wykluczało swego ojcostwa, uważało je bowiem za bardzo 
prawdopodobne. Można więc przyjąć, że 87 z 97 uznających uważało, że są ojcami dzieci.
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zażądała uznania jako swoistej „ceny” za związek z mężczyzną. Również w jed-
nym przypadku uznający liczył na przerwę w odbywaniu kary. 

Konsekwencje prawne świadomego, dobrowolnego uznania dziecka  
(uznania ojcostwa cudzego dziecka) 

Unieważnienie uznania dziecka i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Świadome, niewadliwe uznanie cudzego dziecka oraz świadome, niewa-
dliwe wyrażenie zgody na takie uznanie zamyka osobom, które złożyły oświad-
czenia woli konieczne do uznania dziecka, drogę do żądania jego unieważnie-
nia. Unieważnienie uznania dziecka, które nie pochodzi od mężczyzny, który je 
uznał, może nastąpić na żądanie prokuratora (art. 86 k.r.o.), albo dziecka, uzna-
nego w małoletności, przed upływem trzech lat od osiągnięcia przez nie pełno-
letności (art. 81 k.r.o. w brzmieniu obowiązującym przed 13 czerwca 2009 r.).

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, uznanie ojcostwa, gdy dziecko nie 
pochodzi od danego mężczyzny, może się zdarzyć, gdy przeświadczenie uzna-
jącego ojcostwo i matki dziecka w chwili składania przez te osoby oświadczeń 
koniecznych do uznania ojcostwa, było co do osoby genetycznego ojca mylne.

Ustaliwszy w zbadanych sprawach świadomie fałszywe złożenie oświad-
czenia koniecznego do uznania ojcostwa przez matkę, rzekomego ojca lub 
obydwoje, sądy nie kwestionowały dopuszczalności żądania ustalenia bezsku-
teczności uznania ojcostwa, o ile tylko od daty uznania nie upłynął sześciomie-
sięczny termin zawity (ewentualnie termin dłuższy, gdy miały miejsce okolicz-
ności opisane w art. 64 i 65 k.r.o., stosowanych odpowiednio, zgodnie z art. 78 
§ 2 k.r.o., art. 79 k.r.o.). Zapewne sądy wychodziły z założenia, że nieracjonal-
ne byłoby rozpoczęcie biegu terminu do żądania stwierdzenia bezskuteczności 
uznania ojcostwa od jakiejś daty poprzedzającej uznanie12. Sądy nie uzależniały 

12 Wiadomo, że w orzecznictwie w 2010 r. zdarzyło się rozstrzygnięcie odmawiające legity-
macji czynnej mężczyźnie, który, uznając ojcostwo, wiedział, że dziecko nie od niego pochodzi. 
Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo mężczyzny, który uznał ojcostwo 7.01.2010 r., wyto-
czone w dn. 17.06.2010 r. o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa małoletniej, urodzonej 
w 29.12.2009 r., ustalił bowiem, że powód poznał matkę małoletniej na przełomie września i paź-
dziernika 2009 r., akceptując już wówczas fakt, że była ona w zaawansowanej ciąży. Po uznaniu, 
15.01.2010 r., zawarł związek małżeński z matką małoletniej. W ocenie sądu pierwszej instancji 
powodowi nie przysługiwała legitymacja czynna w sprawie wytoczonej na podstawie art. 78 § 1 
k.r.o., ponieważ w chwili uznawania ojcostwa nie miał żadnych wątpliwości, że nie jest biolo-
gicznym ojcem małoletniej. Sąd Okręgowy oddalił apelację powoda, podzielił bowiem pogląd, 
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możliwości zakwestionowania uznania ojcostwa od dobrej wiary powoda13. Za-
sadność takiej praktyki potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 kwietnia 
2012 r. (IV CSK 459/11)14.

Sąd Najwyższy ustalił, że „legitymacja do wytoczenia powództwa o ustale-
nie bezskuteczności uznania ojcostwa (art. 78 § 1 k.r.o.) przysługuje także męż-
czyźnie, który uznał ojcostwo, wiedząc, że nie jest biologicznym ojcem dziecka”. 
W przekonujących wywodach uzasadnienia Sąd Najwyższy wskazał, że wynika 
to już z samego brzmienia art. 78 § 1 k.r.o. (legitymacja do wytoczenia powódz-
twa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przysługuje każdemu męż-
czyźnie niebędącemu ojcem biologicznym dziecka, który uznał ojcostwo bez 
względu na to, czy w momencie składania stosownego oświadczenia wiedział on 
o braku istnienia więzi biologicznej pomiędzy nim a dzieckiem, którego ojco-
stwo uznał). Taka wykładnia „uwzględnia również, eksponowaną na tle Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego oraz europejskiej konwencji o statusie dziecka poza-
małżeńskiego, preferencję w zakresie opierania stosunków prawnorodzinnych 

że w opisanej sytuacji powodowi nie przysługuje legitymacja do wytoczenia powództwa o usta-
lenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Wyrok sądu okręgowego zaskarżył skargą kasacyjną 
prokurator okręgowy, zarzucając błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 78 § 1 k.r.o., 
polegające na przyjęciu, że wiedza mężczyzny przed uznaniem ojcostwa, iż dziecko od niego 
nie pochodzi, pozbawia go legitymacji do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności 
uznania. Skarżący zakwestionował również wykładnię art. 78 § 1 k.r.o., że bieg 6-miesięczne-
go terminu do wytoczenia powództwa może się rozpocząć przed dniem uznania ojcostwa oraz 
przed dniem urodzenia się dziecka. Wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie zapadł 19.04.2012 r. 
(OSNC 2012, nr 10, poz. 122).

13 Dwa warianty wykładni art. 78 k.r.o. przedstawiła A. Sylwestrzak, w: Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 604–605. Jeden 
z nich dopuszczał ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa dokonanego w złej wierze. Dru-
gi zakładał, że skoro przepis precyzujący termin do żądania ustalenia bezskuteczności uznania 
przez uznającego ojcostwo zawiera sformułowanie „mężczyzna, który uznał ojcostwo”, to może 
to skłaniać do wniosku, że mężczyzna tylko wtedy ma omawiane uprawnienie, gdy dowiedział 
się, że dziecko od niego nie pochodzi po uznaniu. Jeżeli zaś mężczyzna pragnący uzyskać status 
prawnego ojca już w chwili uznania wiedział, że ojcem nie jest, nie mógłby później podważyć 
skuteczności dokonanego uznania. Odpowiednio zasada ta mogłaby być stosowana do matki 
dziecka, która fałszywie potwierdziła ojcostwo (79 k.r.o.). Oznaczałoby to, że złożenie oświad-
czeń koniecznych do uznania w złej wierze wykluczałoby legitymację czynną domagania się 
przez te osoby ustalenia bezskuteczności uznania. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa 
mogłoby nastąpić tylko na żądanie dziecka, w okresie 3 lat po osiągnięciu przez nie pełnoletności 
(art. 81 k.r.o.), oraz na żądanie prokuratora (art. 86 k.r.o.). Wykładnia ta prowadziłby do sytuacji 
analogicznej do stanu poprzedzającego nowelizację (gdy oświadczenia woli – konieczne do uzna-
nia dziecka – były niewadliwe; osoby, które je złożyły, nie mogły żądać unieważnienia uznania).

14 OSNC 2012, nr 10, poz.122.
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pomiędzy rodzicami a dzieckiem na rzeczywistej, tj. zgodnej z »prawdą gene-
tyczną«, więzi z dzieckiem”.

Sąd Najwyższy wskazał też, że ani z przepisów Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, ani z przepisów ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Europej-
skiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej 
w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.15, nie wynika uzależnienie legityma-
cji do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa od 
stanu wiedzy uznającego co do istnienia biologicznej więzi z dzieckiem w chwili 
składania stosownego oświadczenia o uznaniu.

Bardzo istotne jest również wskazanie w uzasadnieniu przywołanego wy-
roku Sądu Najwyższego, że „Funkcja ochrony dziecka, ujmowana w ramy zasa-
dy stabilności jego stanu cywilnego, na tle art. 78 § 1 k.r.o. nie jest realizowana 
na płaszczyźnie przesłanek warunkujących istnienie legitymacji do wytoczenia 
przez mężczyznę, który nie jest ojcem dziecka, powództwa o ustalenie bezsku-
teczności uznania ojcostwa, lecz w drodze temporalnego ograniczenia możliwo-
ści wystąpienia z przedmiotowym powództwem, poprzez wprowadzenie rela-
tywnie krótkiego, bo sześciomiesięcznego, terminu na jego wytoczenie, którego 
bieg rozpoczyna się w dniu uzyskania przez mężczyznę wiedzy o braku pocho-
dzenia dziecka od niego”. Powyższe jest zgodne z intencjami ustawodawcy, któ-
rym dał wyraz, akceptując propozycję nowelizacji art. 78 k.r.o., a tym samym jej 
motywy przedstawione w uzasadnieniu projektu ustawy (Druk Sejmowy nr 888, 
VI kadencja).

Należy też zwrócić uwagę na kolejną tezę Wyroku SN z dn. 19 kwietnia 
2012 r. (IV CSK 459/11), że „założenie racjonalności ustawodawcy wymaga 
przyjęcia, iż bieg terminu do kwestionowania skuteczności złożonego oświad-
czenia o uznaniu ojcostwa nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia 
oświadczenia w tym przedmiocie”. 

Odpowiedzialność karna za świadome potwierdzenie nieprawdy o pochodzeniu 
dziecka, którego dotyczyło uznanie (sygnalizacja problemu)

W aktach zbadanych spraw były informacje, że przeciwko mężczyznom, 
którzy wiedząc, że dziecko od nich nie pochodzi, uznawali dziecko cudzoziemki 
w celu „zalegalizowania” jego pobytu w Polsce, toczyły się postępowania karne 
o przestępstwo opisane w art. 272 k.k. Nie było w nich jednak żadnych danych 

15 Dz.U. 1999, nr 79, poz. 888.
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pozwalających na ustalenie, jak zakończyły się te postępowania. Wiadomo także 
o postępowaniach karnych związanych z uznaniem urodzonego w Polsce dziecka 
obywatelki polskiej przez cudzoziemca, który wiedział, że nie jest ojcem dziec-
ka, a wobec zasady subsydiarności przysposobień międzynarodowych zapew-
ne nie mógłby tego dziecka przysposobić lub prawdopodobieństwo orzeczenia 
przysposobienia było znikome, a wymagałoby poddania się licznym procedurom 
kwalifikacyjnym16. 

Rozważenia wymaga więc zagadnienie ewentualnej odpowiedzialności 
karnej osoby, której oświadczenie było konieczne do uznania dziecka bądź do 
uznania ojcostwa, za doprowadzenie w złej wierze do ustalenia ojcostwa męż-
czyzny, który nie jest ojcem dziecka, i w konsekwencji – do sporządzenia aktu 
urodzenia dziecka, którego dotyczyło uznanie, zawierającego nieprawdziwy 
wpis o osobie ojca. Już na wstępie należy odnotować, że organ odbierający 
oświadczenia konieczne do ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego nie 
uprzedza o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadcze-
nia17, a w Kodeksie karnym nie ma przepisu, który – w założeniu ustawodawcy 
– byłby przewidziany do penalizacji czynu, o którym mowa.

Penalizowany jest handel ludźmi (art. 186 a k.k.) i zajmowanie się niele-
galnym organizowaniem przysposobienia (art. 211 a k.k.). Niekiedy mężczyzna, 
który „kupił” dziecko, pragnąc je wychowywać, w celu nabycia prawnego statu-
su ojca uznawał dziecko za zgodą jego matki (która wyrażała tę zgodę w zamian 
za korzyść materialną), a po 13 czerwca 2009 r. w tym samym celu uznawał 

16 Były także informacje, z których wynikało, że dziecko uznał mężczyzna, który nie jest 
jego ojcem, chodziło bowiem o ukrycie, że dziecko pochodzi ze związku kazirodczego, a proku-
rator powziął informację o sprawie z akt postępowania w sprawie o kazirodztwo. W badanych 
aktach nie było jednak informacji skłaniających do przypuszczenia, że rozważano odpowiedzial-
ność z art. 272 k.k., gdy fałszywe uznanie nie miało na celu ukrycia kazirodczego pochodzenia 
dziecka, albo gdy zostało dokonane bez zamiaru nawiązania stosunków rodzinnych, a jedynie że-
by uznający uzyskał przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Prawdopodobnie postę-
powania karne były zwykle wszczynane, gdy w sprawie był „element zagraniczny”, powiązany 
z handlem dziećmi, „zastępowaniem” przysposobienia przez fałszywe uznanie lub z „legaliza-
cją” pobytu w Polsce cudzoziemskiego dziecka i jego matki.

17 Należy jednak odnotować, że na Platformie Usług Stanu Cywilnego zamieszczono 
wzór protokołu uznania ojcostwa (szanghaj.msz.gov.pl/resource/e16cb126-46ec-4096-8650-
4f3b051e71f9, dostęp: 2.07.2014) zawierający uprzedzenie o odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań, jednakże tylko odnośnie dwóch kwestii: że nie doszło wcześniej do 
uznania ojcostwa bądź odmowy uznania ojcostwa, oraz że nie toczy się sprawa o ustalenie oj-
costwa. Nie przewidziano uprzedzenia o odpowiedzialności karnej, gdy oświadczenie o uznaniu 
ojcostwa (potwierdzeniu ojcostwa przez matkę) było świadomie niezgodne z rzeczywistością.
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ojcostwo, a matka dziecka fałszywie potwierdzała (w zamian za korzyść mate-
rialną), że ten mężczyzna jest ojcem jej dziecka.

Takie działanie z reguły bywa także świadomym obejściem przepisów 
o przysposobieniu, gdy zainteresowany wie, że nie są spełnione przesłanki orze-
czenia adopcji, lub ocenia, że prawdopodobieństwo uwzględnienia jego wniosku 
o przysposobienie konkretnego dziecka jest minimalne.

Należy odnotować, że Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 8 marca 
2001 r. (II AKa 33/01)18 wypowiedział pogląd, że podlega karze ten, kto „zmie-
rza do wyłudzenia nieprawdziwego poświadczenia ojcostwa osoby niebędącej 
ojcem dziecka, a więc gdy oświadczenie takie jest złożone by na jego podstawie 
został sporządzony (uzupełniony itp.) akt urodzenia dziecka”. Sąd podkreślił, że 
ocena ta jest niezależna od ewentualnego ustalenia we właściwym postępowa-
niu nieważności oświadczenia, o którym mowa („odrębną rzeczą jest kwestia 
nieważności takiego oświadczenia”). Powyższe jest konsekwencją stanowiska, 
iż „nie ma przyzwolenia dla składania aktów uznania dziecka ze świadomo-
ścią, że nie jest się jego ojcem (podkr. moje – E.H.-Ł.). Odpowiednio do tego 
kształtuje się odpowiedzialność za zjawiskowe postacie tego przestępstwa”19.

Wyrok ten dotyczył stanu faktycznego z 1995 r.20, a więc ustalenie ojcostwa 
nastąpiło wskutek uznania dziecka. Charakter prawny uznania dziecka budził 

18 Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach kar-
nych 2001, nr 5, poz. 27, s. 19.

19 Rozważania Sądu Apelacyjnego (którego wyrok został opublikowany) nie dotyczą 
odpowiedzialności mężczyzny, który, składając fałszywe oświadczenie o uznaniu dziecka, 
wprowadził w błąd kierownika USC (być może przeciwko niemu toczyło się inne postępowa-
nie), ale osób, które do tego doprowadziły, np oskarżonego, który „udzielił pomocy w uzyskaniu 
dokumentów umożliwiających wywiezienie dziecka poza granice Polski w ten sposób, że (...) 
nakłonił [matkę dziecka– dop. E.H.-Ł.] do oświadczenia przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego (...), że X.Y. [dane personalne uznającego – E.H.-Ł.] jest ojcem jej dziecka w celu uzy-
skania poświadczenia nieprawdy w akcie urodzenia o ojcostwie X.Y., oraz w tym samym czasie 
i miejscu pomógł X.Y. w podstępnym wyłudzeniu od Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (...) 
poświadczenia nieprawdy w postaci aktu urodzenia dziecka”.

20 W uproszczeniu stan faktyczny sprawy był następujący. Kilka osób działających w poro-
zumieniu w zamian za kwotę 8 tys. dol. (przed wykonaniem „zlecenia” wpłacona została zaliczka 
2 tys. dol. na pokrycie wydatków) podjęło czynności mające na celu doprowadzenie do uzy-
skania przez małżonków – obywateli szwedzkich, zamieszkałych w Szwecji, statusu rodziców 
dziecka, które od nich nie pochodzi, urodzonego w Polsce przez obywatelkę polską. W chwi-
li zawierania umowy między późniejszym uznającym a „pośrednikami” dziecko było poczęte, 
ale jeszcze się nie urodziło. Bezpośrednio po opuszczeniu przez matkę z niemowlęciem szpitala 
położniczego matka wydała noworodka „pośrednikom”, a oni przekazali je późniejszemu uzna-
jącemu i jego małżonce, zapewniając im odpowiednie warunki do sprawowania bezpośredniej 
pieczy nad dzieckiem. Brak jakichkolwiek podstaw do przypuszczenia, że piecza nad dzieckiem 
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kontrowersje. Skład orzekający w omawianej sprawie przyjął stanowisko, że 
uznanie „stanowi czynność prawa rodzinnego (a nie cywilnego) i (...) zawiera 
w sobie elementy oświadczenia woli (że chce się dziecko uznać za swoje) oraz 
wiedzy (że się jest jego biologicznym ojcem)”. W konsekwencji Sąd Apelacyj-
ny w Krakowie przyjął, że uznanie dziecka „ma w założeniu ustawodawcy od-
zwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy, tj. istnienie więzów krwi pomiędzy uzna-
jącym a uznawanym” (s. 31 uzasadnienia wyroku). Odrzucił natomiast tezę, że 
uznanie dziecka, jako czynność prawna, mogło być także skutecznie dokonane 
przez mężczyznę, który wiedział, że nie jest ojcem dziecka, a, w danym stanie 
faktycznym, nie wystąpiła żadna wada jego oświadczenia woli.

Nie podzielam tej oceny charakteru prawnego instytucji uznania dziecka, 
przed nowelizacją bowiem genetyczne ojcostwo, choć pożądane i oczekiwane, 
nie było ustawową przesłanką skutecznego uznania dziecka. W związku z tym 
sądzę, że stosowanie art. 272 k.k. w przypadku świadomego uznania cudzego 
dziecka jest bardziej niż wątpliwe. Oznaczałoby bowiem głęboką niespójność 
w systemie prawa. Przepisy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka od ojca ni-
gdy, ani w przeszłości, ani obecnie, nie taktowały zgodności z prawdą genetycz-
ną jako wartości nadrzędnej, realizowanej w sposób bezwzględny. Uwzględnia-
no zawsze także potrzebę ochrony innych wartości, w szczególności stabilnego 
składu rodziny (zwłaszcza opartej na małżeństwie), oraz stabilnej pozycji dziec-
ka w rodzinie (której wyrazem jest stan cywilny). Temu celowi służą temporalne 

była sprawowana nienależycie. Sprawujący ją małżonkowie traktowali niemowlę jak swoje dłu-
go oczekiwane dziecko. Można domniemywać, że pierwotnie chcieli dokonać przysposobienia 
wspólnego, ale osoby, którym zlecili doprowadzenie do tego skutku, wybrały inną drogę do celu, 
ocenioną zapewne jako szybsza i pewniejsza. W ramach „usługi” należało umożliwić kupującym 
przewiezienie dziecka do Szwecji i podjęcie działań koniecznych do uzyskania przez nich statusu 
prawnego rodziców dziecka. Jednym ze środków prowadzących do tego było uznanie dziecka za 
zgodą matki tego dziecka. W celu szybkiego uzyskania paszportu i wywiezienia dziecka z Polski, 
zleceniobiorcy uzyskali zaświadczenie lekarskie o chorobie serca u dziecka wymagającej lecze-
nia w Szwecji. Lekarz wydał zaświadczenie bez badania dziecka. Przypadek zrządził, że u dziec-
ka występowały szmery w sercu uprawdopodabniające tę „zaoczną” diagnozę. Mimo to plan nie 
powiódł się, a osoby uczestniczące w jego realizacji zostały pociągnięte do odpowiedzialności 
karnej. Prokuratura w indywidualny sposób zakwalifikowała czyny poszczególnych osób. „Po-
średnikom” w akcie oskarżenia zarzucano popełnienie przestępstwa handlu dziećmi, opisanego 
w obowiązującym wówczas art. IX § 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające 
Kodeks karny. Po pięciu latach od popełnienia opisanych czynów sąd pierwszej instancji uniewinnił 
ich z zarzutu popełnienia tego przestępstwa, ale uznał za winnych nakłonienia obywatela szwedz-
kiego do fałszywego oświadczenia przed kierownikiem USC, „że jest on biologicznym ojcem 
dziecka (...) w celu podstępnego uzyskania poświadczenia nieprawdy w akcie urodzenia dziecka 
w zakresie dotyczącym ojcostwa”. Czyn ten sąd kwalifikował z art. 18 § 2 k.k. i art. 272 k.k. w zw. 
z art. 4 § 1 k.k. i „za niego na mocy art. 272 k.k. skazał”.
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ograniczenia możliwości kwestionowania pochodzenia, a w przypadku uzna-
nia dziecka – ścisłe związanie możliwości jego zakwestionowania z wadami 
oświadczenia woli, a nie z brakiem więzi genetycznej. Świadome, niewadliwe 
oświadczenie woli o uznaniu dziecka, niepochodzącego od mężczyzny, który 
je uznał, jest więc wiążące. Taki stan prawny jest, co najmniej, tolerowany. Od-
nośnie do uznań dokonanych przed nowelizacją został zachowany. Możliwość 
zakwestionowania go została – z woli ustawodawcy – skrajnie ograniczona. Nie 
można więc twierdzić, że to, co jest dozwolone w świetle prawa rodzinnego, 
stanowi przestępstwo.

Zastosowanie do takiego stanu faktycznego art. 272 k.k. w cytowanym 
orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Krakowie nastąpiło na podstawie wykładni, bo 
ten przepis – ani jakikolwiek inny w Kodeksie karnym – wprost nie penalizuje 
uznania dziecka przez mężczyznę, który nie jest jego ojcem.

W sposób niewątpliwy od 13 czerwca 2009 r. pochodzenie genetyczne 
dziecka od uznającego ojcostwo mężczyzny jest przesłanką tego sposobu usta-
lenia ojcostwa i w systemie prawa powinny znaleźć się środki przeciwdziała-
nia przypadkom świadomie fałszywego składania oświadczeń koniecznych do 
uznania ojcostwa. Jednym z nich jest poprzedzenie przyjęcia oświadczeń ko-
niecznych do uznania ojcostwa obligatoryjnym wyjaśnieniem21, na czym polega 
uznanie, jakie wywoła skutki prawne oraz na czym polega różnica pomiędzy 
uznaniem ojcostwa a przysposobieniem (art. 73 § 2–4 k.r.o., 74 § 1 k.r.o.)22. 

21 Szerzej na ten temat A. Sylwestrzak, Rola kierownika urzędu stanu cywilnego przy uzna-
niu ojcostwa, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 
2010, s. 121–131. Autorka trafnie wskazuje, iż nie wystarczy poinformowanie. „Brak zrozumienia 
przekazanych danych obliguje organ do ponowienia wyjaśnień aż do osiągnięcia pożądanego 
efektu”, cyt. za tamże, s. 124.

22 Należy odnotować wątpliwości K. Gładych, zgłoszone po kilku miesiącach obowiązywa-
nia nowego stanu prawnego odnośnie do uznania ojcostwa (Uznanie ojcostwa przed kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego, „Technika i USC” 2010, nr 1, tekst na stronie internetowej „Platforma 
Usług Stanu Cywilnego”, www.usc.pl, dostęp: 4.07.2014), a dotyczące kompetencji kierowników 
USC do wyjaśnienia różnicy pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem. „Kierownik 
urzędu stanu cywilnego nic nie musi wiedzieć [podkr. E.H.-Ł.] podobnie jak na temat rozdziel-
ności majątkowej, bo nie są to czynności, do których wykonywania jest ustawowo zobowiązany”. 
Trudno podzielić ten punkt widzenia, szczególnie, że przysposobienie ma bezpośredni wpływ 
na stan cywilny, a do zadań służbowych kierownika USC należy, m.in., wpisywanie do aktu 
urodzenia osoby przysposobionej wzmianki dodatkowej o przysposobieniu, sporządzanie nowe-
go aktu urodzenia osoby przysposobionej oraz udostępnianie osobie przysposobionej, po osią-
gnięciu przez nią pełnoletności, księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego 
aktu urodzenia. Oczekiwania ustawodawcy co do kwalifikacji kierownika USC są też wysokie. 
Co prawda, zgodnie z art. 6 prawa o aktach stanu cywilnego, kierownikiem USC jest z urzędu 
wójt lub burmistrz (prezydent miasta), ale na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego 
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Ma ono, między innymi, odwieść osoby skłonne złożyć fałszywe oświadczenia 
od tego zamiaru. Jeżeli to nie nastąpi i oświadczenia zostaną złożone przez oso-
by, które wiedzą, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny uznającego ojcostwo, 
to te osoby wiedzą, że ich działanie jest niedopuszczalne w świetle prawa ro-
dzinnego. Ich celem jest nadanie mężczyźnie, który nie jest genetycznym ojcem 
dziecka, statusu prawnego ojca, a w konsekwencji – dokonanie stosownego za-
pisu o osobie ojca w akcie urodzenia dziecka. Akt ten stanowi wyłączny dowód, 
że dziecko, którego dotyczy akt urodzenia, pochodzi od osób wpisanych tam 
jako rodzice (art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego)23. Dokonując w nim wpi-
su o ojcostwie – w warunkach „zwykłych” na podstawie protokołu z przyjęcia 
oświadczenia o uznaniu ojcostwa i potwierdzeniu przez matkę przyznania ojco-
stwa – funkcjonariusz publiczny potwierdził nieprawdę odnośnie do pochodze-
nia dziecka od ojca, gdyż został wprowadzony w błąd. W tej sytuacji nie można 
generalnie, a priori, wykluczyć możliwości zastosowania art. 272 k.k.24 Przepis 
ten zapewne jednak mógłby być zastosowany wyjątkowo, wymaga bowiem, aby 
błąd funkcjonariusza publicznego był wywołany „podstępnie”, co oznacza, że 
„nie wystarcza złożenie nieprawdziwego oświadczenia, gdyż nie stanowi ono 
podstępnego zabiegu”25. 

Wykazanie tej przesłanki, nawet przy przyjęciu, że „podstępne” działa-
nia sprawcy nie muszą być „finezyjne, chytre, wyjątkowo przebiegłe”26, byłoby 

oraz zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być – i zwykle jest – zatrudniona inna 
osoba, której kwalifikacje zostały opisane w art. 6a prawa o aktach stanu cywilnego. M.in. wy-
magane jest ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych i uzyskanie tytuł magistra 
lub ukończenie podyplomowych studiów administracyjnych (art. 6a ust. 1 pkt 5 przywoływanej 
ustawy). Wydaje się więc, iż posiadanie przez kierownika USC podstawowej wiedzy o instytucji 
przysposobienia w kontekście różnicy z uznaniem ojcostwa nie powinno budzić wątpliwości.

23 Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, t.j. Dz.U. 2011, 
nr 212, poz. 1264.

24 Wskutek zajęcia przez SA w Krakowie zacytowanego stanowiska w wyroku z 8.03.2001 r., 
II AKa 33/01, w kwestii charakteru prawnego uznania, wywody tego sądu można traktować jako 
aktualne także po 13 czerwca 2009 r.

25 Tak SN w wyroku z 5.04.2011 r., II KK 267/10, LEX nr 794972.
26 A. Marek (Kodeks karny. Komentarz, LEX 2010, s. 584) uważa, że działania sprawcy nie 

muszą być na tyle przebiegłe, aby ich wykrycie wymagało ponadprzeciętnej uwagi i przezorno-
ści. Podobnie R. Zawłocki (w: Kodeks karny. Część szczegółowa, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, 
Warszawa 2010, t. II, s. 816), który zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia realiów da-
nej sprawy i M. Mozgawa (Komentarz do art. 272 kodeksu karnego, LEX 2013) stwierdzający, 
że „wprowadzenie w błąd nie musi się opierać na wysublimowanych metodach”. SN w wyroku 
z 5.04.2011 r., II KK 267/10 (LEX nr 794972) wymaga natomiast działań przebiegłych, pozoru-
jących zgodność z rzeczywistością, utrudniających wykrycie prawdy. Także SA w Krakowie, 
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bardzo trudne. Wiąże się to ze specyfiką składania oświadczeń koniecznych do 
uznania ojcostwa. Funkcjonariusz przyjmujący oświadczenia nie oczekuje od 
składających je osób dowodów potwierdzających ojcostwo mężczyzny, ani nie 
prowadzi postępowania weryfikującego prawdziwość oświadczeń. Brak więc 
w tej sytuacji typowej okazji do podjęcia podstępnych zabiegów. Nie można 
jednak wykluczyć, że osoby świadome „rzucającego się w oczy” nieprawdopo-
dobieństwa pochodzenia dziecka od uznającego – przewidując wątpliwości kie-
rownika USC (innego organu odbierającego oświadczenia w danym przypadku) 
– uprzedzą niejako ich wyrażenie i „spontanicznie” okażą, przykładowo, sfał-
szowane wyniki badań przyrodniczych potwierdzających ojcostwo. Jeśli takie 
nietypowe zachowania wyjątkowo się wydarzą, to będą trudne do udowodnie-
nia, zapewne bowiem nie zostaną odnotowane w protokole uznania ojcostwa, 
którego treść zwykle uwzględnia niezbędne dane. Samo sporządzanie protokołu 
polega na wpisaniu informacji personalnych do druku stosowanego w danym 
urzędzie27. O ile dowód by się powiódł, to ocena, czy miały one charakter „pod-
stępnych zabiegów zmierzających do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy”, 
byłaby zapewne kontrowersyjna. Powyższe skłania do tezy o niewielkiej przy-
datności art. 272 k.k. do zwalczania świadomie fałszywych oświadczeń koniecz-
nych do uznania ojcostwa.

w omawianym tu wyroku z 8.03.2001 r. (II AKa 33/01), stwierdził, że „podstępne wprowadzenie 
w błąd funkcjonariusza publicznego (art. 272 i 143 § 1 i 2 k.k. oraz inne) jest kwalifikowaną formą 
wprowadzenia w błąd (np art. 286 § 1 k.k.), a więc polega na działaniach przebiegłych, których 
wykrycie wymaga uwagi wychodzącej ponad miarę przeciętną, by nie paść ofiarą błędu”.

27 Formalnie nie istnieje wiążący wzór protokołu o uznaniu ojcostwa i każdy kierownik 
USC może sporządzić protokół według własnego uznania. Zob. na ten temat K. Gładych, Uzna-
nie ojcostwa... Zapewne jednak wzory zamieszczone przykładowo na Platformie Usług Stanu 
Cywilnego są wykorzystywane w praktyce, a co najmniej traktowane jako pomoc przy ukła-
daniu własnych protokołów przez poszczególne USC. K. Gładych (Uznanie ojcostwa..., s. 12) 
przedstawiła wzór protokołu o treści: „W dniu ... przed Kierownikiem USC w ... stawili się 1. 
Pani … zam. …, legitymująca się dowodem osobistym nr …, 2. Pan …, zam. …, legitymujący się 
dowodem osobistym nr … Pan … oświadczył, że jest ojcem małoletniego dziecka …, dla którego 
został sporządzony akt urodzenia pod nr … w USC w … Obecna przy przyjęciu oświadczenia 
matka dziecka potwierdziła, że pan … jest ojcem jej dziecka. Na skutek zgodnych (niezgodnych) 
oświadczeń dziecko nosi nazwisko … Rodzice dziecka oświadczyli, że przed sądem opiekuń-
czym nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Podpis matki dziecka, podpis ojca dziecka, pod-
pis kierownika USC”. Na tejże platformie był również zamieszczony wzór (szanghaj.msz.gov.
pl/resource/e16cb126-46ec-4096-8650-4f3b051e71f9, dostęp: 2.07.2014) zawierający następujący 
fragment „uprzedzeni o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przewidzia-
nej w art. 233 Kodeksu karnego rodzice dziecka oświadczyli, że nie doszło wcześniej do uznania 
ojcostwa bądź odmowy uznania ojcostwa, nie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa. Postępowa-
nie wyjaśniające przeprowadzone w przedmiocie zbadania pochodzenia dziecka nie wykazało 
wątpliwości”.
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Uwagi podsumowujące 

Wśród zbadanych spraw świadomie doprowadziło do ustalenia ojcostwa 
niezgodnie z prawdą przed nowelizacją 36,8% matek i 23,0% mężczyzn uznają-
cych dzieci, po nowelizacji – 23,0% matek i 10,3% mężczyzn. Oceniając wymie-
nione dane, nie można tracić z pola widzenia faktu, że w tych sprawach nie były 
przeprowadzone dowody w celu ustalenia stanu wiedzy o pochodzeniu dziecka 
w dacie uznania. Podstawą poczynienia przedstawionych ustaleń były tylko wy-
powiedzi matki i mężczyzny mającego status prawny ojca, zawarte w aktach 
spraw. Mogły być spontaniczne i szczere, ale mogły także wynikać z taktyki 
procesowej i przeświadczenia (także nieracjonalnego i bezpodstawnego) osoby 
zainteresowanej, że informacja określonej treści o stanie własnej wiedzy o po-
chodzeniu dziecka z chwili uznania (świadcząca o złożeniu oświadczenia ko-
niecznego do uznania w dobrej lub w złej wierze) może korzystnie wpłynąć na 
oczekiwany wynik postępowania. 

Zaobserwowano, że niezależnie od daty uznania i obowiązującego sta-
nu prawnego, zdecydowanie więcej matek niż mężczyzn nabywających status 
prawny ojca świadomie dopuściło do rozbieżności między stanem faktycznym 
a prawnym. 

Przy założeniu, że ujawniona w toku procesu motywacja jest wiarygodna, 
nasuwa się wniosek, że większość mężczyzn świadomie uznających ojcostwo 
nieswoich dzieci kierowało się uczuciem do ich matek, a uznanie dzieci miało 
być swoistym dowodem miłości. Taki motyw towarzyszy uznaniom dotyczą-
cym cudzych dzieci od kilkudziesięciu lat28. Warto odnotować, że jest również 
najistotniejszym motywem przysposabiania pasierbów przez ojczymów. Matki 
świadomie doprowadzające do uznania niezgodnego z genetycznym pochodze-
niem dziecka w większości przypadków planowały wspólne wychowywanie 
dziecka z uznającym, kierując się uczuciem do tego mężczyzny lub przeświad-
czeniem, że „wykreowany” stan prawny jest zgodny z dobrem ich dziecka.

Od 13 czerwca 2009 r. organ przyjmujący oświadczenie o uznaniu ojcostwa 
jest zobowiązany do wyjaśnienia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia 
konieczne do uznania ojcostwa, między innymi, na czym polega różnica między 

28 Zob. E. Holewińska-Łapińska, Unieważnienie uznania dziecka w orzecznictwie sądów 
polskich w latach 1977–1978, Zeszyty Naukowe IBPS 1983, nr 16, s. 124–140, tejże, Unieważ-
nienie uznania dziecka i stwierdzenie nieważności uznania w praktyce sądowej w okresie 1 lipca 
2000 r.–30 czerwca 2004 r. Komunikat o wynikach badań, „Prawo w Działaniu” 2006, nr 1, 
s. 135–179.
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uznaniem ojcostwa a przysposobieniem (art. 73 § 2 i § 4 k.r.o., art. 74 § 1 k.r.o.). 
O ile to nastąpi, a zostaną złożone oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa 
przez osoby, które wiedzą, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny uznające-
go ojcostwo, nie można tego stanu tłumaczyć niewiedzą zainteresowanych osób 
o instytucji prawnej uznania ojcostwa. Być może w znacznej części przypadków 
uznanie ojcostwa i bądź potwierdzenie ojcostwa w złej wierze wynikało z praw-
nej sytuacji osób pragnących mieć wspólnie status rodziców dziecka. Status taki, 
wskutek przysposobienia przez mężczyznę dziecka partnerki, mogliby nabyć 
tylko jako małżonkowie (art. 1211 k.r.o.). Mężczyzna, będący w niesformalizo-
wanym związku z matką dziecka, musiałby najpierw zawrzeć z nią małżeństwo, 
a następnie przysposobić pasierba29. Nie chcąc lub nie mogąc zawrzeć małżeń-
stwa, partnerzy wybierali „drogę na skróty”, aby uzyskać status rodziców dziec-
ka, które nie pochodziło od mężczyzny.

Ustawodawca, nowelizując Kodeks rodzinny i opiekuńczy (6 listopa-
da 2008 r.), oczekiwał wyeliminowania przypadków świadomego, celowego 
uznawania cudzych dzieci. Badanie dotyczące orzecznictwa z 2011 r. wykaza-
ło, że nie udało się to w pełni. Należy jednak odnotować, że nastąpiło istotne 
zmniejszenie liczby przypadków uznawania w złej wierze ojcostwa w stosunku 
do cudzych dzieci. Świadczy to o pozytywnym kierunku zmiany prawa i po-
zwala żywić nadzieję, że zminimalizowanie przypadków uznań ojcostwa w złej 
wierze jest możliwe. Zapewne bardzo istotny jest sposób udzielania informacji 
o uznaniu ojcostwa przez podmiot urzędowy (sąd lub – częściej – kierowni-
ka USC)30, który powinien w większości przypadków skutecznie zniechęcić do 
złożenia świadomie kłamliwego oświadczenia o ojcostwie dziecka. Być może 
do osiągnięcia zamierzonego celu nowelizacji przyczyniłoby się wprowadzenie 

29 Należy odnotować, że otwarta do podpisu nowa konwencja Rady Europy o przysposo-
bieniu dzieci, przyjęta przez Komitet Ministrów RE 7 maja 2008 r. przewiduje w art. 7, m.in., 
możliwość przysposobienia przez dwie osoby odmiennej płci, gdy są małżeństwem, oraz gdy 
pozostają w zarejestrowanym związku partnerskim. Konwencja pozostawia państwom swobodę 
rozciągnięcia jej stosowania, m.in. na pary osób różnej lub tej samej płci, żyjące wspólnie w sta-
bilnych związkach, choćby były jedynie związkami faktycznymi – konkubinatami heteroseksu-
alnymi lub homoseksualnymi. Tekst nowej konwencji w języku angielskim oraz krótki komentarz 
do niej zawiera opracowanie A.N. Schulz, Nowa Konwencja Rady Europy o przysposobieniu 
dzieci, w: Prawne i pozaprawne aspekty adopcji, red. M. Andrzejewski i M. Łączkowska, Poznań 
2008, s. 101–131.

30 Znamienne w tym kontekście są cytowane wątpliwości K. Gładych (Uznanie ojcostwa...), 
co do zasadności ewentualnego „zniechęcania” mężczyzny do uznania ojcostwa przez wzbudze-
nie jego wątpliwości co do pochodzenia dziecka wskutek przedstawienia mu informacji o różnicy 
między uznaniem ojcostwa a przysposobieniem.
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dodatkowych mechanizmów „zniechęcających” do uznań w złej wierze. Jednym 
z nich, aczkolwiek dyskusyjnym, mogłaby być odpowiedzialność karna za świa-
dome potwierdzenie nieprawdy w oświadczeniu koniecznym do uznania i sank-
cja w formie grzywny o wysokości dolegliwej dla sprawcy. Być może stosow-
na informacja o możliwości takiej odpowiedzialności (o ile nastąpiłaby zmiana 
prawa karnego), udzielana przed przyjęciem oświadczeń, odwiodłaby niektóre 
osoby od złożenia nieprawdziwego oświadczenia.
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THE ROLE OF GENETIC TRUTH  
IN THE DECISION OF THE PARTIES CONCERNED  

TO DETERMINE THE ORIGIN OF A CHILD FROM A FATHER 
AS A RESULT OF ACKNOWLEDGEMENT  

IN LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS OF COMMON COURTS IN 2011

Summary

The article presents the state of knowledge of mothers, children and men, who ac-
knowledged their extramarital children (acknowledgement of paternity after June 2013), 
about the origin of the child from the man acknowledging paternity at the time of mak-
ing declarations necessary for the acknowledgement. The article is based on an analysis 
of relevant court records. It also points to the causes of making ill-will declarations 
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revealed in the course of court proceedings. The study constituting the basis for the 
conclusions referred to covered the records of all cases in which the effectiveness of the 
acknowledgement of the child and the acknowledgement of paternity was questioned, 
closed with a decision on the merits of the case. In light of the amendment of 6 November 
2008, the acknowledgement of paternity is ‘an act of knowledge’ of persons having the 
conviction of being parents of the child, ineffective, where the child does not proceed 
from the man who acknowledged paternity. The study revealed that conscious acknowl-
edgement of children not being their own had place and still has place both before and 
after the amendment. The question of possible criminal liability for such actions as well 
as possible application in the majority of cases of Art. 272 of the criminal code is also 
considered.

Translated by Zofia Patoka

Keywords: paternity, acknowledgement of a child, acknowledgement of paternity, 
attestation of untruth
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USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA PEŁNOLETNIEGO

UWAGI DO ART. 76 § 1 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Streszczenie

W wyniku zmian przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 r. przyję-
to, że „uznanie ojcostwa nie może nastąpić po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności” 
(art. 76 § 1 k.r.o.). W uzasadnieniu do rządowego projektu przyjęto, że tylko droga są-
dowa zapewnia ustalenie zgodności stosunku prawnego ojcostwa z ojcostwem gene-
tycznym, tym samym wykluczając „bezkonfliktowy” sposób, czyli uznanie ojcostwa 
dziecka pełnoletniego. Dotychczasowe rozwiązania Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go dopuszczały taką możliwość, choć mowa była o uznaniu dziecka pełnoletniego, przy 
wymogu uzyskania zgody dziecka i jego matki. Nawet, jeśli przypadki ustalania ojco-
stwa osób pełnoletnich mogą być nieliczne, warto jednak zwrócić uwagę na przyjęte 
w tym zakresie rozwiązania, odnosząc je do dotychczas obowiązujących.

Słowa kluczowe: ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, dziecko pełnoletnie
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Ustalenie pochodzenia dziecka – uwagi wprowadzające

Ustalenie pochodzenia dziecka od określonej kobiety i określonego 
mężczyzny pozwala przede wszystkim ustalić stan cywilny osoby fizycznej1. 
W przypadku macierzyństwa, dopiero w wyniku noweli przepisów Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r.2, ustawodawca potwierdził zasa-
dę – niemającą dotąd odzwierciedlenia w uregulowaniach Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, ale powszechnie przyjmowaną – że matką jest kobieta, która 
dziecko urodziła. Taka konieczność wprowadzenia do przepisów Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego normy, która regulowałaby ustalenie macierzyństwa, 
była podnoszona – jak podkreśla się w doktrynie – od wielu lat3. O ile więc 
w przypadku macierzyństwa ustawodawca potwierdził obowiązującą powszech-
nie zasadę (nowelą przepisów kodeksu z 6 listopada 2008 r.4), przyjmując, że 
matką jest kobieta, która urodziła dziecko, o tyle w przypadku ustalenia ojco-
stwa Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazywał trzy tryby ustalania ojco-
stwa. W kodeksie zostały uregulowane trzy sposoby ustalenia ojcostwa, które 
pozwalają na ustalenie pochodzenia dziecka od danego mężczyzny5. Zwrócić 
jednak należy uwagę, że w wyniku wskazanej powyżej nowelizacji przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego doszło do dość istotnej zmiany w tym 
zakresie. 

Pierwszy sposób ustalania ojcostwa dotyczy dziecka, które urodziło się 
w czasie trwania związku małżeńskiego, co pozwala przyjąć, że dziecko pocho-
dzi od męża matki. Mowa jest więc tu o domniemaniu pochodzenia dziecka od 

1 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, 
s. 234.

2 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, nr 220, poz. 1431, weszła w życie 13.06.2009 r.

3 Tym bardziej, jak podkreśla się, „problem ten stał się szczególnie ważny i wymagający 
szybkiego rozwiązania w związku z rozwojem nauk, zwłaszcza biotechnologii, które umożliwia-
ją rozdzielenie »macierzyństwa genetycznego« (dziecko pochodzi od innej kobiety niż ta, która 
je rodzi) i »macierzyństwa biologicznego«, którego przesłanką jest urodzenie dziecka przez okre-
śloną kobietę”, cyt. za: M. Kosek, w: W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego 
na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komentarz, 
red. W. Stojanowska, Warszawa 2011, s. 100.

4 Przy czym zasada, że matką jest kobieta, która dziecko urodziła, długo nie budziła wąt-
pliwości, natomiast konieczność przyjęcia takiego rozwiązania spowodowana była potrzebą roz-
strzygnięcia w tych przypadkach, w których do poczęcia dziecka dochodzi w wyniku zabiegu 
medycznego. 

5 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza..., s. 242.
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męża matki. Jest to domniemanie wzruszalne. Ustawodawca przewidział odpo-
wiednie środki prawne, które mogą służyć obaleniu tego domniemania (rosz-
czenie o zaprzeczenie ojcostwa)6. Przyjęto przy tym wraz z nowelą z 2008 r., że 
wystarczy wykazanie, że mąż matki dziecka nie jest jego ojcem7. 

Drugi i trzeci sposób dotyczą przede wszystkim dzieci pozamałżeńskich, 
czyli mają zastosowanie wówczas, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem 
dziecka jest mąż matki, dziecko urodziło się bowiem, gdy matka nie pozosta-
wała w związku małżeńskim albo dziecko urodziło się wprawdzie w trakcie 
trwania związku małżeńskiego, doszło jednak do zaprzeczenia ojcostwa męża 
jego matki (art. 72 § 1 k.r.o.). Wówczas ustalenie ojcostwa może nastąpić albo 
poprzez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sądu (sądowe ustalenie 
ojcostwa). Przy czym nie jest możliwe uznanie ojcostwa, jeśli w tym samym 
czasie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa (art. 72 § 2 k.r.o.) nawet wówczas, 
gdy wolę uznania ojcostwa wyrazi mężczyzna, który jest stroną toczącego się 
postępowania sądowego o sądowe ustalenie ojcostwa8. 

Mając na uwadze drugi ze sposobów ustalania ojcostwa – uznanie ojco-
stwa, trzeba zwrócić uwagę, że w wyniku nowelizacji przepisów w 2008 r. ten 
tryb ustalania ojcostwa uległ istotnym zmianom. Przede wszystkim doszło do 
zmiany terminologii – w miejsce uznania dziecka ustawodawca przyjął uznanie 
ojcostwa. Do skutecznego uznania ojcostwa dziecka nie jest już potrzebna zgoda 
matki, ale potwierdzenie matki, że uznający mężczyzna jest ojcem jej dziecka. 
Przyjęto także, że oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może również 
złożyć osoba, które ukończyła 16 lat i wobec której nie istnieją podstawy do 
jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Wykluczono jednak możliwość uznania 

6 Art. 62 k.r.o.; zob. uwagi do niego: J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzi-
cielska po nowelizacji. Art. 619–1136 KRO. Komentarz, Warszawa 2009. 

7 Art. 76 k.r.o. Z kolei stosownie do poprzedniej regulacji, aby doszło do zaprzeczenia oj-
costwa – w przypadku dziecka, które urodziło się przed upływem 180 dnia od zawarcia związku 
małżeńskiego, mąż musiał złożyć oświadczenie, że nie jest ojcem dziecka, a gdy dziecko urodziło 
się po upływie 180 dni od zawarcia związku małżeńskiego, musiał wykazać niepodobieństwo 
ojcostwa. 

8 W doktrynie podkreśla się, że „w efekcie w sądowej praktyce mamy do czynienia z roz-
bieżnością polegającą na tym, że jedne sądy – wbrew literalnemu brzmieniu zakazu z art. 72 § 2 
k.r.o. – odbierają oświadczenia niezbędne do uznania ojcostwa w trybie wszczynanego niejako 
ad hoc w przerwie procesu o ustalenie ojcostwa postępowania opiekuńczego, inne natomiast 
nie odbierają oświadczeń, kontynuując proces albo (...) pod rozwagę stron poddając cofnięcie 
powództwa, skutkującego umorzeniem procesu”, cyt. za: J. Ignaczewski, Komentarz do spraw 
o ustalenie ojcostwa i łącznie z nim dochodzone roszczenia, w: H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Ski-
bińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012, s. 659.
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ojcostwa w odniesieniu do dziecka, które uzyskało pełnoletność (art. 76 
§ 1 k.r.o.). Dopuszczono również możliwość uznania dziecka po jego śmier-
ci. W tym wypadku uznanie może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, 
kiedy mężczyzna dowiedział się o śmierci dziecka, ale nie później niż do dnia, 
w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Tak więc w przypadku uznania 
ojcostwa przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego po nowelizacji w 2008 r. 
przewidują „dwa końcowe terminy zastrzeżone do uznania ojcostwa”9. Pierwszy 
dotyczy dziecka żyjącego. W tym wypadku uznanie jest wyłączone z chwilą 
osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Natomiast drugi termin dotyczy dziec-
ka, które zmarło. Wówczas uznanie może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od 
momentu, gdy uznający mężczyzna dowiedział się o śmierci dziecka, pod wa-
runkiem jednak, że gdyby dziecko żyło, nie osiągnęłoby pełnoletności. 

W przypadku uznania ojcostwa dochodzi do dobrowolnego złożenia 
oświadczenia przez mężczyznę, który, wyrażając akt woli, który powinien być 
w tym wypadku tożsamy z „aktem wiedzy”, uznaje swoje ojcostwo wobec da-
nego dziecka. Składa on stosowne oświadczenie woli przed kierownikiem urzę-
du stanu cywilnego (oświadczenie, że jest ojcem dziecka). Takie oświadczenie 
może być również złożone przed sądem opiekuńczym lub konsulem (art. 73 § 3 
k.r.o.). Przy czym – co należy podkreślić – intencją projektodawców zmian było 
przyjęcie, że uznanie ojcostwa stanowi przede wszystkim „akt wiedzy”, choć 
stanowi również „akt woli”, czyli do uznania ojcostwa powinno dojść tylko 
wówczas, gdy mężczyzna jest przekonany, że jest ojcem dziecka (co przy ak-
tualnym stanie nauki wydaje się być możliwe również do udowodnienia), a nie 
wówczas, gdy tylko chce uznać dziecko, nie mając czy wręcz mając przeświad-
czenie, że nie jest ojcem biologicznym. Do skuteczności tego oświadczenia wy-
magane jest potwierdzenie przez matkę, że składający oświadczenie mężczyzna 
jest ojcem jej dziecka. Potwierdzenie powinno nastąpić jednocześnie z oświad-
czeniem ojca dziecka, albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia męż-
czyzny. Oświadczenie matki obejmuje potwierdzenie, że ojcem dziecka jest 
właśnie ten mężczyzna. Tak więc, mimo że mężczyzna dobrowolnie skła-
da takie oświadczenie, do uznania ojcostwa i w konsekwencji do ustalenia 
więzów pokrewieństwa między nim a dzieckiem konieczne jest, aby matka 
potwierdziła ten fakt. Zwrócić też należy uwagę, że w poprzedniej regulacji 
prawnej matka wyrażała zgodę, czyli w rzeczywistości niezależnie od stanu 

9 Zob. uwagi do art. 76 k.r.o.: J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska...
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faktycznego (zob. brzmienie art. 77 § 1 k.r.o. sprzed zmian) mogła wyrazić zgo-
dę, aby doszło do uznania jej dziecka przez mężczyznę, który nie był ojcem bio-
logicznym dziecka. W świetle aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych 
matka potwierdza zgodność oświadczenia mężczyzny z rzeczywistym stanem, 
czyli potwierdza „akt wiedzy” składającego oświadczenie o uznaniu. 

Mając na uwadze znaczenie „potwierdzenia”, które jest dokonywane przez 
osobę trzecią, a nią jest matka dziecka, brak takiego potwierdzenia skutkuje tym, 
że nie dochodzi do uznania dziecka10. Oświadczenie uznania ojcostwa nie wy-
woła zamierzonych skutków prawnych. Pozostaje wówczas sądowe ustalenie oj-
costwa, który to sposób przewiduje art. 84 k.r.o. W jego ujęciu zarówno dziecko, 
jak i matka albo domniemany ojciec mogą wystąpić na drogę sądową. Przy czym 
z założenia ten sposób ustalania ojcostwa został przewidziany w sytuacji, gdy 
występuje konflikt. 

Mając na uwadze powyższe, w przypadku dziecka pozamałżeńskiego 
(lub wobec którego doszło do zaprzeczenia ojcostwa męża matki) do jego 
uznania może dojść w sposób bezkonfliktowy na drodze dobrowolnego 
oświadczenia woli (wówczas jednak skuteczność takiego oświadczenia jest 
uzależniona od potwierdzenia przez matkę), albo w sposób, który może być 
wykorzystany wówczas, gdy na przykład matka nie potwierdza ojcostwa 
mężczyzny, czyli na drodze sądowego ustalenia ojcostwa. 

Mając na uwadze wskazaną w tytule kwestię, szczególnie trzeba podkre-
ślić, że po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności nie jest już możliwe skorzy-
stanie z trybu bezkonfliktowego, czyli dobrowolnego uznania dziecka. Na ten 
aspekt uznania ojcostwa zostanie zwrócona szczególna uwaga. Może bowiem 
warto zastanowić się, czy słusznie, a jeśli tak, to dlaczego ustawodawca wyłą-
czył możliwość skorzystania z niejako bezkonfliktowego sposobu ustalania 
ojcostwa w przypadku dziecka pełnoletniego. Tym bardziej, że przed noweli-
zacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r. mężczyzna mógł 
uznać również dziecko pełnoletnie – za zgodą dziecka oraz zgodą matki. Przy 
czym – należy podkreślić – dochodziło do uznania dziecka, a nie uznania ojco-
stwa, za jego i jego matki zgodą. 

10 W przypadku, gdy ustawa wymaga potwierdzenia czynności prawnej, do czasu po-
twierdzenia mamy do czynienia z czynnością niezupełną, kulejącą, a stan taki w doktrynie jest 
określany jako bezskuteczność zawieszona czynności prawnej; zob. M. Pazdan, w: System pra-
wa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne, część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 987 oraz 
Z. Radwański, System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, 
Warszawa, s.305 i s. 442. 
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Taka możliwość – uznania dziecka po uzyskaniu przez niego pełnoletności 
– uzależniona była przede wszystkim od uzyskania jego zgody, co – mając na 
uwadze, że dotyczyło osoby pełnoletniej – było w pełni słuszne. Ustawodaw-
ca pozwalał natomiast odstąpić od konieczności uzyskania zgody matki, jeśli 
porozumienie z matką napotykało trudne do przezwyciężenia trudności lub też 
matka nie żyła.

W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym, w przypadku dziec-
ka pełnoletniego pozostaje wyłącznie sposób trzeci, czyli sądowe ustalenie 
ojcostwa. Tryb, który – należy to również podkreślić – w przypadku dziecka 
pełnoletniego jest wyłącznie dostępny dla dziecka oraz na mocy art. 86 k.r.o. 
także dla prokuratora. Tak więc w przypadku dziecka pełnoletniego został 
całkowicie wykluczony tryb, który można określić jako „bezkonfliktowy”, 
dobrowolny – uznanie ojcostwa na podstawie oświadczenia woli ojca. Jak 
się podnosi w doktrynie, „nowela z 6 listopada 2008 r. konsekwentnie realizuje 
zasadę, zgodnie z którą podejmowanie działań w zakresie ustalania (zmiany) 
pochodzenia dokonywane po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności może mieć 
tylko ono”11. 

Nie przesądzając, czy takie, przyjęte w 2008 r., rozwiązanie jest słuszne 
– lepsze z punktu widzenia zarówno ochrony praw dziecka, jak i prawa każdej 
jednostki do poszanowania jej życia prywatnego czy też stałości stanu cywilne-
go – i jedynie poddając je pod rozwagę, warto byłoby zastanowić się, czy rze-
czywiście taka zmiana była konieczna. Czy jednak ustawodawca nie powinien 
pozostawić możliwości uznania ojcostwa dziecka pełnoletniego i w tym wypad-
ku nie za potwierdzeniem, ale za zgodą dziecka (bez uzyskiwania zgody matki, 
a być może – po potwierdzeniu jednak przez matkę), czego konsekwencją byłoby 
niewszczynanie postępowania sądowego. 

Aby można było rozważyć i spróbować ustalić rację takiego rozwiązania, 
należy zwrócić uwagę na zakres zmian, które zostały wprowadzone w wyniku 
nowelizacji przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2008 r., w odniesie-
niu do trybu ustalania ojcostwa, a przede wszystkim wskazać ich uzasadnienie. 

11 M. Kosek, w: W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego..., s. 183.



291Ustalenie ojcostwa dziecka pełnoletniego...

Uznanie dziecka w ujęciu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
przed 2008 r.

Przed nowelizacją przepisów kodeksu w 2008 r., art. 72 k.r.o. przewidy-
wał, że jeśli nie zachodzi domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki, albo 
gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo 
przez uznanie dziecka, albo na mocy orzeczenia sądu. Zwrócić należy uwagę, 
że w wyniku nowelizacji doszło do zmiany w zakresie terminologii i w miejsce 
„uznania dziecka” ustawodawca przyjął „uznanie ojcostwa”, co – jak już zostało 
podkreślone – ma w sposób pełniejszy realizować zasadę zgodności genetycz-
nego rodzicielstwa z prawnym i wskazywać, że uznanie ojcostwa jest przede 
wszystkim aktem wiedzy. 

W doktrynie przyjmuje się, że uznanie dziecka następuje przez złożenie 
oświadczenia woli w „formie prawem przewidzianej i przed odpowiednim or-
ganem”12, co oczywiście odnosi się również do oświadczenia składanego w ra-
mach uznania ojcostwa. Podkreślić trzeba, że uznanie dziecka mogło doty-
czyć dziecka małoletniego, dziecka pełnoletniego oraz dziecka poczętego. 
Nie było natomiast możliwe uznanie dziecka po jego śmierci, chyba że pozo-
stawiło zstępnych – art. 76 k.r.o. w poprzednim brzmieniu. Przy czym artykuł 
ten został uznany za niezgodny z Konstytucją na podstawie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 16 lipca 2007 r.13 Obecnie – jak już zostało to podkreślone 
– jeśli dziecko zmarło przed uzyskaniem pełnoletności, uznanie może nastąpić 
w ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy składający dowiedział się o śmierci 
dziecka, ale nie później niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnolet-
ność (konsekwentnie wobec przyjęcia zasady, że po uzyskaniu pełnoletności nie 
może już dojść do uznania ojcostwa przez uznającego, bowiem osoba pełno-
letnia i tylko ona może podejmować działania zmierzające do zmiany jej stanu 
cywilnego). Ustawodawca dopuszcza więc możliwość złożenia oświadczenia 
o uznaniu ojcostwa nawet po śmierci dziecka, co było wprawdzie możliwe przed 
uchyleniem mocy wiążącej art. 76 k.r.o., jednak jedynie wówczas, gdy dziecko 
pozostawiło zstępnych, jednocześnie ogranicza tę możliwość terminem – w cią-
gu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o śmierci dziecka, ale nie dłużej niż do 

12 T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. 
T. Smyczyński, Warszawa 2011, s. 124. 

13 Wyrok z dnia 16.07.2007 r., SK 61/06, sentencja została ogłoszona 26 lipca 2007 r. 
w Dz.U. 2007, nr 134, poz. 947. 
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dnia, w którym dziecko uzyskałoby pełnoletność, gdyby żyło. Jak się podkreśla, 
uzasadnienie takiego rozwiązania wynikało z chęci wykluczenia sytuacji, gdy 
do uznania dochodziłoby tylko z pobudek materialnych uznającego (a nie zgod-
nie z zasadą dobra dziecka), co (możliwość uznania ojcostwa dziecka po jego 
śmierci) w doktrynie wzbudza wiele kontrowersji. 

Przed nowelizacją przepisów w 2008 r. do uznania dziecka małolet-
niego (jak również dziecka poczętego, jeszcze nienarodzonego) potrzebna 
była zgoda matki albo przedstawiciela ustawowego dziecka, jeśli matce nie 
przysługiwała władza rodzicielska, albo jeżeli porozumienie z matką napotykało 
trudne do przezwyciężenia przeszkody14. Zgoda na uznanie dziecka traktowana 
była jako oświadczenie osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c., a uznanie dziec-
ka było uważane za „jednostronną czynność prawną; do czasu wyrażenia zgo-
dy – czynnością niezupełną (negorium claudicans)”15. W obecnym brzmieniu 
przepisów ani oświadczenie o uznaniu ojcostwa, ani potwierdzenie nie może być 
złożone przez przedstawiciela ustawowego. Jeśli osoba, która zamierza złożyć 
takie oświadczenie, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, to takie 
oświadczenie składa wyłącznie przed sądem opiekuńczym (art. 77 k.r.o.). W ten 
sposób ustawodawca podkreślił osobisty charakter oświadczenia o uznaniu ojco-
stwa (jak i potwierdzenia przez matkę). Wynika to z założenia – jak wskazuje się 
w doktrynie – że w wyniku uznania ojcostwa dochodzi do potwierdzenia faktu, 
który jest co do zasady znany jedynie matce i biologicznemu ojcu dziecka16.

Przed zmianą przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli do-
chodziło jednak do uznania dziecka pełnoletniego, potrzebna była zarówno 
zgoda dziecka, jak i jego matki. Przy czym – jak podkreśla się w doktrynie – 
„przesłanka zgody dziecka (pełnoletniego – dop. aut.) nie budzi wątpliwości (...). 
Krytycznie oceniono natomiast przesłankę zgody matki na uznanie dziecka peł-
noletniego jako zbędną”, co pozwalało przyjąć, że „de lege ferenda zarzut ten 
jest chyba trafny”17. Natomiast konieczność wyrażenia przez dziecko pełnoletnie 
zgody nie budziło żadnej wątpliwości, nawet jeśli ustalenie naturalnego pocho-
dzenia danej osoby nie powinno być zależne od jej woli (co – jak podkreśla się 
w literaturze – jest uzasadnione w przypadku dziecka małoletniego i skutkuje 

14 Art. 77 § 1 w poprzednim brzmieniu. 
15 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2000, s. 261 oraz wskazane tam Orzeczenie 

SN z 27.11.1963 r., OSN 1964, poz. 228.
16 Tegoż, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska...,  zob. uwagi do art. 77 k.r.o., s. 94.
17 T. Smyczyński, System prawa prywatnego, t. 12..., s. 127. 
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tym, że nie ma konieczności uzyskania jego zgody, tylko zgody jego matki), to 
jednak w przypadku osoby pełnoletniej „wynika z potrzeby ochrony jego osoby 
przed skutkami działań innych osób w sferze jego interesów, jako osoby samo-
dzielnej i dojrzałej”18. 

W konsekwencji, w przypadku osoby pełnoletniej, ale na przykład ubez-
własnowolnionej całkowicie, wobec braku zdolności do składania skutecznych 
oświadczeń woli (a zgoda na uznanie jest takim jednostronnym oświadczeniem), 
przyjmowało się, że uznanie dziecka pełnoletniego, ale ubezwłasnowolnionego 
jest niedopuszczalne. W tym bowiem przypadku zgoda jako akt natury osobistej 
nie mogła być wyrażona przez przedstawiciela ustawowego. 

Uznanie ojcostwa w świetle aktualnie obowiązujących przepisów  
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W wyniku zmian wprowadzonych do przepisów kodeksu nowelą z 2008 r. 
przyjęto w art. 76 § 1, że „Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnię-
ciu przez dziecko pełnoletności”. Uznano więc, że po uzyskaniu pełnoletności 
przez dziecko, zmiana jego stanu cywilnego, w wyniku złożenia oświadczenia 
woli przez inną osobę, zbytnio ingeruje i narusza prawa osoby dorosłej. Jak się 
podkreśla, „przepis ten realizuje ogólne założenie projektu, że po osiągnięciu 
przez dziecko pełnoletności tylko ono (oraz prokurator na podstawie art. 86 
k.r.o.) powinno decydować czy chce ustalenia swego pochodzenia. Ustalenie 
powinno nastąpić w trybie sądowego postępowania procesowego, dlatego że taki 
tryb w najpełniejszym stopniu służy realizacji zasady zgodności prawnego sto-
sunku ojcostwa z ojcostwem genetycznym”19. 

Powstaje jednak pytanie, czy pozostawienie jedynie drogi sądowej dla 
osoby dorosłej, jako wyłącznego sposobu ustalenia swojego pochodzenia od 
danego mężczyzny, jest słuszne. Niewątpliwie skorzystanie z drogi sądowej za-
pewnia i służy w pełni zrealizowaniu zasady zgodności prawnego stosunku z oj-
costwem genetycznym (tak jak przyjmuje się w uzasadnieniu rządowego projek-
tu z 12 sierpnia 2007 r.)20. Pozostawia tylko osobie pełnoletniej uprawnienie do 

18 Tamże, s. 128. 
19 M. Kosek, w: W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego..., s. 160; 

K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, uwagi do art. 76 k.r.o.
20 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opie-

kuńczy oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 888. 
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zainicjowania postępowania sądowego, w wyniku którego może dojść do zmian 
w zakresie jej stanu cywilnego. Niewątpliwie trudno nie uznać tego argumentu 
za przekonywujący i słuszny. Przyjęte w wyniku nowelizacji rozwiązania w Ko-
deksie rodzinnym i opiekuńczym realizują konsekwentnie zasadę, że wszelkie 
zmiany w zakresie stanu cywilnego osoby fizycznej pełnoletniej mogą nastąpić 
tylko i wyłącznie w wyniku działań zainicjowanych przez tę osobę dorosłą. 

Zapewne przyjęte rozwiązanie sprzyja też ujednoliceniu pojęcia „dziec-
ko”, którym obejmie się tylko osoby fizyczne przed uzyskaniem pełnoletności21. 
W art. 1 Konwencji o prawach dziecka stwierdza się, że dzieckiem „jest każ-
da istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszą-
cym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”22. Podobnie w przyjętej 
6 stycznia 2000 r. ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka również przyjmuje się, że 
dzieckiem jest „każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”23. 
Tak więc w każdym przypadku dziecko to osoba fizyczna przed uzyskaniem 
pełnoletności, a ustawodawca konsekwentnie przyjmuje, że uznanie ojcostwa 
powinno dotyczyć tylko dziecka, czyli osoby fizycznej przed uzyskaniem 
pełnoletności. Nasuwa się w tym miejsce pytanie o kobietę, która ukończyła 
16 lat, a jeszcze nie osiągnęła 18 lat, a która za zgodą sądu opiekuńczego zawar-
ła związek małżeński. Tym bardziej że „przez zawarcie związku małżeńskiego 
małoletni uzyskuje pełnoletność” (art. 16 § 2 k.c.). Czy jednak uzyskanie peł-
noletności zgodnie z treścią art. 16 § 2 k.c. jest równoznaczne z uzyskaniem 
pełnoletności w wyniku ukończenia 18 lat? Mając jednak na uwadze literalne 
brzmienie art. 76 § 1 k.r.o., 17-letnia kobieta, która zawarła związek małżeński, 
nie może zostać uznana przez swojego biologicznego ojca (przy założeniu, że nie 
dotyczy ją domniemanie pochodzenia od męża swojej matki). Oczywiście może 
ona wykorzystać drogę sądową i sama wystąpić o sądowe ustalenie ojcostwa, 
pojawia się tu jednak pytanie, czy powinna to być jedyna droga. Szczególnie gdy 
również ojciec biologiczny chce uznać swoje ojcostwo. 

Niewątpliwie wiele argumentów przemawia za słusznością przyjętego 
w kodeksie rozwiązania. Ustawodawca konsekwentnie podkreśla w przyjętych 
regulacjach, że osoba pełnoletnia tylko sama może kształtować sferę swojego 

21 Zob. M. Rzewuski, Definicja dziecka w Polsce. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, 
„Rejent” 2007, nr 4, s. 186.

22 Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526 z poźn. zm.
23 Dz.U. 2000, nr 6, poz. 69. 
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życia prywatnego. Znajduje to również wyraz w omówionym ograniczeniu wy-
nikającym z treści art. 76 § 1 k.r.o. 

Zapewne argumentów za pozostawieniem poprzedniego rozwiązania może 
być znacznie mniej. Zapewne też wymóg uzyskiwania zgody matki na uznanie 
dziecka pełnoletniego mógł budzić kontrowersje. Niemniej jednak warto zasta-
nowić się i postawić pytanie, czy nie należałaby pozostawić możliwości uzna-
wania ojcostwa w odniesieniu do dzieci – osób pełnoletnich, z założeniem 
uzyskiwania ich zgody w momencie składania takiego oświadczenia przez 
ojca biologicznego (rezygnując, być może, z wymogu uzyskiwania zgody mat-
ki dziecka, czy też pozostawiając konieczność potwierdzenia przez matkę, jeśli 
żyje).

Wydaje się, że przypadków, kiedy obydwie strony – ojciec biologiczny 
i dziecko pełnoletnie – dobrowolnie chcą doprowadzić do nawiązania stosunku 
pokrewieństwa, może być niewiele, stąd nie byłoby nawet konieczne przyjmo-
wanie stosownej regulacji prawnej. A jeśli już dojdzie do takiej sytuacji, to peł-
noletnie dziecko może wystąpić na drogę sądową. Czy jest to jednak konieczne, 
czy trzeba inicjować postępowanie sądowe wtedy, gdy wystarczyłoby złożenie 
oświadczeń woli przez ojca, który chce uznać dziecko, i przez dziecko (pełno-
letnie), które świadomie wyraża zgodę, chce bowiem tego, by doszło do uzna-
nia. Przy czym w tym wypadku dziecko nie powinno potwierdzać, a wyrażać 
zgodę (przy konstrukcji potwierdzenia przyjmuje się bowiem założenie, że stan 
wiedzy pozwala na taki akt, a w tym wypadku dziecko może nie mieć takiej 
wiedzy – tylko rodzice mogą wiedzieć – dlatego, być może, potwierdzenie matki 
byłoby konieczne). Jeśli natomiast dziecko pełnoletnie nie wyrazi takiej zgody, 
to odmowa wyrażenia zgody będzie skutkowała bezskutecznością uznania 
i w konsekwencji pozostawieniem dotychczasowego stanu prawnego. Zwró-
cić należy uwagę, że również w przypadku składania oświadczenia woli o uzna-
niu ojcostwa kierownik urzędu stanu cywilnego mógłby odmówić przyjęcia 
oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, gdy poweźmie wątpliwość co do 
pochodzenia dziecka (art. 73 § 3 k.r.o.); tak jak w każdym przypadku uznania 
ojcostwa dziecka małoletniego. Tak więc kontrola dokonywana przez kierow-
nika urzędu stanu cywilnego w przypadku dziecka małoletniego i dziec-
ka pełnoletniego byłaby taka sama (tak jak w świetle poprzedniej regulacji). 
Obawy, że nie ma zgodności pomiędzy ojcostwem biologicznym a ojcostwem 
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wynikającym z uznania są bowiem niezależne od wieku dziecka. Takie ryzyko 
zachodzi zarówno w przypadku dziecka małoletniego, jak i pełnoletniego24. 

Może więc należałoby zastanowić się, czy słusznie pozbawiono możliwości 
uznania ojcostwa, a więc złożenia oświadczenia woli przez ojca biologicznego 
dziecka, również w odniesieniu do dziecka pełnoletniego. Przy zastrzeżeniu, że 
oświadczenia – tak uznającego mężczyzny, jak i dziecka, którego to uznanie by 
dotyczyło – musiałyby być składane jednocześnie (mając na uwadze, że brak 
zgody dziecka skutkowałoby bezskutecznością uznania). Niewątpliwie, takie 
rozwiązanie naruszałoby przyjętą zasadę, że tylko osoba dorosła może inicjować 
zmiany dotyczące jej stanu cywilnego, a więc nie byłoby spójne z pozostałymi 
rozwiązaniami prawnymi. 

Należy w szczególności podkreślić, że poczynione uwagi nie prowadzą 
do sformułowania propozycji zmian legislacyjnych, mają one jedynie na 
celu zwrócenie uwagi i zachęcenie do spojrzenia na wskazany problem oraz 
zastanowienia się, czy wprowadzając „termin końcowy”, jakim w przyję-
tym rozwiązaniu jest pełnoletność dziecka, w przypadku uznania ojcostwa 
nie doszło do zbyt radykalnej zmiany. Mimo argumentów wskazujących, że 
w przypadku dziecka pełnoletniego, dziecko jako osoba pełnoletnia wyłącznie 
powinno podejmować decyzję o podjęciu próby zmiany stanu cywilnego, czego 
konsekwencją są zmiany w sferze osobistej i majątkowej. W wielu bowiem wy-
padkach taka zmiana stanu cywilnego osoby, która ma zstępnych, dotknie rów-
nież inne osoby (zstępnych dziecka). Przy czym nastąpi to również w przypadku 
ustalenia ojcostwa na drodze sądowej. 

Może więc, mimo przyjęcia uzasadnienia rządowego projektu, że tylko 
tryb sądowy zapewnia w pełni ustalenie zgodności stosunku prawnego ojcostwa 
z ojcostwem genetycznym, nie powinno się wykluczać możliwości ustalenia 
tej zgodności również w sposób pozasądowy, poprzez wykorzystanie trybu 
uznania ojcostwa, w przypadku dziecka pełnoletniego (uzależniając sku-
teczność uznania od jego zgody).

24 Jak podnosi się w literaturze: „kolejnym środkiem zwiększającym prawdopodobieństwo 
uznania ojcostwa przez ojca genetycznego są uprawnienia kierownika USC, który udziela infor-
macji o istocie i skutkach uznania oraz może przyjąć tylko takie oświadczenia, które są dopusz-
czalne”, w: K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., uwagi do art. 73 k.r.o. 
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ACKNOWLEDGMENT OF PATERNITY OF AN ADULT 

SOME REMARKS TO ART. 76 PAR. 1 OF THE FAMILY CODE

Summary

As a result of amendments to the regulations of the Family Code in 2008 it was 
adopted that “recognition of paternity may not be made after the coming of age for child” 
(art. 76 par. 1). Having regard to the justification for that it was assumed that only judicial 
decision assumes compliance between a legal paternity with a genetic paternity. Previ-
ous solutions of the Family Code had allowed a possibility to recognize the paternity of 
an adult child, with the consent of the child and his mother. It is worth attention if the 
solution adopted in 2008 is proper, referring to the previous regulations. 

Translated by Barbara Bajor

Keywords: recognition of paternity, recognize the paternity of an adult child
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„POROZUMIENIE” RODZICÓW  
JAKO PRZESŁANKA POZOSTAWIENIA IM OBOJGU  

WŁADZY RODZICIELSKIEJ PO ROZWODZIE

WYBRANE ZAGADNIENIA

Streszczenie

Zasadniczym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest instytucja „poro-
zumienia” rodziców w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywa-
nia kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, wprowadzona do Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego nowelą z 6 listopada 2008 r. Instytucja ta jest jedną z ustawowych przesłanek 
rozstrzygnięcia sądu w postaci pozostawiania obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej po 
rozwodzie i w tym kontekście została ona przedstawiona. 

Artykuł omawia krótko etiologię tytułowego „porozumienia” rodziców występu-
jącego w art. 58 k.r.o., jego ratio legis, a także zwraca uwagę na mankamenty tej insty-
tucji wynikające z jej niedoprecyzowania przez ustawodawcę, co rodzi skutki w postaci 
błędnej praktyki stosowania wspomnianego przepisu. 

W kontekście analizy instytucji pozostawienia obojgu rodzicom władzy rodziciel-
skiej po rozwodzie, w artykule ustosunkowano się również – jednoznacznie krytycznie 
– do formułowanego w doktrynie postulatu możliwości orzekania w wyroku rozwodo-
wym o tzw. pieczy naprzemiennej, o ile rodzice zgodnie o to wnoszą w „porozumieniu”. 
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Podkreślono, że taki sposób rozstrzygnięcia nie jest przewidziany w obowiązujących 
przepisach i – co równie ważne – jest niezgodny z dobrem dziecka. 

Słowa kluczowe: pozostawienie władzy rodzicielskiej oboju rodzicom po rozwo-
dzie, kontakty rodziców z dzieckiem, „porozumienie” rodziców, tzw. piecza 
naprzemienna, dobro dziecka

1. 

Nowela z 6 listopada 2008 r. uregulowała w art. 58 § 1a Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego instytucję pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzi-
com po rozwodzie, która funkcjonowała dotąd – od czasu wejścia w życie tegoż 
kodeksu – bez jakiegokolwiek doprecyzowania. Jej treść wynikała z jednego tyl-
ko słowa „może”, zawartego w art. 58 § 1 k.r.o., który stanowił, że „sąd może po-
wierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzi-
cielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby 
dziecka”. Skoro więc „sąd może”, a nie musi ograniczać władzę rodzicielską jed-
nemu z rodziców, to może pozostawić ją obojgu w pełnym zakresie. Była to pew-
nego rodzaju legislacyjna „dedukcja”, gdyż brakowało jakiejkolwiek (chociażby 
jednej) przesłanki takiego rozstrzygnięcia. Dopiero Sąd Najwyższy w wytycz-
nych z 1968 r.1 w ramach wykładni sformułował wskazówkę interpretacyjną, że 
pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom wcho-
dzi w grę tylko wówczas, gdy istnieje pozytywna prognoza harmonijnego współ-
działania rodziców przy wychowywaniu dziecka. W taki sposób ujęty przez Sąd 
Najwyższy warunek został włączony do znowelizowanego art. 58 § 1a k.r.o. jako 
jedna z przesłanek pozostawienia obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej po roz-
wodzie2. Przesłanka ta została określona jako zasadne oczekiwanie, że rodzice 

1 Por. Uchwała SN z dn. 18.03.1968 r. (III CZP 70/66), OSNCP 1968, nr 5, poz. 77.
2 Warto wspomnieć, że projekt noweli z 2006 r. (por. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Pra-

wa Cywilnego z 28 kwietnia 2006 r. ustawa z dnia... o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy, Kodeks postępowania cywilnego i Prawo o aktach stanu cywilnego, „Rodzina i Prawo” 
2006, nr 2, s. 13 i n.) nie przewidywał żadnej przesłanki, co poddałam krytyce w ekspertyzie spo-
rządzonej na zlecenie Sejmu (por. W. Stojanowska, Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy 
o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy 
nr 1166), dlatego ze szczególną satysfakcją przyjęłam korekturę w tym zakresie w postaci obec-
nego brzmienia art. 58 § 1a k.r.o., dotyczącego prognozy współdziałania rodziców w sprawach 
dziecka. Nie uwzględniono jednak mojej drugiej propozycji – uzupełnienia tego przepisu przez 
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będą współdziałać w sprawach dziecka. Spośród dwóch pozostałych przesłanek 
– obok zgodnego wniosku rodziców – istotne znaczenie ma „porozumienie” ro-
dziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontak-
tów z dzieckiem po rozwodzie. Ta przesłanka będzie głównym przedmiotem 
niniejszych rozważań.

Z brzmienia przepisu art. 58 § 1 k.r.o. wynika obowiązek sądu uwzględnia-
nia przedstawionego przez rodziców „porozumienia”, pod warunkiem, że jest 
ono zgodne z dobrem dziecka. Ten warunek jest bardzo ważny. Oznacza on, że 
rodzice są nim ograniczeni, to znaczy nie mają pełnej swobody co do ustaleń 
zawartych w „porozumieniu”.

Głębsza analiza znowelizowanego przepisu art. 58 § 1 k.r.o. i dodanego 
paragrafu 1a wskazuje, że „pierworodny grzech” niedoprecyzowania tej bardzo 
ważnej instytucji nie został całkowicie zlikwidowany. Stanowi on nadal pewne-
go rodzaju zagrożenie dobra dziecka rozwodzących się rodziców w razie braku 
asertywności sądu wobec zawartych w „porozumieniu” propozycji rodziców3.

Byłam i jestem nadal zwolenniczką koncepcji przeniesienia amerykańskiej 
instytucji „planu wychowawczego” na grunt polskiego prawa rodzinnego4. Nie-
stety, instytucja „porozumienia” zawarta w art. 58 § 1a k.r.o. tylko w niewielkim 
stopniu przypomina „plan wychowawczy” funkcjonujący w USA. „Porozumie-
nie” to wymaga szczegółowego unormowania, aby mogło stać się odpowied-
nikiem „planu wychowawczego” według prawa amerykańskiego. Jednakże na 
tym etapie ewolucji instytucji władzy rodzicielskiej rozwiedzionych rodziców 
omawiane „porozumienie”, przewidziane w art. 58 § 1a k.r.o., jest dużym kro-
kiem naprzód, ale konieczne jest wyjaśnienie, de lege lata w drodze wykładni, 

nałożenie na sąd obowiązku ustalenia miejsca pobytu dziecka. Propozycja ta została uwzględ-
niona w kolejnych projektach z 22 sierpnia 2007 r., z 7 grudnia 2007 r. i 12 sierpnia 2008 r., ale 
została nagle skreślona na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej 8 października 2008 r. (szerzej 
o tym: W. Stojanowska, Rozdział II, Rozwód, w: Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie 
ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komentarz, red. W. Stoja-
nowska, Warszawa 2011, s. 74 i n. oraz s. 2–43).

3 Zwracałam już na to uwagę wcześniej (por. W. Stojanowska, w: System prawa prywat-
nego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 730; tejże, 
Nowelizacja…, s. 76 i n.).

4 Por. W. Stojanowska, Postulat przeniesienia amerykańskiej koncepcji „planu wycho-
wawczego” rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 
2007, nr 7.2, s. 7–44; tejże, Ochrona dobra dziecka rozwodzących się rodziców – „plan wycho-
wawczy” według koncepcji stosowanej w USA i postulat przeniesienia jej na grunt polskiego 
prawa rodzinnego, „Rodzina i Prawo” 2009, nr 12, s. 36–61; por. również: tejże, w: System prawa 
prywatnego…, s. 740 i n.
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w jakim trybie powinno być ono sporządzane i wykonywane. Wątpliwości w tym 
zakresie mogą spowodować martwotę przepisu, który je reguluje, albo korzysta-
nie z niego niezgodnie z jego celem i ideą5.

Cel i idea omawianej instytucji są istotne i niewątpliwie zmierzają w kierun-
ku zapewnienia pełniejszej realizacji zasady ochrony dobra dziecka rozwodzą-
cych się rodziców. Wskazany wyżej mankament niedoprecyzowania instytucji 
„porozumienia” rodziców, przewidzianej w art. 58 § 1a k.r.o., należy rekompen-
sować przez rzetelne stosowanie tego przepisu przez sąd zamiast destrukcyjnej 
krytyki i pomniejszania stopnia ważności tej instytucji w piśmiennictwie oraz 
propozycji jej likwidacji6.

Innym przykładem błędnych poglądów w doktrynie na temat omawianego 
„porozumienia” rodziców i orzekania o kontaktach z dzieckiem jest twierdzenie, 
że niecelowe jest orzekanie o tych kontaktach, gdy w tym przedmiocie nie ma 
konfliktu między rodzicami. W takiej sytuacji niektórzy autorzy zalecają za-
mieszczanie w wyroku rozwodowym orzeczenia negatywnego, stwierdzającego 
odstąpienie od orzekania o kontaktach z dzieckiem7.

Fakt wypowiadania błędnych poglądów w doktrynie, a w szczególności 
w komentarzach do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiących najczę-
ściej lekturę sędziów, nie pozostał bez wpływu na orzecznictwo sądów rozwo-
dowych. Wynika to z badań E. Holewińskiej-Łapińskiej. Autorka stwierdziła, 
że w większości badanych spraw, sądy, w wyroku rozwodowym, pozostawiając 
władzę rodzicielską obojgu rodzicom, zamieszczały „rozstrzygnięcia negatywne 
(»nie orzeka o kontaktach«) lub stwierdzały, że rodzic ma kontakty »nieograni-
czone«, co należy traktować jako brak rozstrzygnięcia”8.

5 Tego rodzaju obawy wyraziłam już wcześniej (por. W. Stojanowska, w: System prawa 
prywatnego…, s. 747 i n.; tejże, w: Nowelizacja…, s. 90).

6 Por. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2013, 
s. 414–415. Krytyczne wywody autorki są pod względem merytorycznym bezzasadne. Niedo-
puszczalne jest stosowanie przyjętego przez nią stylu formułowania swoich wniosków de lege 
ferenda, pozbawionych argumentacji i wprowadzających w błąd, zwłaszcza niedoświadczonych 
czytelników (np. studentów, młodych sędziów). Należy również podkreślić, że komentarz do 
ustawy nie jest właściwym miejscem dla opisu bardzo osobistych odczuć autorki, niemających 
nic wspólnego z kwestiami merytorycznymi (tamże, s. 415).

7 Por. B. Czech, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, 
Warszawa 2011, s. 505.

8 Por. E. Holewińska-Łapińska, Pozostawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma-
łoletnimi dziećmi obojgu rozwiedzionym rodzicom oraz rozstrzygnięcia o kontaktach z dziećmi 
w wyrokach rozwodowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012, s. 145 (opra-
cowanie niepublikowane, dostępne w Internecie). W cytowanym opracowaniu zwraca uwagę 
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Z zadowoleniem należy przyjąć Uchwałę składu siedmiu sędziów SN z dnia 
5 czerwca 2012 r.9, rozstrzygającą zagadnienie prawne przedstawione przez 
Rzecznika Praw Dziecka, dotyczące rozbieżności wykładni art. 58 § 1 k.r.o. 
O tej rozbieżności mogą świadczyć przykładowo podane wyżej poglądy w pi-
śmiennictwie i wyniki badań dotyczące orzekania przez sądy w omawianych 
sprawach. Treść wskazanej uchwały Sądu Najwyższego, stanowiącej odpowiedź 
na pytanie Rzecznika, brzmiała: „Porozumienie małżonków o sposobie utrzy-
mywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku 
orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o.)”. Pyta-
nie Rzecznika Praw Dziecka miało szeroki zakres, gdyż obejmowało: a) zgod-
ne ustalenie kontaktów; b) w tym również w porozumieniu „zatwierdzonym” 
przez sąd; c) zgodny wniosek rodziców o zaniechanie orzekania o kontaktach. 
W uzasadnieniu przywoływanej uchwały Sąd Najwyższy rozstrzygnął ważną 
kwestię relacji między „porozumieniem” rodziców a wyrokiem rozwodowym. 
Sąd Najwyższy rozwiązał ten problem, stwierdzając: „W treści wyroku musi być 
zamieszczone określenie powierzenia władzy rodzicielskiej, sposobu jej wyko-
nywania oraz kontaktów z dzieckiem. Niedopuszczalne jest natomiast odwołanie 
się do treści porozumienia jako swoistego załącznika. Nawet w razie uznania 
porozumienia za miarodajnie określające sposób wykonywania władzy rodzi-
cielskiej i kontakty z dzieckiem, sąd powinien przenieść jego treść do sentencji 
wyroku. Porozumienie nie może być traktowane jako ugoda, a zatem nie może 
doprowadzić do umorzenia postępowania w tym zakresie, nie stanowi tytułu 
egzekucyjnego”.

Treść omawianej uchwały Sądu Najwyższego należy ocenić bardzo pozy-
tywnie. Stanowi ona kolejny krok naprzód w dokonującej się ewolucji instytucji 
„porozumienia” rodziców i podnosi jej rangę. Daje się zauważyć, że instytucja 
ta stała się „kłopotliwa” zarówno dla sądu, jak i dla rozwodzących się rodzi-
ców, gdyż wiąże się ona z pewnego rodzaju wysiłkiem i czasem niezbędnym do 
przygotowania „porozumienia”, jeżeli chodzi o rodziców, a także z obowiązkiem 

terminologia stosowana w odniesieniu do nazwy instytucji analizowanej przez autorkę. Autorka 
w wielu miejscach używa określenia „równa pełna” władza rodzicielska (por. np. s. 28, 31, 37, 
47), które jest określeniem pozakodeksowym i może sugerować wyznaczenie zakresu tej władzy, 
który powinien być określony dopiero w zawartym przez rodziców „porozumieniu”, zaaprobo-
wanym przez sąd.

9 Por. Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dn. 5.06.2012 r., III CZP 72/11, OSNC 2012, 
nr 12, poz. 135.
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przeanalizowania i oceny „porozumienia” pod względem zgodności jego treści 
z dobrem dziecka, spoczywającym na sądzie.

W tej sytuacji nie dziwi tendencja do czynienia uników z obu stron. Ro-
dzice „kuszą” sąd wnioskiem o zaniechanie orzekania o kontaktach, a sądowi 
oportunizm odbiera asertywność, czego przejawem są zamieszczane w wyro-
kach negatywne rozstrzygnięcia o nieorzekaniu o kontaktach. O ile sąd i ro-
dzice mają interes w tym, aby uniknąć wysiłku, który wiąże się z instytucją 
„porozumienia”, i ich postawa jest łatwa do zrozumienia (choć niemożliwa do 
zaakceptowania), o tyle trudno zrozumieć poglądy autorów w piśmiennictwie, 
którzy proponują pominięcie w wyrokach rozwodowych ustaleń co do kontak-
tów z dzieckiem. Na szczęście nie wszyscy spośród nich są tego zdania. Poza 
tym nowe rozwiązania legislacyjne potrzebują czasu, aby doktryna i praktyka 
je zaakceptowały. Omawiana instytucja wymaga wypracowanej korektury, po-
przedzonej badaniami i konsultacjami.

2. 

„Porozumienie” rodziców, którzy zgodnie wnoszą o pozostawienie im 
obojgu władzy rodzicielskiej, jest na pewno dobrym rozwiązaniem, mającym na 
celu dobro dziecka, ale jednocześnie kryje się w nim pewne niebezpieczeństwo 
dla dziecka, zwłaszcza wówczas, gdy sąd nie wnika dokładnie w jego treść. Ro-
dzice, przekonani, że mogą ująć w „porozumieniu” co tylko chcą, mogą „prze-
mycić” instytucję prawną nieprzewidzianą de lege lata w polskim prawie ro-
dzinnym, a mianowicie tak zwaną pieczę naprzemienną10. Chodzi o podzielenie 
się sprawowaniem pieczy nad dzieckiem tak, aby przebywało ono pod opieką 
matki tyle czasu, ile z ojcem, według wspólnie ustalonego harmonogramu (na 
przykład jeden tydzień lub miesiąc u matki, drugi tydzień lub miesiąc u ojca). 
Taka instytucja jest przewidziana w niektórych krajach i przede wszystkim ma 
służyć rodzicom, którzy nie kryją nawet, że chodzi im o jednakowy wpływ na 
dziecko, jak również o alimenty, których orzekanie staje się zbędne. Przypomina 
to podział majątku dorobkowego i użytkowanie wspólne na zmianę przedmiotu, 
którego nie można podzielić. Dziecko wędruje od ojca do matki i z powrotem, 
funkcjonując tak, że można to określić jako życie „na walizkach”. Duża częstość 

10 W piśmiennictwie używa się zamiast zwrotu „piecza naprzemienna” m.in. określenia 
„opieka naprzemienna” lub „naprzemienna władza rodzicielska”.
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i krótkotrwałość „naprzemienności” pieczy może doprowadzić do tego, że nie 
warto tych walizek rozpakowywać. Niektórym dzieciom, nieświadomym złego 
oddziaływania takiego trybu życia na ich psychikę, może to nawet odpowiadać, 
czego dowodem może być wyrażony przez nie pogląd w czasie wysłuchania ich 
przez sąd w trybie art. 2161 k.p.c. Może się im nawet podobać takie „poluzowa-
nie” kontroli rodziców, co jest naturalną konsekwencją „przerzucania” dziecka 
od jednego rodzica do drugiego. W takiej sytuacji wykluczony jest jeden kie-
runek wychowania dziecka. Przyjęcie koncepcji „pieczy naprzemiennej” wią-
załoby się z koniecznością dokonania redefinicji władzy rodzicielskiej, której 
podstawowym elementem jest wychowywanie dziecka i kierowanie nim (art. 96 
§ 1 k.r.o.)11.

Przedstawione obawy nie wynikają z tego, że obecnie można by stoso-
wać model „pieczy naprzemiennej”. Wykluczenie takiej możliwości wynika 
(poza art. 26 k.c.) między innymi z kontekstu przepisów art. 58 § 1 i 1a k.r.o. 
oraz z art. 1131 § 1 k.r.o. Ten zakres „porozumienia” jest wprawdzie określony 
w art. 58 § 1 k.r.o., ale w § 1a tegoż przepisu jest odesłanie do § 1, co wskazuje, że 
rodzice muszą ustalić kontakty z dzieckiem tego rodzica, u którego dziecko stale 
nie przebywa. Gdyby wchodziła w grę koncepcja „pieczy naprzemiennej”, usta-
lenie kontaktów byłoby zbędne. Obowiązkiem sądu jest zatem ustalenie miejsca 
stałego pobytu dziecka u jednego z rodziców, które będzie wynikało z przygoto-
wanego przez nich „porozumienia”12.

Przeciwnikiem „pieczy naprzemiennej” jest między innymi T. Sokołow-
ski (autor dodaje słowo „symetrycznej”). Jego zdaniem, z którym całkowicie się 
zgadzam, koncepcja ta jest „bardziej w kategoriach ochrony osobistego interesu 
rodziców, a nie dobra dziecka. Przejawia się to zwłaszcza w błędnym postulacie 
równomiernej ochrony praw rodziców kosztem ochrony dobra dziecka”13. Autor 
wspomina również o kontaktach z rodzeństwem i trafnie wywodzi, że rozłąka 
z przyrodnim rodzeństwem, nawet czasowa i „naprzemienna”, byłaby źródłem 
cierpienia moralnego. „Dobro dziecka – jak trafnie zauważa autor – pozostaje 
wówczas pustym hasłem, porzuconym w polu pomiędzy walczącymi stronami. 
Takiego podejścia do zasady dobra dziecka nie można jednak w jakiejkolwiek 

11 Por. szerzej W. Stojanowska, w: Nowelizacja…, s. 67 i n.
12 Tamże, s. 73.
13 Por. T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-

kołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 455.
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mierze zaakceptować”14. Warto podkreślić, że inni autorzy w piśmiennictwie 
prawniczym też wykluczają koncepcję „pieczy naprzemiennej”15.

Jedną z istotnych – wspomnianych już – przesłanek pozostawienia władzy 
rodzicielskiej obojgu rodzicom jest współdziałanie rodziców w sprawach dziec-
ka. Pojawiają się głosy (Forum Matek), aby tę przesłankę wyeliminować. Zde-
cydowany sprzeciw w stosunku do tej propozycji wyraziła psycholog A. Czere-
derecka, twierdząc, że „byłoby to rozwiązanie całkowicie sprzeczne z dobrem 
dziecka”16. Fragmenty uzasadnienia tego sprzeciwu mogą posłużyć jako argu-
ment wykluczenia koncepcji „pieczy naprzemiennej” nawet w przypadku bra-
ku konfliktu między rodzicami. Autorka stwierdza: „Postulat »opieki wspólnej 
naprzemiennej« w takich okolicznościach (w razie konfliktu między rodzicami 
– przyp. W.S.) służy wyłącznie zaspokojeniu potrzeby rodziców i jest najbardziej 
wypaczoną formą »salomonowego« rozwiązania – stworzenia dwu środowisk 
wychowawczych o sprzecznych wymaganiach i oczekiwaniach, w których każ-
de z rodziców przyjmuje usztywnioną postawę zabiegania o wyegzekwowanie 
swoich praw”17. Z literatury prawniczej i prowadzonych przeze mnie przed laty 
badań wynika, że harmonijne współdziałanie rozwiedzionych rodziców należy 
do rzadkości18. Wyniki te można niewątpliwie odnieść do obecnej sytuacji, zwa-
żywszy nasilanie się stopnia zwaśnienia rozwodzących się małżonków i w ogóle 
społeczeństw. Skoro z tych badań wynikało, że na 429 spraw, w których sąd 
pozostawił obojgu rodzicom władzę rodzicielską, tylko w wypadku 11 roz-
strzygnięcie takie było trafne, to jaką mamy pewność, że obecnie sądy prawi-
dłowo i rzetelnie ustalą, że istnieje zasadne oczekiwanie współdziałania rodzi-
ców w sprawach dziecka. Z reguły postępowanie dowodowe jest ograniczone 
do minimum, a chęć skontrolowania przez sąd treści „porozumienia” rodziców, 
biorąc za kryterium dobro dziecka, jest – jak to wynika z aktualnych badań 
E. Holewińskiej-Łapińskiej (przedstawionych wyżej) – raczej znikoma. Mając 
to na uwadze, należy stwierdzić, że zdecydowanie negatywna ocena koncepcji 
„pieczy naprzemiennej”, dokonana przez A. Czerederecką, odnosi się również 

14 Tamże, s. 456.
15 Por. np. B. Czech, w: Kodeks…, s. 500.
16 Por. A. Czerederecka, Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne na cenzurowa-

nym, „Rodzina i Prawo” 2013, nr 24, s. 25–26.
17 Tamże, s. 26.
18 Por. szerzej: W. Stojanowska, w: Nowelizacja…, s. 62 i n.
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do pozostawienia władzy rodzicielskiej oboju rodzicom, nawet przy spełnieniu 
wszystkich przesłanek takiego rozstrzygnięcia. 

Nie ulega wątpliwości, że de lege lata „piecza naprzemienna” jest niedo-
puszczalna, w związku z tym sąd w wyroku rozwodowym nie mógłby zamieścić 
takiego rozstrzygnięcia. Mimo braku przesłanki w postaci nałożenia na sąd obo-
wiązku ustalenia miejsca pobytu dziecka, rodzice w „porozumieniu” powinni je 
ustalić, a sąd powinien je przenieść do jednego z punktów w wyroku rozwodo-
wym, zgodnie z rozważaną uprzednio uchwałą SN z 5 czerwca 2012 r. Ustale-
nie miejsca pobytu dziecka u jednego z rodziców wyklucza samowolę rodziców 
w zakresie zmiany miejsca pobytu dziecka. Fakt ustalenia miejsca pobytu dziec-
ka u jednego z rodziców przesądza o tym, że kontakty z dzieckiem sąd ustala 
z tym rodzicem, u którego dziecko nie przebywa. Mimo jasnej sytuacji co do 
niedopuszczalności orzeczenia „pieczy naprzemiennej”, w piśmiennictwie wciąż 
pojawiają się publikacje zachwalające to rozstrzygnięcie na tle rozwiązań legisla-
cyjnych w prawie obcym19. Z tych publikacji wynika, że pomimo niedopuszczal-
ności takiego rozstrzygnięcia, przypadki „pieczy naprzemiennej” się zdarzają. 
Można przypuszczać, że dzieje się to za przyzwoleniem sądu lub na skutek braku 
kontroli sądu nad treścią „porozumień” rodziców20.

Trudno się oprzeć chęci zaprezentowania pewnej broszury, pozyskanej zu-
pełnie przypadkowo. Chyba niewielu prawników ma świadomość, że populary-
zacja prawa odbywa się bez żadnej kontroli. Broszura Rozwód i co dalej? Jak nie 
stracić kontaktu z dzieckiem po rozwodzie składa się z czterech artykułów, w tym 
jeden został poświęcony omawianej instytucji „porozumienia” rodziców21. Autor 

19 Por. np. R. Kucharski, Wspólna opieka rodzicielska nad małoletnim dzieckiem w USA 
w świetle prawodawstwa i badań specjalistycznych, „Rodzina i Prawo” 2012, nr 23, s. 35 i n.

20 Tamże, s. 38, 40. Na podstawie relacji medialnych można uzyskać informację o takich 
niedozwolonych rozstrzygnięciach, tj. „pieczy naprzemiennej”. Przykładowo, z wiadomości po-
dawanych w kilku nawet stacjach telewizyjnych można się było dowiedzieć, że jedna ze znanych 
piosenkarek zamieszkała po rozwodzie w Konstancinie, a jej były mąż w Milanówku. Wspólne 
dziecko „celebrytów”, w ramach „pieczy naprzemiennej”, zmienia miejsce pobytu co miesiąc, 
przebywając na zmianę u ojca i u matki, a do szkoły uczęszcza w Konstancinie. Najlepsze – jak 
się wydaje – są dla niego miesiące, kiedy przebywa u matki i ma blisko do szkoły. „Horrorem” 
natomiast są miesiące, gdy przebywa w Milanówku u ojca, który codziennie wozi je samochodem 
do Konstancina, „forsując” korki na drodze. Nasuwa się pytanie, czy takie rozwiązanie jest dla 
dobra dziecka, czy rodziców. Takie też pytanie zadawali dziennikarze, relacjonując tę sprawę.

21 Por. R. Kucharski, Plan wychowawczy – porozumienie, które godzi w dobro dziecka 
i prawo obojga rozwodzących się rodziców do opieki nad wychowaniem, Departament ds. Kobiet, 
Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 
2010, ss. 62.
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tego artykułu informuje czytelników, że nowela z 2008 r. wprowadziła instytucję 
„planu wychowawczego” i „opieki wspólnej” (odpowiednik „pieczy naprzemien-
nej”)22, a autor innego potwierdza tę informację23.

Lektura tej broszury bulwersuje, po pierwsze dlatego, że wydawcą jest Mi-
nisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, a więc poważna instytucja, która decydu-
je się wydawać materiał informacyjny, a właściwie „dezinformacyjny”, angażu-
jąc tak niekompetentnych autorów. Po drugie, świadczy to o jakimś „podwójnym 
wymiarze sprawiedliwości”, jeden z udziałem sędziów sądów powszechnych, 
a drugi to samowola rodziców bez żadnej kontroli. Budzi to poważny niepokój 
o dobro dzieci, które nie mają żadnego wpływu na decyzje rodziców, podejmo-
wane przez nich poza kognicją sądu. Skutki takiej praktyki mogą być ujawnione 
za późno, kiedy nie da się już naprawić wyrządzonych szkód24. Trudno znaleźć 
w tej chwili jakieś gotowe rozwiązanie naprawcze, ale warto zastanowić się nad 
rozwiązaniem tego problemu dwukierunkowo: de lege lata, i to w miarę szybko, 
oraz de lege ferenda.

Źródła prawa

Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z 28 kwietnia 2006 r. ustawa z dnia... 
o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego 
i Prawo o aktach stanu cywilnego, „Rodzina i Prawo” 2006, nr 2.

Orzecznictwo

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dn. 5.06.2012 r., III CZP 72/11, OSNC 2012, 
nr 12, poz. 135.

Uchwała SN z dn.18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77.

22 Tamże, s. 38. Autor mówi o przebywaniu dziecka jeden tydzień u matki, drugi u ojca, 
z możliwością ustalenia innych, dowolnych wariantów.

23 Por. R. Boch, Mediacja rodzinna – profesjonalne wsparcie w planowaniu przyszłości. 
Co można zrobić, by zadbać o rodziców i dzieci podczas rozwodu, w: tamże, s. 29 i n. Ten autor 
używa określenia „opieka naprzemienna”.

24 Warto przytoczyć tu kazus, z którym zetknęłam się w czasie mojej pracy dydaktycz-
nej. Po wykładzie, m.in. na temat pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym 
rodzicom, podeszła do mnie studentka i podziękowała mi za to, że negatywnie oceniam „pieczę 
naprzemienną”. Powiedziała: „Ma Pani przed sobą ofiarę tego rodzaju pieczy (tydzień u matki, 
tydzień u ojca). Obecnie już od kilku lat leczę się u psychoterapeuty”. Komentarz jest tu zbędny.
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THE „AGREEMENT” BETWEEN PARENTS  
AS A CONDITION TO EXERCISING PARENTAL AUTHORITY  

OVER A CHILD AFTER THE DIVORCE

Summary

The essential aim of this article is to discuss the mechanism of “agreement” reached 
between parents with regard to exercising parental authority over a child and maintain-
ing relationship with the child after the divorce, which was introduced to the Family and 
Guardianship Code by way of the amendment of 6 November 2008. This mechanism 
constitutes for the court one of the statutory prerequisites to grant both parents parental 
authority over the child after the divorce, and it has been presented herein in this context.

The article shortly presents the origination of the notion of “agreement” reached 
between parents provided for in Article 58 of the Family and Guardianship Code, its ra-
tio legis, and it points out the defects of this mechanism stemming from the legislator’s 
lack of precision which results in incorrect application of the aforementioned provision 
of law.

In the context of analyzing the mechanism of granting both parents parental au-
thority over the child after the divorce, the article also presents a clearly negative ap-
proach to the proposal of a possibility to adjudicate “alternating custody”, in the divorce 
judgment, which is defined in the legal doctrine, if the parents unanimously petitioned 
for it in the “agreement”. It has been underlined that such a way of adjudicating parental 
authority is not provided for in the applicable provisions of law and - which is equally 
important - it is contrary to the child’s welfare.

Translated by Wanda Stojanowska

Keywords: granting both parents parental authority after the divorce, contact between 
the parents and the child, “agreement” between parents, the so-called “alternating 
custody”, child welfare
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ZANIM POMYSŁY NASZE SCZEZNĄ WRAZ Z NAMI 
O ZAPOMNIANYCH PROJEKTACH  
REFORMY PRAWA RODZINNEGO

Streszczenie

Dawno temu kilku wrocławskich prawników przygotowało najmniej kilkadziesiąt 
projektów reformy polskiego prawa rodzinnego. Nieliczne z nich zostały uchwalone, 
także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele jednak zostało zapomnianych. 
W artykule przypomniano tylko pięć z tych propozycji. Przewidują one ochronę więzi 
uczuciowych dziecka, ochronę prawa do imienia przysposabianego dziecka oraz prawa 
do wyboru własnego imienia, dopuszczalność wszczęcia postępowania o adopcję przed 
narodzeniem dziecka oraz dopuszczalność wskazania przez rodzica osoby, która powin-
na być opiekunem dziecka po śmierci jego matki lub ojca.

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, więzi uczuciowe, prawo do imienia, adopcja prena-
talna, opiekun dziecka

Przemiany prawa rodzinnego, które nastąpiły w ciągu minionego półwie-
cza, choć głównie w ostatniej dekadzie, dotyczące relacji między rodzicami oraz 
innymi osobami sprawującymi pieczę a dziećmi, są oczywiście przedmiotem 
piśmienniczych analiz. W tym miejscu nie myślę do nich szerzej nawiązywać. 
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Wspomnę jednak o dwóch, ponieważ są wymowne i prowokują do refleksji da-
lece wykraczających poza szczegółową materię ich samych. 

W art. 76 § 2 k.r.o. umieszczony został przepis, zgodnie z którym, jeże-
li „dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może 
nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający 
oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż 
do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność”.

Tym, którzy zajmują się prawem rodzinnym, znane są okoliczności poprze-
dzające wprowadzenie tego koniecznego przepisu. Gdyby nie Mariusz Kaźmier-
czyk z Gdańska, najprawdopodobniej ani Trybunał Konstytucyjny nie orzekłby 
sprzeczności z Konstytucją wcześniejszego unormowania zakazującego uzna-
nia ojcostwa zmarłego dziecka, ani Sejm RP nie uchwaliłby, przymuszony doń, 
stosownej zmiany. A przecież w piśmiennictwie prawniczym nieliczni, w tym 
ja, wskazywali na absurdalność (nie tylko paradoksalność) unormowań wyklu-
czających ustalanie filiacji po śmierci dziecka. Nikogo poza nami to nie obcho-
dziło, parlamentarzystów w szczególności, innych badaczy prawa także. Tylko 
stanowczość i upór skrzywdzonego gdańszczanina wymusiły na „demokratycz-
nym państwie prawnym” usunięcie niesprawiedliwego i absurdalnego przepisu. 
Warto o tym pamiętać, żeby mieć jasność, gdzie żyjemy1.

I drugi przykład. Po kilku latach starań dodano w Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym art. 961, który stanowi, że osobom „wykonującym władzę rodzi-
cielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stoso-
wania kar cielesnych”. 

Nie mam nic przeciw tej regulacji, ale pamiętam, że młode prawniczki2 
w znanym prawniczym miesięczniku zwracały wcześniej uwagę, iż w Konsty-
tucji znajduje się postanowienie, zgodnie z którym zakazuje „się stosowania kar 
cielesnych” (art. 40 zd. 2). Ich dociekliwa argumentacja, nieobca nie tylko jed-
nemu z poważanych konstytucjonalistów3, sprowadzała się do oczywistego i dla 
mnie stwierdzenia, że wskazany przepis Konstytucji ma uniwersalny charakter: 

1 Zob. szerzej J. Mazurkiewicz, Czego prawnicy mogą się nauczyć od pana Kaźmierczyka 
z Gdańska? O potrzebie dopuszczalności ustalania stosunków filiacyjnych post mortem, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010, s. 43 i n. 

2 Zob. M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Spór wokół konstytucyjnego zakazu stosowania 
wobec małoletnich kar cielesnych, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8, s. 113 i n. 

3 Zob. piśmiennictwo przywołane przez R. Krajewskiego (Karcenie dzieci. Perspektywa 
prawna, Warszawa 2010, s. 68–71), który chyba nie znał najobszerniej przedstawiającego tę pro-
blematykę artykułu M. Zaporowskiej i Z. Zaporowskiej (Spór wokół konstytucyjnego zakazu...). 
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przewiduje zakaz stosowania kar cielesnych wobec wszystkich przez wszyst-
kich, z czego wynika, że powtarzać go gdziekolwiek, także w Kodeksie rodzin-
nym i opiekuńczym, nie ma istotnej potrzeby, jeśli znajduje się już w ustawie 
zasadniczej. Inni prawnicy nie podzielali tej argumentacji i uznali, że konieczne 
jest dodanie do kodeksu art. 961, bez tego postanowienia bowiem wykonujących 
władzę rodzicielską oraz sprawujących opiekę lub pieczę nad małoletnim nie do-
tyczyłby ponoć zakaz stosowania kar cielesnych. Absurdalność tej argumentacji 
widać w tym, że art. 40 zd. 1 Konstytucji przewiduje także zakaz stosowania tor-
tur, a w związku z tym, że podobnego postanowienia nie włączono do Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, można chyba zasadnie przypuszczać, że torturowa-
nie dzieci jest w Polsce dopuszczalne... 

Jeśli zatrzymałem się tu przy okolicznościach wprowadzenia art. 961 k.r.o., 
to tylko po to, żeby pokazać, co m.in. zajmowało czas prawnikom troszczącym 
się o reformę tego kodeksu, jakie towarzyszyły im dylematy, co ich zatrudniało, 
aby dalej, na tym tle ukazać, co przedmiotem refleksji parlamentarzystów się nie 
stało, choć mogło i – moim zdaniem – powinno. 

W artykule tym mogłem pomieścić tylko pięć, celowo zróżnicowanych co 
do ich doniosłości, pomysłów zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, 
przedstawionych przed kilkunastu, a niekiedy nawet przed kilkudziesięciu laty. 
Opublikowanych i w niemałej części włączonych do senackiego projektu ustawy 
wniesionej do Sejmu, a doszczętnie dziś zapomnianych. 

W pracach nad nimi brałem udział razem z J. Zaporowską, A. Ciskiem 
i J. Strzebinczykiem, parokrotnie z J. Niedworokiem, choć nierzadko wersje, 
które tutaj przedstawiam, musiały zostać dziś nieco zmienione, za co tylko ja 
odpowiadam. 

Jest tych naszych propozycji dużo więcej, kilkadziesiąt najmniej. Dotyczą 
nie tylko prawa rodzinnego, cywilnego, ale także publicznego, nie tylko karnego, 
pracy, administracyjnego. Niektóre mają już walor archiwalny, lecz wiele, a na-
wet większość, jest nadal doniosłych. Dlatego do nich wracam.

„Kocham Ciebie ja”  
czyli o potrzebie ochrony więzi uczuciowych dziecka

Z problematyką ochrony dóbr osobistych dziecka wiąże się zagadnie-
nie uwzględniania przy wszelkich rozstrzygnięciach jego dotyczących więzi 
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uczuciowych łączących je z osobami, które wykonują pieczę nad dzieckiem, nie-
koniecznie jego krewnymi. Wykonywanie pieczy wynika najczęściej z władzy 
rodzicielskiej czy opiekuńczej, ale może być też następstwem pozbawienia wła-
dzy rodzicielskiej, jej ograniczenia lub zawieszenia, a nawet okoliczności czysto 
faktycznych.

Dziecko może znajdować się pod pieczą innych osób niż rodzice przez 
różny czas. I wtedy może się nawiązać silna oraz trwała więź emocjonalna ze 
sprawującym pieczę oraz innym niż wcześniej środowiskiem, często silniejsza 
aniżeli z własnym domem rodzinnym. Z punktu widzenia dobra dziecka więzi te 
nie powinny być ignorowane przez sąd opiekuńczy, który ma zamiar przywrócić 
władzę rodzicielską albo uchylić jej zawieszenie lub znieść jej ograniczenia, jeśli 
polegają one np. na umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzin-
nym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wymóg respekto-
wania więzi uczuciowych dziecka winien być – nie tylko dla mnie to oczywiste 
– doniosłym przede wszystkim przy podejmowaniu decyzji o ingerowaniu w sfe-
rę władzy rodzicielskiej poprzez jej ograniczanie lub pozbawianie. Dlatego na-
leżałoby rozważyć potrzebę wprowadzenia przepisu o następującym brzmieniu:

Art. 112a. Decydując o zmianie dotychczasowej formy prawnej pieczy 
nad dzieckiem, sąd opiekuńczy uwzględni także więzi uczuciowe łączące 
dziecko z jego bliskimi.

Celem postulowanego przepisu jest przeciwdziałanie ignorowaniu więzi 
uczuciowych, które łączą dziecko z osobami sprawującymi nad nim pieczę, co 
często bywa przyczyną tragedii dziecka. Co prawda, de lege lata, w przypadku 
pozbawienia władzy rodzicielskiej (inaczej niż w odniesieniu do jej zawieszenia) 
mówi się jedynie o możliwości jej przywrócenia w razie odpadnięcia przyczy-
ny pozbawienia tej władzy, istnieje więc zawsze możliwość odmowy wydania 
takiego orzeczenia, gdyby było to sprzeczne z dobrem dziecka. Jednak w wielu 
przypadkach ingerencji sądu w wykonywanie pieczy nad dzieckiem, celowe by-
łoby nakazanie respektowania postulowanego rozwiązania, które wymuszałoby 
uwzględnianie i ochronę więzi uczuciowych dziecka z osobami jemu bliskimi. 

Spodziewane głosy, że i de lege lata sąd powinien uwzględniać w takich 
sytuacjach więzi uczuciowe dziecka nie wytrzymują krytyki, wiele bowiem 
wskazuje na to, że wielokrotnie sądy nie dostrzegają albo deprecjonują zna-
czenie takich więzi. Stąd znaczenie proponowanej regulacji, która nakazuje 
uwzględnianie tych więzi. Jeśliby nawet uznać proponowany przepis za zby-
teczny w świetle nakazu respektowania dobra dziecka, to gdzie jak gdzie, ale 
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w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym taka doniosła, normatywnie szczegółowa 
aplikacja tej zasady, ma rację bytu. 

Ze względu na systematykę kodeksu przepis ten winien być ulokowany 
w oddziale 2b opatrzonym tytułem: „Znaczenie więzi uczuciowych dziecka”. 
Jest to rozwiązanie lepsze niż umieszczanie proponowanego artykułu wśród 
przepisów ogólnych, jako np. art. 911.

* * *

Realne przypuszczenie, przecież nie zwykła hipoteza, że podczas podejmo-
wania decyzji o prawnej formie pieczy nad dzieckiem brakuje czasami respektu 
dla więzi uczuciowych dziecka, zyskało na swej prawdziwości w chwili przygoto-
wywania tego artykułu do druku i nabrało dramatycznej wymowy. Potwierdziło 
się moje doświadczenie z kilkudziesięcioletniej pracy społecznej, że niedocenia-
nie, w szczególności bagatelizowanie tej więzi może spowodować śmierć dziecka. 
Bo choć nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, wiele wskazuje na to, że tak 
było w przypadku samobójstwa nastolatka w styczniu 2014 r. w Suwałkach4.

„Nie chcę być Żanetą!”  
czyli o prawie do zmiany własnego imienia

Imię, pełniące wraz z nazwiskiem funkcję indywidualizującą człowieka, 
przedstawia lub może przedstawiać także inną wartość: rodzinną, religijną, nie-
kiedy nawet ideową. Tak samo jak na nazwisko, które otrzymuje dziecko, ono 
samo nie ma żadnego wpływu na jego wybór. I choć niewymienione wśród dóbr 
wskazanych w art. 23 k.c. są bez wątpienia dobrem osobistym. W typowych 

4 Zob. TVN24/x-news, Dramat w Suwałkach – nastolatek popełnił samobójstwo w Miejskim 
Centrum Interwencji Kryzysowej, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Dramat-w-Suwalkach-
nastolatek-popelnil-samobojstwo-w-Miejskim-Centrum-Interwencji-Kryzysowej,wid,16320560,
wiadomosc.html (dostęp: 23.09.2014): „Decyzja sądu o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej podyktowana była ogólną sytuacją rodzinną, czyli faktem, że matka dzieci 
była niewydolna wychowawczo – tłumaczył Marcin Walczuk z SO w Suwałkach. Nastolatek, 
który nie chciał być rozdzielony z matką, popełnił samobójstwo w Miejskim Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Suwałkach. W ośrodku nikt nie zauważył, że dziecko ciężko przeżywało decyzję 
sądu o konieczności rozstania z matką”. To chyba pierwsza internetowa informacja o tym zda-
rzeniu, potem pojawiło się ich wiele i prawie wszystkie wskazywały, że powodem dramatycznej 
decyzji chłopca było oddzielenie od matki, a w kilku pojawiła się sugestia, że powodem mogło 
być także oddzielenie od rodziny, o którą się troszczył.
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sytuacjach wyboru imion dokonują rodzice. Rzadko czyni to kierownik urzędu 
stanu cywilnego (jeżeli rodzice nie dokonali wyboru) lub sąd opiekuńczy, nada-
jąc imię i nazwisko dziecku nieznanych rodziców (art. 50 ust. 2 i art. 52 ust. 2 
ustawy z dnia 29 września 1986 r. – prawo o aktach stanu cywilnego; dalej: 
p. o a.s.c.). Taki tryb postępowania przy nadawaniu dziecku imion jest zrozu-
miały, a i chyba jedynie możliwy, zważywszy, że następuje to zwykle tuż po 
urodzeniu dziecka. 

Inaczej niż w przypadku nazwiska, możliwość wyboru imienia dla dziecka 
jest bardzo szeroka. Nadający dziecku imiona uprawnieni kierują się własnymi 
przekonaniami czy upodobaniami. Zakres ich swobody został ograniczony je-
dynie przyznaniem kierownikowi urzędu stanu cywilnego prawa do odmowy 
przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka m.in. imienia ośmieszającego, 
nieprzyzwoitego czy w formie zdrobniałej (art. 50 ust. 1 p. o a.s.c.).

Pomijając w tym miejscu analizę pojęć imię ośmieszające5, nieprzyzwoite 
czy zdrobniałe oraz nie do końca oczywistą racjonalizację zakazu nadawania 
imion w formie zdrobniałej, wiadomo, że wskazane instrumentarium prawne 
nie zabezpiecza dziecka przed zagrożeniami jego dóbr i interesów w związku 
z możliwością wyboru imion przez jego rodziców. 

Zdarzały się i pewno nadal będą występować wypadki nadawania imion, 
których noszenie może się okazać kłopotliwe, niedogodne czy – najzwyczajniej 
– przykre dla tych, którym je nadano. Drugorzędne są przyczyny takich wybo-
rów imion, przede wszystkim brak elementarnej wrażliwości estetycznej, moda 
czy snobizm towarzyszące brakowi troski o przyszłe odczucia i potrzeby samego 
dziecka. 

Nie brakuje też wyborów imion dla dziecka, takich, które narażają je na 
mniej lub bardziej dolegliwe reakcje otoczenia (śmiech, drwiny, a czasem i szy-
kany) będące efektem dysharmonii nadanych dziecku imion z noszonym przez 
nie nazwiskiem. Arabella Żaneta Golonka bądź Wolfgang Amadeusz Waciak, 
to autentyczne przykłady (na potrzeby tego artykułu drugorzędnie zanonimi-
zowane) wymownie obrazujące wspomniane zjawisko. Takich niekorzystnych 
skutków można było w prosty sposób uniknąć, dokonując wyboru innych imion 
(np. Karolina Maria Golonka czy Paweł Adam Waciak). Przypuszczenie, że kie-
rownik urzędu stanu cywilnego zdecydowałby się na uznanie za ośmieszające 
imienia tylko ze względu na jego estetyczną dysharmonię z nazwiskiem, jest 

5 Zob. np. w najnowszym piśmiennictwie W.M. Hrynicki, Normatywne aspekty nadawania 
imion w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Ius Novum” 2013, nr 3, s. 207–208.
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wielce wątpliwe i budzić powinno zasadnicze zastrzeżenia prawne nie tylko dla-
tego, że nie sposób Arabelli Żanety czy Wolfganga Amadeusza uznać za imiona 
ośmieszające. 

Nawet jednak wówczas, gdy wyborowi, z reguły rodziców, nie można nic 
zarzucić, okazuje się niekiedy, że nadane imiona po prostu nie odpowiadają oso-
bie, która je nosi. Wtedy w swoich kręgach: rodzinnym, towarzyskim czy zawo-
dowym, używa ona imion innych niż wpisane w jej akcie urodzenia. Nie jest to 
zjawisko powszechne, ale też nie jest sporadyczne, jeśli sam znam kilka takich 
osób.

Przy przyjętym de lege lata i chyba jedynie możliwym trybie nadawania 
imion, wskazane niedogodności są chyba nieuniknione. Ale ponieważ mogą one 
godzić w jedno z dóbr osobistych, prawo powinno przewidywać sposób swobod-
nego korygowania kształtu imienia na odpowiadające zainteresowanemu. Obec-
nie nie jest to możliwe. 

Możliwość skorzystania z rozwiązania przyjętego w ustawie z 17 paź-
dziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska6 jest bowiem ograniczona. Ko-
nieczność uzasadnienia wniosku ważnymi względami oraz uzależnienie (jakby 
sprawy nie oceniać) od uznania organu administracyjnego – to najistotniejsze 
przeszkody czy tylko bariery. W konsekwencji nie zawsze musi dojść do zmiany 
imienia we wspomnianym trybie, i to wbrew wyraźnie deklarowanej woli zain-
teresowanego, niemającego żadnego wpływu na jego pierwotny kształt.

Ochrona interesów dziecka zdecydowanie ustępuje tu sile ochrony intere-
sów rodziców. Ową preponderancję widać w zapisie art. 51 ust. 1 p. o a.s.c., który 
umożliwia rodzicom zmianę imion dziecka w okresie 6 miesięcy od jego urodze-
nia, zarówno wpisanych przez samego kierownika urzędu stanu cywilnego do 
aktu urodzenia, jak i korygując swój własny, uprzedni wybór. Przejawia się ona 
także w sposobie dokonywania zmiany imion małoletniego, o co może zabiegać 
jego przedstawiciel ustawowy w trybie powołanej już ustawy o zmianie imienia 
i nazwiska bez zgody dziecka, jeżeli nie ukończyło ono 13 lat (art. 9 ust. 2 w zw. 
z art. 8 ust. 2 zd. 2), a także omawiane przeze mnie niżej regulacje przewidujące 
możliwość zmiany imion przysposabianego dziecka. 

Przedstawione wyżej powody skłaniają do zaproponowania następującego 
przepisu w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:

6 Dz.U. nr 220, poz. 1414. 
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Art. 901. W ciągu roku po dojściu do pełnoletności można zmienić imio-
na, składając oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego”.

To oczywiste, że ta propozycja7 jest wzorowana na art. 59 k.r.o. W pełni 
doceniając znaczenie tego przepisu dla osób rozwiedzionych, uważam, że prze-
widziany w nim mechanizm należałoby tym bardziej dopuścić w celu zmiany 
imion dziecka. Małżonek, który dobrowolnie zmienił nazwisko, zawierając mał-
żeństwo, może po jego rozwiązaniu przez rozwód – w prosty i niepoddany czy-
jejkolwiek ocenie sposób – powrócić do nazwiska, jakie nosił przed zawarciem 
małżeństwa. Ma zatem możliwość dwukrotnego, świadomego i przemyślanego 
przejawienia odmiennych decyzji w tej samej kwestii. Nie ma tej szansy dziecko, 
bez którego udziału wyboru imion dokonała inna osoba. Ten oczywisty i krzyw-
dzący paradoks skutecznie może wyeliminować propozycja art. 901. 

Troska o ochronę prawa do wyboru własnych imion nie powinna być kon-
frontowana z pozornymi dolegliwościami dotyczącymi konieczności zmiany 
dokumentów stanowiących dowód tożsamości. Jest to przecież sytuacja ana-
logiczna do tej, jaka już teraz ma miejsce w związku z możliwością powrotu 
do poprzedniego nazwiska po rozwodzie. Zresztą osoba zabiegająca o zmianę 
imienia jest świadoma takich konsekwencji, a termin do złożenia stosownego 
oświadczenia w części zbiega się z tym, w którym najczęściej sporządzane są 
dowody osobiste8. Wbrew pozorom nie będą zbytnio kłopotliwe także inne kon-
sekwencje możliwej zmiany imion, stosowny odpis z ksiąg stanu cywilnego, 
potwierdzający ich zmianę, powinien skutecznie rozwiązywać ewentualne wąt-
pliwości dotyczące dokumentów, w których osoba ta występuje pod pierwotnym 
imieniem (imionami). Pomijając zupełnie to, że dominującym, jeśli nie jedynym, 
instrumentem ustalania tożsamości nie jest dzisiaj imię i nazwisko, ale PESEL. 
Oczywiste jest też, że nie należy się liczyć z nagminnością wykorzystywania 
proponowanego rozwiązania.

Nie widzę powodu, aby dyskusyjnym zagadnieniem było ustalenie najod-
powiedniejszej chwili, od której – do niedawna jeszcze małoletni – powinien 

7 Celowo ograniczam się do problematyki imienia. Zmiana nazwiska bowiem, które wska-
zuje na pokrewieństwo z rodziną pochodzenia, powinna podlegać ostrzejszym ograniczeniom. 
Takie stanowisko zdaje się też podzielać ustawodawca, dopuszczając ograniczoną przecież moż-
liwość zmiany, w zasadzie (bo poza nader restrykcyjną możliwością zmiany w trybie admini-
stracyjnym) dopiero wówczas, gdy człowiek opuszcza rodzinę pochodzenia, zakładając, przez 
zawarcie małżeństwa, nową rodzinę. 

8 Zob. art. 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobi-
stych, Dz.U. 2006, nr 139, poz. 993, ze zm. 



321„Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami”...

być uprawniony do wykorzystania proponowanego rozwiązania. Osiągnięcie 
pełnoletności pozwoli zapewne, jeśli nie zupełnie wyeliminować, to przynaj-
mniej znacznie ograniczyć nieporozumienia między rodzicami a pełnoletnim 
dzieckiem pragnącym zmienić swe imiona.

Inna sprawa to termin, w ciągu którego stosowny wniosek powinien być 
złożony. Widzę powody, dla których mógłby być on stosunkowo długi, roczny. 
Uzyskanie rozwodu jest na tyle znaczącym wydarzeniem, że biegnący od upra-
womocnienia orzeczenia termin trzymiesięczny można uznać za dostateczny. 
Inaczej niż w przypadku uzyskania pełnoletności. Nie widzę też istotnych argu-
mentów, które przemawiałyby przeciw dopuszczalności przyjęcia proponowane-
go tutaj terminu. 

Dyskusję może również wywołać zaproponowane umiejscowienie zapisu. 
Praktyczne znaczenie tego przepisu przemawia za ujęciem go w ramach kodek-
sowych. Inne względy pozwalają jednak rozważać zasadność wprowadzenia sto-
sownych zmian w ustawie o zmianie imienia i nazwiska czy w prawie o aktach 
stanu cywilnego.

„Jesteś dla mnie ważniejszy niż ja dla siebie sam”9  
czyli o adopcji ratującej przed aborcją

Myślę, że nawet wielu znawców problematyki prawnorodzinnej zaskoczy ta 
łatwa do odszukania informacja10. Pierwszym, który w polskim piśmiennictwie 
prawniczym rozważał problem przysposobienia nasciturusa, był Z. Ziembiński. 
Widział on w prenatalnej adopcji wyraźne zalety, widział też donioślejsze od 
zalet wady11. Mimo to wskazywał, w szczególnie wymownym czasie i miejscu12, 

9 Jeśli mnie pamięć nie myli, jest to dosłowne sformułowanie E. Fromma z O sztuce miło-
ści, będące jednoznacznym kryterium miłości.

10 Podobnie jak zaskoczyła ona mnie. Por. J. Mazurkiewicz, Przysposobienie dziecka poczę-
tego, „Tygodnik Powszechny” 1985, nr 9, s. 7.

11 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne przysposobienia dziecka w Polsce Ludowej, War-
szawa 1956, s. 177.

12 Autor publikował to bowiem w Polsce Ludowej, w roku ostrych, ideologiczno-politycz-
nych, partyjno-rządowo-medialno-kościelnych dyskusji o aborcji, w tym samym, w którym 
uchwalono ustawę o dopuszczalności przerywania ciąży. Trzeba przywołać tu i teraz, w 2014 r., 
ostatnie słowa zawarte w dwóch ostatnich akapitach czterostronicowego zakończenia tej mono-
grafii: „w walce z nieuzasadnionymi z lekarskiego punktu widzenia przerywaniami ciąży po-
winno się uświadamiać kobiety również co do przepisów prawa, które mogą tu mieć znaczenie. 
Odpowiednio opracowana kilkustronicowa ulotka-pouczenie, którą położna czy lekarz miałby 
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na rolę, jaką powinna odegrać adopcja w walce z tzw. przerywaniem ciąży. 
To oczywiste, że owa walka (określenie użyte przez Z. Ziembińskiego) musi roz-
począć się wówczas, gdy nie wiadomo, czy nasciturus przerodzi się w natus. 

W dziesięć lat później nader szeroko ukazał ów problem B. Walaszek, naj-
znakomitszy w Polsce znawca prawnych aspektów filiacji, prawie nieobecny we 
współczesnym piśmiennictwie dotyczącym tej i w ogóle prawnorodzinnej pro-
blematyki. Przedstawiony tam13 dobitny głos14 za takim przysposobieniem, autor 
ten poparł przede wszystkim argumentami uzasadniającymi w tamtych czasach 
prawie odosobniony u nas pogląd o potrzebie ochrony oraz o zdolności prawnej 
dziecka poczętego, w szczególności zaś wskazując pokrewieństwo założeń owej 
adopcji ze znanym polskiemu prawu uznaniem ojcostwa nasciturusa. 

Niestety, podobnie jak wcześniejsza wypowiedź Z. Ziembińskiego 
i ta nie spotkała się, jak dotąd, prawie z żadnym rozsądnym odzewem. Jedy-
nie wytykaną, a tylko rzekomą niezwykłość15 owej kwestii powiększać mógł  

obowiązek wręczać kobiecie, u której stwierdza ciążę, w przypadku gdy kobieta odnosi się do 
ciąży negatywnie, powinna zawierać między innymi informację o instytucji przysposabiania 
i o tym, że łatwo znajdą się ludzie, którzy chcieliby przysposobić z d r o w e  niemowlę. Im więcej 
społeczeństwo Polski Ludowej będzie wiedziało o instytucji przysposobienia, im lepiej zrozumie 
jej problemy społeczne, tym lepiej instytucja ta spełniać będzie swą ważną rolę w służbie dziec-
ka” (tamże, s. 197–198).

13 Zob. B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim pra-
wie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie i skutki, Warszawa 1966, s. 86–89 
i 172. Zob. też tenże, w: M. Sośniak, B. Walaszek, E. Wierzbowski, Międzynarodowe prawo 
rodzinne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s. 297, nadto s. 298. Por. S. Szer, Recenzja pracy 
B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie międzyna-
rodowym prywatnym i procesowym”, „Państwo i Prawo” 1967, z. 11, s. 815.

14 W zasadzie, choć nie tylko, de lege ferenda. Por. B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, Warszawa 1971, s. 189.

15 A. Stelmachowski, przecież oddany idei prawa do życia dziecka poczętego, pisał w re-
cenzji pracy B. Walaszka: „zastrzeżenia mogą budzić niektóre rozważania autora, a ściślej rzecz 
biorąc – dobór ich tematyki. I tak na przykład szerszy wywód poświecił autor rozważaniom na 
temat możliwości przysposobienia nasciturusa, dochodząc do wniosku, że wprawdzie ze wzglę-
du na przepis art. 120 k.r. i op. sąd nie może orzec adopcji dziecka przed jego urodzeniem, można 
wszakże już wtedy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Nie mam nic przeciwko tego rodzaju 
konkluzji, o ile mi jednak wiadomo, problem taki nigdy w przeszłości nie powstał i gotów je-
stem zaryzykować twierdzenie, że w praktyce w przyszłości nie powstanie” (A. Stelmachowski, 
Recenzja prac B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim 
prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie i skutki”; „Rozwiązanie przy-
sposobienia w polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w polskim prawie międzynaro-
dowym prywatnym i procesowym”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, z. 1, 
s. 277). Zob. także A. Szpunar, Recenzja pracy B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim pra-
wie rodzinnym oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym. Dokonanie 
i skutki”, „Nowe Prawo” 1967, nr 2, s. 270.
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jeszcze16 fakt, że samotną chyba17 ustawą przewidującą dopuszczalność adopcji 
in utero jest (a może był?) kodeks cywilny etiopski18. Mimo kilkakrotnych publi-
kacji moich oraz A. Ciska i J. Strzebinczyka, przez kilkadziesiąt lat trwa dalej to 
uporczywe, nienaturalne w nauce milczenie.

16 Zob. jednak całkowicie odmienną, moim zdaniem słuszną, opinię, jak zawsze rozważne-
go i mądrze spolegliwego, też dziś prawie doszczętnie zapomnianego, B. Dobrzańskiego, Recen-
zja pracy B. Walaszka pt. „Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym oraz w polskim prawie 
międzynarodowym prywatnym i procesowym”, „Palestra” 1966, nr 11, s. 64.

17 Por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 86; tenże, w: M. Sośniak, B. Walaszek, E. Wierz-
bowski, Międzynarodowe prawo rodzinne..., s. 297, zob. też s. 298. Nadto zob. J. Wróblewski, 
Studia prawnicze w Etiopii, „Państwo i Prawo” 1968, z. 2, s. 287.

18 W art. 799 ust. 1 tego kodeksu stwierdza się, że: „dziecko zaledwie [jedynie] poczęte 
może być przysposobione”, w ust. 2 zaś, iż „takie przysposobienie może być zawsze jednostron-
nie unieważnione [odwołane?] na żądanie matki, zarówno przed, jak i w ciągu trzech miesięcy 
po urodzeniu dziecka” (Art. 799 – „Adoption of child merely conceived. (1) A child merely con-
ceived may be adopted. (2) The adoption may, in such case, be revoked unilaterally at the will of 
the mother, before or within three months following the birth of the child”). Zob. Civil Code of 
the Empire of Ethiopia. Proclamation no. 165 of 1960, „Negarit Gazeta. Gazette Extraordinary”, 
19th Year no. 2, Addis Abab, 5th May 1960, s. 133. Nie mam żadnych konkretnych przesłanek, by 
sądzić, iż kodeks ów, w szczególności jego art. 799, został od tego czasu zmieniony lub przestał 
obowiązywać. Są jednak pewne względy ogólne, związane z historią pocesarskiej Etiopii, które 
takiego przypuszczenia nie czynią całkowicie bezzasadnym (por. także W. Sokolewicz, Między-
narodowe spotkanie prawników polskiego pochodzenia. Warszawa, 11–17 VIII 1978, „Państwo 
i Prawo” 1979, z. 3, s. 165). Pragnę dodać, iż mimo kilkakrotnych próśb kierowanych w przedin-
ternetowych jeszcze czasach do rządowych i uniwersyteckich instytucji etiopskich, dopiero dzię-
ki życzliwości Yetayala Tsedala, pochodzącego z Addis Abeby i studiującego przed laty prawo na 
Uniwersytecie Wrocławskim, zawdzięczam oryginalne angielskojęzyczne wydanie tego kodeksu 
z 1960 r. Osobna kwestia, czy art. 799 tego kodeksu miał jakieś, co nadzwyczaj wątpliwe, etiop-
skie (amharskie?) korzenie, czy był, co wielce prawdopodobne, autorską propozycją R. Davida, 
eksperta-doradcy Cesarskiego Rządu Etiopii, który przygotował wstępny projekt tego kodeksu, 
poprawiony przez Komisję Kodyfikacyjną Etiopii oraz etiopski parlament, zob. M.J. Kindred, 
Basic problems of minors’ contractuel capacity – Reform in England, France, Ethiopia and the 
United States of America, w: Ius Privatum Gentium. Festschrift für Max Rheinstein, Tübingen b.r. 
wyd., Bd. II, s. 524, przyp. 3 oraz tamże powołane piśmiennictwo, także dotyczące źródeł tego 
kodeksu oraz jego regulacji z zakresu prawa rodzinnego. Z artykułu, do którego dotarłem dzięki 
wskazówce K. Bagan-Kurluty (Adopcja dzieci. Rozwiązania prawne w wybranych państwach, 
Białystok 2009, s. 55, przyp. 2), zdaje się bowiem wynikać, że również koncept adopcji prenatal-
nej w etiopskim kodeksie cywilnym nie wyrastał z prawa zwyczajowego Etiopii, był on bowiem 
w ogóle opracowany „na podstawie europejskich wzorów”. Warto dodać, że w praktyce przynaj-
mniej pierwszych dziesięciu lat jego obowiązywania, kodeksowe przepisy o adopcji znajdowały 
szczątkowe zastosowanie przy nielicznych adopcjach krajowych (zob. J.H. Beckstrom, Adoption 
in Ethiopia ten years after the Civil Code, „Journal of African Law” 1972, vol. 16, s. 145 i n., zob. 
też: www.africabib.org/rec.php?RID=189572914&DB=p (dostęp: 23.09.2014). Na marginesie: 
o zwyczajowych adopcjach w etiopskim regionie Oromia zob. K. McCreery Bunkers, Domestic 
adoption practices in Ethiopia: The example of the Oromia region, „Monthly Review” 2013, 
no. 170, http://assets.fiomedia.nl/files/2013_03_Review_ENG.pdf (dostęp: 23.09.2014).
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* * *

To oczywiste, prawie banalne stwierdzenie, iż nadrzędnym celem adopcji 
jest dobro przysposabianego. Jeżeli jednak zwracam w tym miejscu uwagę na tę 
niewątpliwą ratio legis instytucji przysposobienia, to nie chodzi mi o retoryczny 
ozdobnik. Sądzę bowiem, że dopuszczenie możliwości wszczęcia postępowania 
adopcyjnego przed narodzeniem dziecka mogłoby w sposób dosłownie najdalej 
idący zrealizować ów właśnie najdonioślejszy cel adopcji19.

Przede wszystkim z badań demograficznych jednoznacznie wynika, że 
od dawna stale powiększa się, już dzisiaj bardzo duża, liczba małżeństw nie-
płodnych20. Zdaniem A. Kalus21 problem niepłodności dotyczy w Polsce „około 
1 miliona par, tj. 20–25% małżeństw. Oznacza to, że co piąta para ma trudno-
ści z poczęciem”; przy tym zauważyć „można (...) bardzo widoczny wzrost nie-
płodności”. I choć, inaczej niż przed ćwierćwieczem, powiększyła się dziś także 
ilość małżeństw bezdzietnych z wyboru22, co w znacznym stopniu jest skutkiem 

19 Kwestia tylko, czy tego rodzaju troska o możliwą ochronę nasciturusa usprawiedliwia 
konstruowanie specjalnych instytucji prawnych. Uważam, że tak. Z zasady, że prawo jest quod 
plerumque fit nie wynika przecież kategorycznie przeciwwskazanie dla formułowania donio-
słych, choć być może początkowo sporadycznie wykorzystywanych, rozwiązań prawnych. Nawet 
więc gdyby – w co poważnie wątpię – wszczęcie postępowania adopcyjnego przed narodzeniem 
dziecka znajdowało tylko kuriozalne zastosowanie, to niechby wśród rozwiązań pod tym wzglę-
dem doń podobnych (których nie brakowało i nie brakuje) było najcenniejsze wśród „niepotrzeb-
nych” (por. np. art. 31 k.k. z 1969 r. i 111 k.k.w. z 1969 r.).

20 Por. np. Kobieta w Polsce, GUS, Warszawa 1985, s. 61 (por. niezbyt przekonywujący, na 
pewno niepełny, komentarz na s. XVI, wiersze 5–8 od góry; zob. też s. XIV–XV). W Roczniku 
Statystycznym z 2012 r., wśród współczynników reprodukcji ludności, odnalazłem jedynie wska-
zanie na urodzenia w miastach i wsiach, zob. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 
Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2012, Warszawa LXXII, s. 202, zob. też s. 186–
187. Zob. także A. Romaszkan, Godzą się na wszystko, „Polityka” 1985, nr 13, 1.11; R. Klimek, 
F. Palowski, Powstawanie człowieka, „Życie Literackie” 1987, nr 51–52, s. 1; M. Szamatowicz, 
w: Spełnione nadzieje, „Służba Zdrowia” 1988, nr 3, s. 1. Por. E. Vielrose, Bezdzietność w Polsce, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1981, z. 4, s. 284–285.

21 Bezdzietność w małżeństwie, Opole 2002, s. 5, zob. też s. 19–21.
22 Zob. np. M. Stasińska, Bezdzietni z wyboru, http://kobieta.onet.pl/zdrowie/zycie-i-

-zdrowie/bezdzietni-z-wyboru/9qbtk (dostęp: 23.09.2014); K. Ślusarczyk, Rośnie liczba bez-
dzietnych Polek, http://dziecisawazne.pl/rosnie-liczba-bezdzietnych-polek (dostęp: 23.09.2014); 
A. Agnieszka Wirtwein-Przerwa, PAP, Coraz więcej bezdzietnych Polek, www.edziecko.pl/
rodzice/1,102740,12164592,Coraz_wiecej_bezdzietnych_Polek.html (dostęp: 23.09.2014); por. 
K. Slany, I. Szczepaniak, Fenomen dobrowolnej bezdzietności we współczesnych wysoko roz-
winiętych społeczeństwach, „Małżeństwo i Rodzina” 2003, nr 5, www.psychologia.edu.pl/
czytelnia/58-maestwo-i-rodzina/674-fenomen-dobrowolnej-bezdzietnosci-we-wspolczesnych-
wysoko-rozwinietych-spoleczenstwach.html (dostęp: 23.09.2014).
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przemian społecznych i nade wszystko przymusu wynikającego z ekonomicznej 
mizerii naszej ojczyzny na początku trzeciego tysiąclecia, to duża część, jeśli nie 
większość, małżeństw niepłodnych pragnie i decyduje się przysposobić23 małe, 
z reguły bardzo małe, dziecko24. Nie brakuje wśród nich i takich, które, kierując 
się dość czytelnymi intencjami, z myślą o zamierzonej adopcji pozorują przed 
nią ciążę, poród i połóg25. 

Jednocześnie wiadomo, że istnieje podlegająca pewnym fluktuacjom, ale 
jednak dysproporcja między dużo większą liczbą owych małżeństw a stosunko-
wo niewielką liczbą dzieci, które w tym okresie życia mogą być bez trudności 
przysposobione26. I dlatego w ośrodkach adopcyjnych na takie właśnie dzieci 
czekało się dawniej kilka lat, a i dzisiaj czekać na nie z reguły trzeba, niekiedy 

23 Zob. A. Kalus, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 191, gdzie została 
zamieszczona informacja, że duży „procent małżeństw bezdzietnych decyduje się na adopcję”. 

24 Zob. H. Millerówna-Csorbowa, In loco parentis, „Opiekun Społeczny” 1947, nr 3–4, 
s. 122–123; K. Strażycowa, Wybór dziecka, w: Rodziny zastępcze Łodzi, Łódź 1948, s. 56; 
Z. Ziembiński, Zadania i technika wywiadu środowiskowego w sprawach o przysposobienie, 
„Nowe Prawo” 1955, nr 5, s. 112; A. Stelmachowski, System pełnej czy niepełnej adopcji?, „Nowe 
Prawo” 1955, nr 11, s. 28; Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 93 i 103; A. Stelmachowski, 
Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1957, s. 112–113, 117–118 i 262–263; 
tenże, Mówi prawnik, w: I. Bielicka, A. Stelmachowski, E. Sztekiel, O przysposobieniu (adopcji) 
dziecka mówią: lekarz, działacz społeczny, prawnik, Warszawa 1966, s. 85 i 91; B. Walaszek, 
Przysposobienie..., s. 206; tenże, Przekształcenie przysposobienia niepełnego na przysposobienie 
pełne w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Studia Cywilistyczne” 1969, 
t. XIII–XIV, s. 406; M. Wawiłowa, Glosa do postanowienia SN z dn. 22.06.1972 r., III CRN 
133/72, OSPiKA 1973, poz. 123, s. 267; E. Holewińska-Łapińska, Glosa do orzeczenia SN z dn. 
21.02.1973 r., III CRN 332/72, „Nowe Prawo” 1974, nr 5, s. 676.

25 Zob. H. Millerówna-Csorbowa, In loco parentis.., s. 130; A. Majewska i H. Radlińska, 
Wnioski, w: Rodziny zastępcze..., s. 135; Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 176–177; J. Ko-
pera, Jak zostać ojcem?, „Nowe Prawo” 1961, nr 11, s. 1424; K. Bielawska-Jackowska, Nowe 
elementy przysposobienia w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, „Palestra” 1968, nr 4, s. 32; 
Odpowiedzialność za czyjeś życie. Rozmowa z dr Wandą Klominek, „Gazeta Sądowa” 1975, nr 10, 
s. 4; W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja. A co potem? Warszawa 1976, s. 26–27 (tu informacja, 
że na 100 badanych przypadków pozorowanie ciąży pojawiło się w 18).

26 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeńskiego, 
Warszawa 1954, s. 185, przyp. 41; tenże, Podłoże społeczne..., s. 56, 104 i 107; A. Stelmachowski, 
Przysposobienie..., s. 103; B. Dobrzański, Przysposobienie w projekcie Kodeksu cywilnego, „No-
we Prawo” 1960, nr 5, s. 640 i 654; E. Sztekiel, Mówi działacz społeczny, w: I. Bielicka, A. Stel-
machowski, E. Sztekiel, O przysposobieniu..., s. 51; B. Dobrzański, Glosa do orzeczenia SN z dn. 
3.03.1970 r., I CR 11/70, „Nowe Prawo” 1971, nr 10, s. 1547; A. Patulski, Adopcja a sieroctwo 
społeczne, „Gazeta Prawna” 1977, nr 24, s. 7; A. Stelmachowski, Ochrona młodzieży (aspekty 
cywilnoprawne), w: Przestępczość przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży. Materiały VI Wro-
cławskiego Sympozjum Kryminologicznego 18–19 październik 1979, Wrocław 1979, s. 35; Robie-
nie dzieci, „Polityka” 1984, nr 38, s. 11. Por. J. Starczewski, O nową instytucję prawa, „Opiekun 
Społeczny” 1947, nr 5–6, s. 235 i 238.
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długo. Przyczyny tego stanu są różne (trudności w nawiązaniu kontaktu z matką, 
która po porodzie pozostawiła dziecko w szpitalu27, wcale niesporadyczna opie-
szałość we wszczynaniu postępowania o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej, 
zdarzająca się powściągliwość sądu w orzekaniu takich pozbawień)28 i choć na-
leży je zwalczać29, są także ważkie powody, dla których nie wolno na tym po-
przestać. 

Równocześnie bowiem głównym motywem podejmowanych przez młode 
kobiety dramatycznych decyzji o tzw. przerywaniu ciąży jest obawa o los własny 
związany z trudnościami wynikającymi z narodzin z reguły pozamałżeńskiego 
dziecka, niekiedy chęć pozbycia się „kłopotu”, czasami absurdalnie pojmowana 
obawa o późniejszy los nienarodzonego jeszcze dziecka30. 

I właśnie te ostatnie obserwacje prowokują do pytania: czy owych specy-
ficznych, tak przeciwstawnych, a zarazem tak zbieżnych interesów tych wszyst-
kich osób: matki, dziecka i kandydatów na adoptujących, nie można by skon-
frontować? Inaczej mówiąc: czy choćby proponowana poniżej dopuszczalność 
wszczęcia postępowania adopcyjnego przed narodzeniem dziecka nie mogłaby 
stanowić pewnego antidotum na owo „przerywanie ciąży”, chroniąc relatywnie 
dużo mniejsze interesy tych „dużych” i te niewątpliwie największe tych „naj-
mniejszych”?

Istnieje przecież niemałe prawdopodobieństwo, że osoby pragnące przy-
sposobić nowo narodzone dziecko roztoczyłyby pieczę nad jego matką już 
w okresie ciąży, ta ostatnia zaś, mając poniekąd sformalizowaną wizję przy-
sposobienia noszonego in utero dziecka, łatwiej zrezygnowałaby z aborcji, 
godząc się ze swym niezamierzonym, prenatalnym (i w ostateczności tylko  
 

27 Zob. także Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 127.
28 Zob. A. Strzembosz, A. Żmudzki, Przyczyny wieloletniego przebywania wychowanków 

domów małego dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w świetle badań nad reali-
zacją zasady dobra dziecka w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej), Zeszyty Naukowe 
IBPS 1979, nr 11, s. 208 i n.

29 Zob. np. A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebinczyk, Dajmy szansę tym dzieciom..., „Ga-
zeta Prawna” 1988, nr 11, s. 9.

30 Por. także Z. Ziembiński, Podłoże sporów..., s. 79–82, 84–85 i 179; M. Wawiłowa, Jesz-
cze o pracy Z. Ziembińskiego „Podłoże sporów sądowych o alimentację dziecka pozamałżeń-
skiego”, „Państwo i Prawo” 1955, z. 10, s. 634; Krótko. Nieszczęśliwa Ewa z Tych, „Przyjaciółka” 
1987, nr 34, s. 12.
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kilkumiesięcznym) macierzyństwem31. Nie tylko na podstawie kilkuna-
stoletnich doświadczeń biura pomocy prawnej matce ciężarnej i samotnej, 
najbardziej zapracowanej agendy nieistniejącego już Terenowego Komite-
tu Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu, można zasadnie przypuszczać, że 
liczba przysposabiających zainteresowanych dopuszczalnością wszczęcia po-
stępowania przed narodzeniem byłaby niemała. Niewątpliwie mniejsza, lecz 
bynajmniej nie znikoma byłaby też liczba matek, które już dzisiaj byłyby 
gotowe wyrazić zgodę na wszczęcie postępowania o adopcje ich poczętych  

31 Idea „adopcji zamiast aborcji” jest tylko jednym z nowszych refleksów wielowiekowej 
troski okazywanej ciężarnym i rodzącym matkom, płynącej chyba nie tylko dzisiaj przede 
wszystkim z obawy rozlicznych zagrożeń życia nienarodzonego lub dopiero co narodzonego 
dziecka (zob. np. A. Słomczyński, Dom ks. Boduena 1939–1945, Warszawa 1975, s. 19, 24, 25, 
30, 31, 40, 212). Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 205; A. Stelmachowski, O właściwe 
środki prawne w zakresie realizacji polityki rodzinnej, „Państwo i Prawo” 1976, z. 8–9, s. 68; 
P. Kłosiewicz, Ku ochronie prawnej dziecka jeszcze nie urodzonego, „Chrześcijanin w Świecie” 
1980, nr 95–96, s. 56; nawet E. Zielińska, O potrzebie zmiany przepisów dotyczących przery-
wania ciąży, „Nowe Prawo” 1982, nr 5–6, s. 111; M. Sienkiewicz, W obronie ludzkiego życia. 
Rozmowa z M. Krajewskim, „Tygodnik Polski” 1983, nr 50, s. 3; Kronika religijna. Ze świa-
ta, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 8, s. 7; R. Blodgett, Co się stało rasie ludzkiej. Wywiad 
z E. Schaefferem, „Znaki Czasu” 1984, nr 5, s. 4; Chrystus krzyżowany. O swoich przeżyciach 
związanych z ratowaniem dzieci nienarodzonych w Kalkucie, opowiada dr R.S. Smith, „Gość 
Niedzielny” 1985, nr 34, s. 6. Nadto T. Wołynowicz, Rodzina i przyszłość z 4 lipca 1981, b.m. 
wyd., s. 82; J. Moskwa, Spotkanie w Laskach. Matka Teresa z Kalkuty w Polsce, „Tygodnik Po-
wszechny” 1983, nr 34, s. 2; K. Jackowski, Ubóstwo jest piękne, „Ład” 1983, nr 34, s. 2. Zob. 
także Adhortacja apostolska Familiaris consortio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, ka-
płanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie 
współczesnym, Częstochowa 1982, pkt 41, 71 i 130; Karta praw rodziny, „Ład” 1984, nr 4, art. 4, 
pkt f, zd. 2, s. 2. Zob. też informację o czymś niezwykłym, odrażającym i kołtuńskim, o posta-
borcyjnej adopcji, zawartą w reportażu T. Robaka, I nic już o nich nie wiemy, „Odra” 1979, nr 4, 
s. 18 („Samotna, nie widzi perspektyw na małżeństwo, ale chciałaby mieć dziecko. Szansa adop-
cji słaba, zbyt wiele bezdzietnych małżeństw dających gwarancję stworzenia przyjętemu dziecku 
naturalnych warunków czeka w kolejce. Zaczęto jednak z nią rozmowy, siłą rzeczy na wszelkie 
tematy, także te intymne. I oto wyszło na jaw, że bardzo niedawno ta sama osoba, która chce 
adoptować dziecko, własnowolnie przerwała ciążę! – Jak to? – pyta zbaraniała ze zdziwienia pani 
Zenobia – to pozbyła się pani własnego dziecka, narażając zdrowie, a teraz robi pani starania, by 
przyjąć na wychowanie cudze?! Odpowiedź też była pełna zdumienia: – Oczywiście. Przecież 
to będzie zupełnie inna sytuacja. Czy pani nie wie, jak mnie przyjmą wśród moich znajomych, 
a jak by mnie przyjęli wtedy? No tak. Zjawi się w aureoli pełnej poświęcenia samarytanki. Cóż 
za gest, przyjąć cudze dziecko do domu! A wychować własne, w sytuacji, gdy jak to się mówi, 
„chłop od niej uciekł” – tylko wstyd. Jest to właściwie coś gorszego niż przypadek z ciążą u pani 
Dulskiej”), zob. także s. 21 oraz histeryczną polemikę z postulatem „adopcja zamiast aborcji”, 
będącą owocem całkowitego niezrozumienia tej idei, zafałszowania, a nawet odwrócenia, do-
kładnie à rebours tego, czym jest dobro poczętego dziecka: K. Dębek, Trzymamy czy usuwamy?, 
„Sprawy i Ludzie” 1983, nr 49, s. 6; podobne, oczywiście cudze głosy przytacza W. Fijałkowski, 
Dar rodzenia, Warszawa 1983, s. 91–93.
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dzieci32. Nietrudno zauważyć, że taka dopuszczalność byłaby próbą norma-
tywnego przeciwdziałania dramatycznemu zjawisku aborcji, które bez wzglę-
du na optykę światopoglądową musi być uważane za złe (choćby to miało być 
tzw. mniejsze zło) we wszystkich wymiarach: najdonioślejszym – moralnym, 
ale także zdrowotnym, psychicznym, społecznym.

Wartość rozważanego tu postulatu de lege ferenda nie ogranicza się do 
– niewątpliwie bezcennej – troski o przeżycie nasciturusa33. Wspomniałem 
bowiem, że przecież tego rodzaju rozwiązanie zachęcałoby też, może nawet 
skłaniało, przysposabiających do roztoczenia (na pewno szczególnej, lecz bynaj-
mniej niewyimaginowanej) pieczy nad przysposabianym dzieckiem już w okre-
sie jego życia prenatalnego. A nie wymaga nadmiaru wyobraźni to, by potrze-
bę takiej pieczy zauważyć już – czy nawet przede wszystkim – wówczas. I to 

32 Warto tu zacytować obserwację, będąca zresztą źródłem wprowadzenia ówczesnego 
art. 120 k.r.o., zawartą w sprawozdaniu z posiedzeń sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwo-
ści w dniach 3 i 7 lutego 1964 r.: „przedstawiciel Komisji Zdrowia wskazał, że zachodzą liczne 
przypadki udzielania zgody rodziców na adopcję jeszcze przed urodzeniem, bądź bezpośred-
nio po porodzie” (Informacja o pracach Sejmu i jego organów – luty 1964 rok, Biuro Sejmu 
– Wydział Prasowy, marzec 1964, rok VII, nr 3/51, cz. I: Kronika, s. 27). Zob. J. Kiepurska-
-Zdzienicka, Charakterystyka matek oddających dzieci do adopcji, „Problemy Rodziny” 1967, 
nr 6, s. 9 („Podjęcie decyzji oddania dziecka do adopcji nastąpiło u 82 matek [na 102] w czasie 
ciąży lub tuż po porodzie”); Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 97 i 105–106; E. Sztekiel, 
Mówi działacz społeczny..., s. 47; A. Patulski, Przysposobienie anonimowe w świetle badań 
aktowych, Warszawa 1978, s. 123; T. Robak, I nic już o nich nie wiemy..., s. 20; Irena, w: Rady 
prawnika. Przysposobienie, „Przyjaciółka” 1987, nr 34, s. 12; nadto R. Rymaszewski, Handel 
dziećmi, straszliwszy od horroru, „Gazeta Prawna” 1988, nr 4, s. 7. Zob. też uzasadnienie po-
stanowienia SN z dn. 20.11.1974 r., III CRN 355/74, OSPiKA 1975, poz. 179; W. Fijałkowski, 
Dar rodzenia..., s. 30.

33 Można zasadnie przypuszczać, że jego uwzględnienie odegrałoby też znaczącą rolę 
w zapobieganiu porzuceniom nowo narodzonych dzieci, nie pozostałoby zapewne bez wpływu 
i na zdarzające się poporodowe dzieciobójstwa (por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 172). Zob. 
też T. Hanausek, Z problematyki dzieciobójstwa, „Państwo i Prawo” 1962, z. 4, s. 684; orzeczenie 
SN z dn. 14.10.1960 r., III K 787/60, „Państwo i Prawo” 1962, z. 7, s. 199 i n. wraz z glosą T. Ha-
nauska, tamże, s. 200 i n.; M. Tarnawski, Dzieciobójstwo w polskim Kodeksie karnym, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1972, z. 4, s. 43 i n. oraz powołana tam literatura; 
orzeczenie SN z dn. 11.06.1974 r., IV KR 89/74, OSPiKA 1975, poz. 148 wraz z glosą K. Daszkie-
wicz, tamże, s. 277–278; K. Daszkiewicz, Zabójstwo dziecka w okresie porodu, „Nowe Prawo” 
1976, nr 9, s. 1225–1228; J. Majer, Wykorzystać wszystkie możliwości. Wywiad z dr M. Łopatko-
wą, „Gazeta Prawna” 1980, nr 9, s. 4; M. Dzięcielski, Wpływ przebiegu porodu jako ustawowe 
znamię dzieciobójstwa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, z. 2, s. 90 i n.; 
E. O., Dziecko na umowę, „Sprawy i Ludzie” 1983, nr 49, s. 15. Por. uwagi J. Gwiazdomorskiego, 
Dochodzenie i zaprzeczenie macierzyństwa, „Studia Cywilistyczne” 1974, t. XXIV, s. 4, bardzo 
dlań charakterystyczne, zadziwiające w kontekście religijnego światopoglądu tego wybitnego 
autora.
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w sytuacji, gdy ciężarna matka przysposabianego będzie z reguły młodą34, nie-
kiedy bardzo młodą, kobietą niezamężną35, jej dziecko zawsze będzie dzieckiem 
„niechcianym”, a sytuacja życiowa ich obojga chyba nigdy nie będzie odpo-
wiadać ich potrzebom36. Dotyczy to nie tylko mniej lub bardziej dramatycznej 
sytuacji mieszkaniowej części ciężarnych matek pozamałżeńskich37, ale też ich 
sytuacji ekonomicznej wynikającej z braku jakichkolwiek szans na uzyskanie 
w tym okresie pracy38. 

Nie sposób bagatelizować tych oraz podobnych obserwacji pamiętając 
i o tym, co współczesna medycyna i psychologia prenatalna mówią o wpływie 
okresu życia płodowego na konstytucję fizyczną oraz psychiczną dziecka tym-
czasem tylko poczętego39. Jest to więc niewątpliwie okres, w którym potrzeba 
rzetelnej troski o jego zdrowie jest tak samo, a może nawet bardziej aktualna niż 
kiedykolwiek później. 

34 Zob. także Z. Ziembiński, Podłoże sporów..., s. 35–36.
35 Zob. A. Dokowska, Przysposobienie a życie, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 

1947, nr 7, s. 34–35; Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 185, przyp. 39; tenże, Podłoże spo-
łeczne..., s. 91–92 i 169; E. Sztekiel, Mówi działacz społeczny.., s. 47 i 52; A. Stelmachowski, 
Mówi prawnik..., s. 85; A. Patulski, Przysposobienie anonimowe..., s. 117–118. Zob. także A. Stel-
machowski, Przysposobienie..., s. 61. 

36 Zob. E. Manteuffel, Walka z podrzucaniem dzieci, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 15, 
s. 24 i 27; M. Orzęcki, Rodzina dziecka nieślubnego, „Opiekun Społeczny” 1937, nr 15, s. 37; 
Z. Ziembiński, Podłoże sporów..., s. 194–196; W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja..., s. 13; 
J. Majer, Wykorzystać wszystkie możliwości..., s. 11; A Patulski, Przysposobienie anonimowe..., 
s. 112 i 121–123; T. Robak, I nic już o nich nie wiemy..., s. 17–18; Barbara M., Spójrzmy prawdzie 
w oczy!, „Gość Niedzielny” 1984, nr 6, s. 7; E. Szopa, Uchronić największy skarb, „Katolik” 1984, 
nr 6, s. 7.

37 Zob. J. Mazurkiewicz, Brzemienna matka szuka mieszkania, „Ład” 1988, nr 8, s. 1 i 8.
38 Zob. J. Mazurkiewicz, Brzemienna matka szuka pracy, „Ład” 1987, nr 21, s. 10–11.
39 Por. M. Alterman, J. Kubicki, Przebieg ciąży i porodu u kobiet stanu wolnego,  

„Ginekologia Polska” 1967, nr 2, s. 133 i n.; K. Bieńkiewicz, A. Komorowska, Kobieta nieza-
mężna i jej dziecko, „Ginekologia Polska” 1972, nr 1, s. 110–111; W. Fijałkowski, Sprawozda-
nie z V Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego zajmującego się psychologią 
okresu prenatalnego (Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale Psychologie – ISPP), 
które odbyło się w Salzburgu w dniach 28 III–1 IV 1978 r., „Ginekologia Polska” 1978, nr 9, 
s. 831; R. Osuch-Jaczewska, J. Tomala, Wpływ pracy zawodowej kobiet na przebieg ciąży i po-
rodu oraz na stan, dojrzałość, dystrofię i umieralność noworodków, „Ginekologia Polska” 1979, 
nr 2, s. 135 i 141; W. Fijałkowski, VI Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego 
zajmującego się psychologią prenatalną (Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale 
Psychologie – ISPP), Bazylea, 2–6 IX 1979 r., „Ginekologia Polska” 1980, nr 3, s. 269 i n.;  
M. Motyka, Ż. Golańska, Psychologiczna charakterystyka kobiet leczonych z powodu zaburzeń 
płodności na podstawie badań kwestionariuszem MPI Eysencka, „Ginekologia Polska” 1981, 
nr 1, s. 51 i n.
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Oto normatywna postać40 uzasadnionego powyżej postulatu de lege feren-
da41 polegająca na dodaniu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 1181 oraz 
zmiany art. 1192 k.r.o., co uzasadniam poniżej.

Art. 1181. Postępowanie o przysposobienie może się toczyć przed uro-
dzeniem się dziecka, jeżeli wyrażają na to zgodę jego rodzice.

Art. 1192 § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę 
na przysposobienie dziecka dopiero po jego urodzeniu. 

§ 2. Jeżeli zgoda przewidziana w § 1 została wyrażona w ciągu sześciu 
tygodni od urodzenia się dziecka, orzeczenie o przysposobieniu nie może 
zapaść wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od wyrażenia zgody. 

§ 3. Jeśli rodzice wyrazili zgodę przewidzianą w § 1 w ciągu sześciu 
tygodni od urodzenia się dziecka, mogą ją odwołać w ciągu sześciu tygodni 
od chwili jej wyrażenia42.

Jak widać, sformułowane propozycje nie wyłączają ochrony praw matki 
i ojca zarówno przed narodzeniem, jak i po urodzeniu dziecka. Wręcz odwrot-
nie: przeciwdziałają jakimkolwiek krokom podejmowanym przez kogokolwiek 

40 Jest ona owocem wspólnej pracy A. Ciska, J. Strzebinczyka i mojej, podjętej na forum 
Komisji Projektów Legislacyjnych TKOPD we Wrocławiu. Zob. tychże, O rozszerzenie ochrony 
prawnej kobiety ciężarnej i dziecka poczętego, „Ład” 1987, nr 14, s. 3 i 15 oraz O rozszerzenie 
ochrony dóbr osobistych dziecka i macierzyństwa prenatalnego, „Nowe Prawo” 1988, nr 10–
12, s. 82–83. Zob. też moje wcześniejsze opracowania: Przysposobienie..., s. 7; Cywilnoprawna 
ochrona dziecka poczętego, „Chrześcijanin w Świecie” 1986, nr 155–156, s. 104–105; Stare oraz 
nowe propozycje rozszerzenia prawnej ochrony kobiety ciężarnej i dziecka poczętego, „Z Pomo-
cą Rodzinie” 1986, nr 4–5, s. 24–26; Zadania stojące przed polskim prawem w świetle „Karty 
praw rodziny”, w: Jan Paweł II, „Familiaris consortio”. Tekst i komentarze, Lublin 1987, s. 266 
oraz tamże głos w dyskusji, s. 314; Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu 
dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski i J. Gula, Rzym–Lublin 1988, s. 93–94 oraz to samo: Cy-
wilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu dziecka poczętego, red. J.W. Gałkowski 
i J. Gula, Rzym–Lublin 1991, s. 94. 

41 Inna sprawa, czy de lege lata polski sąd mógłby orzec adopcję prenatalną wówczas, 
gdyby prawo wskazane w art. 57 ust. 1 p.p.m. możliwość taką przewidywało? Sądzę, że tak, gdyż 
nie zawsze przeszkodą byłby tu wymóg przewidziany w art. 58 p.p.m. w zw. z art. 1192 k.r.o. 
(zob. B. Walaszek Przysposobienie..., s. 86 i 88–89). Inaczej sądził H. Trammer, Recenzja pracy 
B. Walaszka i M. Sośniaka pt. „Zarys prawa międzynarodowego prywatnego”, „Nowe Prawo” 
1970, nr 2, s. 248. Daleko idącą przesadą byłoby kwestionowanie dopuszczalności orzeczenia 
takiej adopcji ze względu na art. 7 p.p.m. Por. W. Ludwiczak, Międzynarodowe prawo prywatne, 
Warszawa 1979, s. 177–178; postanowienie SN z dn. 2.06.1980 r., I CR 124/80, OSPiKA 1981, 
poz. 103 wraz z glosą K. Potrzobowskiego, tamże, s. 267–268 oraz B. Gneli, OSPiKA 1982, 
poz. 212, s. 457 i 460.

42 Stosowna zmiana powinna również nastąpić w Kodeksie postępowania cywilnego, w je-
go art. 589 § 1 należałoby skreślić zdanie drugie w jego dotychczasowym brzmieniu oraz dodać 
nowe zdanie drugie w brzmieniu następującym: „Jej odwołanie może nastąpić tylko przed sądem 
opiekuńczym, przed którym zgoda ta została wyrażona”.
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wbrew woli rodziców dziecka poczętego43. Postępowanie prenatalne jest możli-
we tylko za ich zgodą, zgoda na przysposobienie może zaś być wyrażona jedynie 
zgodnie z art. 1192 § 1 k.r.o.

Kilka jest powodów, dla których zgoda na samą adopcję może być wyrażo-
na dopiero po narodzeniu dziecka44. Wzgląd na doniosłe wartości etyczne, psy-
chiczne i społeczne przemawia przeciw podejmowaniu z a s a d n i c z e j  decyzji 
o zgodzie na adopcję, czyli w istocie o pozostawieniu (oddaniu) własnego dziec-
ka jeszcze przed jego urodzeniem. Taka rozstrzygająca decyzja (inaczej aniżeli 
zgoda na wszczęcie postępowania, co samej adopcji nie umożliwia) nie powinna 
zapadać w trakcie ciąży także dlatego, by decyzja ta była pokłosiem i tego, co 
dla organizmu oraz psychiki kobiety niesie ze sobą poród. Na wszelki wypadek 
dodam: pokłosiem tego, co jest w darze rodzenia dobre, czyli – wbrew pozorom 
i rozpowszechnianym przez lata poglądom – prawie wszystkiego, co w nim jest, 
nawet bólu, wtedy, gdy towarzyszy mu świadomość, że jest on nieuchronnym 
udziałem narodzin własnego dziecka i współtowarzyszy jego bólowi, tego, kto 

43 Łatwo chyba zauważyć, że w rozważaniach dotyczących adopcji nasciturusa zakładam 
istnienie prawnego stosunku pokrewieństwa także między ciężarną matką i jej jeszcze niena-
rodzonym dzieckiem. Dodać można, że jest to pogląd, który przed laty irytował i prawników, 
i laików. Pierwszych dlatego, że się z nim prawie nigdy nie zgadzali. Drugich, bo uważają go za 
oczywisty. Sam, jak widać, reprezentuję pogląd tych drugich. Gdzie indziej udowodniłem już, że 
pierwsi – nie po raz pierwszy zresztą – postrzegają niektóre zjawiska nieco opacznie (Ochrona 
dziecka poczętego w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985, s. 5 i n.). 

44 Zob. B. Dobrzański, Jakie zmiany wprowadzi Kodeks rodzinny i opiekuńczy?, „Palestra” 
1964, nr 6, s. 19; S. Piotrowska, Przysposobienie w nowym Kodeksie rodzinnym, „Prawo i Życie” 
1964, nr 13, s. 7; A. Zieliński, O nowym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, Warszawa 1965, 
s. 78; B. Dobrzański, Przysposobienie, Katowice 1965/1966, z. 40, wyd. Centralnego Zaocznego 
Studium Nowego Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego, s. 13 i 15; B. Walaszek, Przy-
sposobienie..., s. 87, 171–172, 178, por. s. 15, przyp. 10, s. 180–181; A. Stelmachowski, Mówi praw-
nik..., s. 85; tenże, L’adoption, b. m. i r. wyd., wyd. Société de Législation Comparée. Sixièmes 
Journées Juridiques franco-polonaises (Varsovie–Wroclaw, 16–22.05.1966), s. 7; K. Bielawska-
-Jackowska, Nowe elementy przysposobienia..., s. 33; S. Szer, Prawo rodzinne w zarysie, War-
szawa 1969, s. 219; uzasadnienie orzeczenia SN z dn. 17.11.1969 r., II CR 465/69, OSPiKA 1971, 
poz. 117, s. 255; W. Stojanowska, Przysposobienie, „Prawo i Życie” 1976, nr 37, s. 5. Nadto J. R., 
Nowe przepisy o adopcji w NRF, „Palestra” 1962, nr 6, s. 83–84; J. Ciszewski, Nowe prawo 
adopcyjne w Republice Federalnej Niemiec, „Palestra” 1978, nr 2, s. 36 i 39; K. Potrzobowski, 
Adopcja w ustawodawstwie szwedzkim, „Nowe Prawo” 1980, nr 5, s. 95. Dodam jeszcze w tym 
miejscu niezbyt oryginalną wypowiedź A. Zielińskiego: „nie jest dopuszczalne przysposobienie 
dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego. Wynika to z generalnej zasady polskiego prawa, 
że – jeżeli ustawa inaczej nie stanowi – nasciturus nie jest podmiotem prawa (art. 8 k.c.), a do-
datkowo także z art. 120 k.r.o.” (Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 
1975, s. 238). Zauważę też, iż czytelna ratio legis art. 1192 k.r.o. w pełni usprawiedliwia opinię, że 
wówczas, gdy zgoda rodziców na adopcję jest w ogóle zbyteczna, także de lege lata można orzec 
przysposobienie nawet natychmiast po urodzeniu. 
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się rodzi, kogo ten ból nie boli mniej i dla kogo jest on bez wątpienia zaskocze-
niem (choć nie jestem pewien czy ma rację Poetka, że „rodzimy się bez wprawy”, 
jeśli mimo rozdzierającego własnego krzyku, rodzimy się zazwyczaj nadzwy-
czaj roztropnie, zręcznie, przemyślnie). 

To proponowane rozwiązanie jest także wyrazem nadrzędnej troski, aby 
– o ile są na to szanse – matka nasciturusa pozostała jednak na zawsze matką 
natusa45. 

Jak widać, towarzyszy mi przekonanie o zaletach dopuszczalności wszczę-
cia postępowania adopcyjnego przed narodzeniem dziecka oraz wadach możliwo-
ści orzeczenia adopcji in utero. Co prawda zadośćuczynić owym przekonaniom 
można byłoby i w inny sposób (nawet przyjmując dopuszczalność wyrażenia 
zgody na adopcję przed narodzeniem), lecz przedstawiona propozycja, uwzględ-
niając wspomniane zalety, unika tamtych wad i stąd też jest taka, jaka jest.

Przeciwdziała ona również pochopnym, nie do końca przemyślanym decy-
zjom o pozostawieniu (oddaniu) własnego dziecka. I dlatego umożliwia – w roz-
sądnym okresie – zmianę tej, wszak dramatycznej, decyzji46. 

Inna sprawa, że unormowanie zawarte w obecnym art. 1192 k.r.o. (poprzed-
nio oznaczonym jako art. 120 k.r.o.) miało i ma prawo budzić zasadnicze, czy-
li fundamentalne, oraz zarazem praktyczne wątpliwości47. Dopuszcza bowiem 

45 Na marginesie: taką samą troskę zawiera wymowna wypowiedź M. Łopatkowej, doty-
cząca losu ciężarnej i młodej matki przebywającej w hotelu robotniczym, domu dziecka itp.: „jak 
dotąd w tych placówkach nie ma miejsca dla przyszłej matki, która chce wychowywać swoje 
dziecko. W tej najtrudniejszej sytuacji życiowej ciężarnej dziewczyny stosuje się aktualnie trzy 
wyjścia: przerwanie ciąży, usunięcie z placówki, oddanie dziecka do DMDz. Wszystkie trzy 
wyjścia są antywychowawcze” (Samotność dziecka, Warszawa 1983, s. 167). Zob. też M. Roba-
kiewiczowa, Pomoc matce nieślubnej i opuszczonej, „Opiekun Społeczny” 1938, nr 6, s. 36.

46 Doświadczenia biura pomocy prawnej matce ciężarnej i samotnej TKOPD we Wrocła-
wiu pozwalały przypuszczać, że takie odwołania nie zdarzałyby się często. Słyszałem jednak 
o odmiennych doświadczeniach członków ruchu Gaudium Vitae. Zob. też J. Starczewski, Handel 
niemowlętami wczoraj i dziś, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1948, nr 4, s. 32; Z. Ziem-
biński, Podłoże sporów..., s. 189, por. jednak s. 93. Por. nadto K. Potrzobowski, Adopcja w usta-
wodawstwie francuskim, „Nowe Prawo” 1977, nr 9, s. 1262.

47 Dlatego nie sposób zgodzić się ze stanowczą opinią Z. Radwańskiego, iż także ówcze-
sny art. 120 k.r.o. uzasadnia poprawnościowy pogląd, jakoby „zdecydowanie interesom dziecka 
podporządkowana została w prawie polskim instytucja przysposobienia (art. 114–127)” (Pojęcie 
i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Studia Cywilistyczne” 
1981, t. XXXI, s. 7). Por. nadto A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebinczyk, O pełną ochronę 
interesów dziecka. Pod rozwagę legislatora, „Gazeta Prawna” 1988, nr 3, s. 7. Właściwa była-
by tu raczej ogólna, mądra i wyjątkowa, chyba jedyna w naszym piśmiennictwie adopcyjnym 
uwaga rozważnego (oraz powściągliwego nawet w pisaniu) A. Woltera: „przysposobienie jest 
instytucją społecznie tak doniosłą i pożyteczną, że zbytnia sztywność jakichkolwiek rozwiązań 
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możliwość wyrażenia zgody na adopcję dopiero po upływie sześciu tygodni od 
urodzenia dziecka48. A część matek pozamałżeńskich, pozostawiwszy w szpi-
talach swoje nowonarodzone dzieci49, po prostu przepada. Niektóre, wiem to 
z praktyki, starają się, niekiedy skutecznie, zatrzeć za sobą jakikolwiek ślad 
(np. nie przedstawiają dowodu osobistego ani paszportu, mówiąc, że został im 
ukradziony, zgubiony). Adoptowanie tych dzieci jest praktycznie możliwe do-
piero po wielu miesiącach i pokonaniu niemałych trudności, o czym już wspo-
mniałem. 

Zalet przedstawionej propozycji jest więcej. I tak prawie całe postępowanie 
dowodowe, dotyczące przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, przysposabiają-
cych, w sprawach adopcyjnych nierzadko długotrwałe50, będzie mogło być prze-
prowadzone jeszcze przed narodzeniem dziecka51. To zaś zasadniczo skróci czas 
jego trwania po narodzeniu. I choć będzie to wymagało sięgnięcia po instrumen-
tarium zawarte w art. 1201 k.r.o., proponowane tu rozwiązanie ułatwi też, by już 
przez najwcześniejszy, pourodzeniowy, tak dla dziecka ważny okres przebywało 

może prowadzić do ograniczenia sfery jej działania ze szkodą dla dobra dziecka, które zawsze 
i wszędzie powinno mieć znaczenie decydujące” (Kierunki zmian polskiego prawa rodzinnego, 
„Państwo i Prawo” 1958, z. 8–9, s. 288). Sztywność formuły dawnego art. 120 k.r.o. i jego obec-
nego odpowiednika warto porównać choćby z art. 4 zd. 2 k.r.o. Zob. przekonywujące zarzuty pod 
adresem art. 120 k.r.o. sformułowane przez Z. Ziembińskiego, Prawo rodzinne Polski Ludowej 
po dwudziestu latach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1964, z. 4, s. 89; tamże, 
przyp. 15. Por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 128 i 172; A. Małachowski, Szybciej, dziecko 
czeka, „Ład” 1984, nr 6, s. 3. Zob. nadto uzasadnienie orzeczenia SN z dn. 2.06.1966 r., II CR 
167/66, OSNCP 1967, poz. 55.

48 Andrzej Stelmachowski zauważa wszakże, iż „samo wszczęcie postępowania o przy-
sposobienie może nastąpić przed upływem miesiąca. Sąd jednak nie może odebrać od rodziców 
oświadczenia o zgodzie na przysposobienie przed upływem miesiąca od chwili urodzenia się 
dziecka. Dotyczy to również tzw. zgody blankietowej, o której mowa w art. 118 § 2” (A. Stel-
machowski, w: Kodeks rodzinny i opiekunczy – komentarz, red. B. Dobrzański i J. Ignatowicz, 
Warszawa 1975, s. 723). À propos, w podobny sposób, już de lege lata, można chyba wszcząć 
postępowanie o adopcję przed narodzeniem dziecka (zob. B. Walaszek, Przysposobienie..., 
s. 127–128). Dalej A. Stelmachowski słusznie dodaje: „przepis art. 120 dotyczy wyłącznie zgody 
rodziców jako ich prawa osobistego. Nie ma on natomiast zastosowania, nawet w drodze analogii, 
do zgody wyrażonej przez opiekuna”. 

49 Zob. też I. Bielicka, Mówi lekarz, w: I. Bielicka, A. Stelmachowski, E. Sztekiel, O przy-
sposobieniu..., s. 33; uzasadnienie orzeczenia SN z dn. 5.06.1968 r., II CR 164/68, OSPiKA 1971, 
poz. 137, s. 309–310; A. Patulski, Przysposobienie anonimowe..., s. 85 i 120–123; B. Kawecka, 
Przechytrzyć los, „Ład” 1983, nr 9, s. 3; A. Małachowski, Szybciej, dziecko czeka..., s. 3. Zob. nad-
to uzasadnienie postanowienia SN z dn. 18.01.1954 r., L. C. 1538/53, „Nowe Prawo” 1954, nr 5–6, 
s. 187; J. Konieczna, Staramy się raczej zniechęcać, „Prawo i Życie” 1987, nr 47, s. 6.

50 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 150.
51 Por. B. Walaszek, Przysposobienie..., s. 128.
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ono (gdy tylko jego matka wyrazi i nie odwoła swojej zgody) z przysposabiają-
cymi52, w ich rodzinnym domu, nie zaś, jak to nierzadko działo się wcześniej, 
w szpitalu lub domu małego dziecka53. 

52 Zob. I. Bielicka, Mówi lekarz.., s. 42–44; H. Filipczuk, Kontakt z matką – jedną z najważ-
niejszych potrzeb psychicznych dziecka, „Chrześcijanin w Świecie” 1980, nr 89, s. 53 i n. Por. wy-
raźne postulaty zmierzające do zabierania nowo narodzonych dzieci przez rodziny preadopcyjne 
wprost ze szpitali, zawarte w wypowiedziach przytoczonych przez M. Łopatkową, Samotność 
dziecka..., s. 143–144, zob. też s. 111, 238 oraz A. Małachowskiego, Szybciej, dziecko czeka..., 
s. 3. Zob. nadto A. Stelmachowski, Przysposobienie..., s. 132; B. Walaszek, Przysposobienie..., 
s. 42, przyp. 1; I. Bielicka, Mówi lekarz..., s. 6, 28 i 42–45; E. Sztekiel, Mówi działacz społecz-
ny..., s. 62–65; W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja..., s. 19–20, 23 i 32; M. Safjan, Podstawowe 
kierunki rozwoju opieki nad dzieckiem w rodzinach zastępczych, „Państwo i Prawo” 1980, z. 1, 
s. 91, przyp. 33; M. Gilewicz, Przysposobienie całkowite w polskim prawie rodzinnym, „Studia 
Cywilistyczne” 1981, t. XXXI, s. 159; A. Strzembosz, System sądowych środków ochrony dzieci 
i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym, Lublin 1985, s. 271 i 273; I. Kaltenbergh, Ludzie 
na sztuki, „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 15, s. 7. Por. jednak Z. Ziembiński, Podłoże społecz-
ne..., s. 168; I. Bielicka, Mówi lekarz..., s. 36 i 40; E. Sztekiel, Mówi działacz społeczny..., s. 67; 
Lekarz – i w b, O adopcji, „Kobieta i Życie” 1978, nr 6, s. 21. 

53 Opracowany w kilku zróżnicowanych wersjach projekt, wcześniej zaś jego zarys, był 
przedstawiany i oceniany na forum m.in. Koła Naukowego Prawników UAM, wszechnicy oraz 
na sesji Wrocławskie projekty reformy prawa rodzinnego zorganizowanej 30 maja 1987 r. przez 
wrocławski TKOPD, na posiedzeniach Zarządu Krajowego KOPD, zespołu naukowego w Insty-
tucie Prawa Cywilnego UWr., sekcji psychologii prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psycholo-
gicznego, konwersatorium Instytutu Jana Pawła II KUL i podczas sesji Prawo do życia, miłości, 
godności... zorganizowanej 13 stycznia 1988 r. przez Koło Naukowe Prawników KUL. Tylko 
z opinii sformułowanych pisemnie odnotowuję tutaj pełną aprobatę W. Fijałkowskiego oraz 
w uchwale ZK KOPD. Natomiast A. Strzembosz wyraził obawę, że proponowane rozwiązanie 
zachęci do różnorakich form handlu dziećmi (nawet zachodzenia w ciążę z pobudek merkan-
tylnych) i uczyni niepopularną bezinteresowną zgodę na adopcję, „stworzy ogromne pole do 
szantażu”, rolę „sądu czy instytucji kwalifikujących kandydatów do adopcji” sprowadzi do zera, 
będzie przeciwne interesom przysposabiających, którzy „optują za tajemnicą adopcji”. Dezapro-
batę dla naszego projektu wyraził również TKOPD w Stargardzie Szczecińskim. W jej uzasad-
nieniu podkreślono: brak ochrony przysposabiających w wypadku odwołania zgody przez matkę, 
prowokowanie przymusu psychicznego zrzeczenia się poczętego dziecka oraz jego prenatalnego 
odrzucenia i sieroctwa, możliwości szantażu, wątpliwości co do nadziei zmniejszenia aborcji 
(„faktem bardziej wstydliwym jest bowiem w naszym społeczeństwie nieślubna ciąża i pozo-
stawienie dziecka niż urodzenie i wychowywanie nieślubnego potomstwa”). Większości tych 
obaw nie podzielam, zresztą prawie każde z przytoczonych tu zagrożeń w nie mniejszym stopniu 
dotyczyć może adopcji postnatalnej. Projekt nasz został również przesłany sędziom rodzinnym 
okręgu wrocławskiego. Wiele z nadesłanych przez nich opinii było zdecydowanie krytycz-
nych. Wynikałoby z tego, że niewiele zmieniły się owe poglądy od czasu ankiety sędziowskiej 
przeprowadzonej przez Z. Ziembińskiego (Podłoże społeczne..., s. 177). Pragnę dodać, że opi-
nie te zawdzięczamy życzliwości ówczesnego wiceprezesa SW we Wrocławiu J. Cagary, który 
zresztą uczestniczył i we wspomnianej ankiecie przed ponad trzydziestu laty. I tak sędziowie 
ze Strzelina uznali, że wprowadzenie takiego przepisu nie jest celowe, jego uzasadnienie „nie 
jest przekonywające i wielce wątpliwe wydaje się, by przepis ten mógł wpłynąć na ograniczenie 
liczby zabiegów przerywania ciąży. Wpłynąłby natomiast niewątpliwie na znaczną przewlekłość 
postępowania w tych sprawach”. Podobnie sędziowie ze Środy Śląskiej uznali nasz projekt za 
niezasadny, podkreślając, że intencją krytykowanego przez nas ówczesnego art. 120 k.r.o. „jest 
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Z tych powodów uważam, że zalety proponowanego rozwiązania są oczy-
wiste, dla dziecka zaś ratowanego także przed tzw. chorobą sierocą54, chorobą 
nierzadko bardzo ciężką i długotrwałą, byłby to najczęściej ratunek jedyny55. 

* * *

Są ważne i szerzej uzasadnione powody, abym na marginesie wspomniał 
osobiste doświadczenie związane z wydłużeniem terminu, o którym kiedyś była 

właśnie ochrona dziecka”. Dodali jeszcze, że „nie można na siłę dążyć do tego, aby zapewnić 
dzieci wszystkim oczekującym bezdzietnym małżeństwom”. Sędziowie z Wrocławia-Fabrycznej 
swoją dezaprobatę uzasadnili następująco: „pierwsze, nie tylko pierwszy, miesiące życia dziec-
ka są niezwykle ważne również dla jego matki, zdarza się, że dopiero wówczas matka zmienia 
wcześniejszy zamiar wyrażenia zgody na przysposobienie. Proponowane uregulowania zabez-
pieczały[by] nie tyle interes dziecka, ile kandydatów na rodziców przysposabiających”. Za nieza-
sadny uznali nasz projekt również sędziowie z Wrocławia-Krzyków, lecz uzasadnili to w sposób 
niezbyt zrozumiały (podnosząc sprzeczność z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, 
w szczególności z jego art. 586 § 3 w pierwotnej postaci). Generalnie natomiast zaaprobowali 
nasz postulat de lege ferenda sędziowie z Oleśnicy. Zaproponowali jednak, aby zgodę na przy-
sposobienie można było odwołać w ciągu miesiąca (nawiązując do terminu w ówczesnym art. 120 
k.r.o.) od jej wyrażenia, z czym zgodziliśmy się. Przytoczę tu też in extenso krótką ocenę sędziów 
z Oławy: „takie unormowanie może okazać się bardzo korzystnym społecznie rozwiązaniem, 
obecnie trudno jednak ocenić efekty”. W tym, z natury rzeczy ograniczonym miejscu, zauważę 
tylko, iż także większość przytoczonych krytyk sędziowskich nie przekonuje mnie. Niewątpli-
wie wydłużenie postępowania o czas prenatalny zaowocuje wszak daleko idącym skróceniem 
postępowania postnatalnego, a długotrwałość tego ostatniego jest najistotniejsza z punktu widze-
nia interesów przysposabianego dziecka. Adopcja prenatalna w żadnym stopniu nie przypomina 
próby rozwiązania czegokolwiek „na siłę”, główny jej motyw wiąże się przede wszystkim z tro-
ską o życie przysposabianych, nie przede wszystkim o różnorakie potrzeby przysposabiających 
(inna sprawa, że poprawnościowym, lecz absurdalnym poglądem, jest opinia, że przysposobienie 
nie ma i nie powinno mieć na względzie także interesów przysposabiających; problem tylko, 
by interesy przysposabianego dziecka, bez wątpienia najważniejsze, były zbieżne z potrzebami 
przysposabiających). Zdając sobie sprawę z wysokiej ceny, jaką płaci dziecko matki wahającej 
się po porodzie, co z nim zrobić, także tutaj uznaję za najdonioślejszy interes samego dziecka, 
prawa matki chroniąc tylko dopóty, dopóki nie będą przeciwstawne interesom tego pierwszego. 

54 Por. W. Szyszkowska-Klominek, Adopcja..., s. 51; K. Neugebauer, Potrzeby emocjonalne 
człowieka w pierwszej fazie życia, „Chrześcijanin w Świecie” 1980, nr 95–96, s. 36 i 41; M. Gile-
wicz, Przysposobienie całkowite.., s. 159; E. Romaniuk, Sytuacja prawna dziecka umieszczonego 
w domu małych dzieci, maszynopis pracy magisterskiej, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet 
Wrocławski 1983, s. 38, 47 i 49; M. Łopatkowa, Samotność dziecka..., s. 5, 108 i n. i 141. Zob. też 
Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 95.

55 Dodam, że przedstawiony tutaj projekt jest w znacznym stopniu tylko rozwinięciem sta-
rej propozycji B. Walaszka, Przysposobienie..., s. 127–128. Podobne rozwiązanie prawne było też 
poważnie dyskutowane w RFN. Z propozycją B. Walaszka miała związek również, co prawda 
postnatalna, propozycja M. Łopatkowej, Samotność dziecka..., s. 143. Zob. też A. Małachowski, 
Szybciej, dziecko czeka..., s. 3.
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mowa w art. 120 k.r.o.56, a teraz w art. 1192 k.r.o. W pierwotnej postaci w art. 120 
k.r.o. była mowa o terminie czterech tygodni,57 gdy zaś w Sejmie zaprojektowano 
jego wydłużenie do sześciu tygodni, zapytałem o motywy senator Marię Łopat-
kową, z którą przez wiele lat współpracowałem. Jako senacki ekspert prawny 
zostałem przez nią skierowany do posłanki, która była sprawozdawczynią tego 
projektu. Najpierw uslyszałem, że powody, dla których wydłużono ten termin, są 
oczywiste, a gdy odpowiedziałem, że dla mnie nie są one oczywiste, usłyszałem 
dobitnie i tylko, że taki sam przepis jest w Europejskiej konwencji o przysposo-
bieniu dzieci58. Wówczas Polska jeszcze tej konwencji nie ratyfikowała, na co 
zwróciłem pani poseł uwagę, i natychmiast usłyszałem, że niedługo tę kon-
wencję ratyfikujemy59. Z czego wynika, że w rozmowie tej, krótkiej zresztą, nie 
uslyszałem jakiegokolwiek merytorycznego argumentu. To jeden z rozlicznych 

56 O motywach tej regulacji, która miała rzekomo przeciwdziałać pochopnemu podejmo-
waniu decyzji o zgodzie na adopcję, zob. J. Ignatowicz, Przysposobienie, w: System prawa ro-
dzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, 
cz. 1, s. 940–941; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999, s. 408; 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 316. Nadto zob. J. Ignatowicz, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993, s. 561–562; 
M. Andrzejewski, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 106; J. Winiarz, J. Gajda, Prawo 
rodzinne, Warszawa 2001, s. 227; J. Ignatowicz (oprac. K. Pietrzykowski), w: Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 1015–1016; J. Ignaczewski, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 689–690; H. Ciepła, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 877; A. Zieliński (zaktu-
alizował G. Jędrejek), Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 222; H. Dolecki, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 
2013, s. 845; zob. nadto K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2004, 
s. 825 i 842; M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny ko-
mentarz z orzecznictwem, Warszawa 2006, s. 287; K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 633.

57 Zob. także J. Panowicz-Lipska, Zgoda na przysposobienie, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1985, s. 1, s. 66; J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1995, s. 234.

58 Przepis art. 5 ust. 4 tej konwencji (Dz.U. 1999, nr 99, poz. 1157) jest inny („Nie można 
uznać zgody matki na przysposobienie jej dziecka, jeżeli została ona wyrażona przed upływem 
określonego w prawie okresu od urodzenia dziecka, nie krótszego jednak niż sześć tygodni, al-
bo – jeżeli prawo takiego terminu nie przewiduje – przed upływem czasu, który jest zdaniem 
właściwego organu niezbędny do odzyskania przez matkę dostatecznego stanu równowagi po 
urodzeniu dziecka”), ale oczywisty jest związek tej regulacji ze zmianą wprowadzoną wówczas 
w polskim prawie rodzinnym. 

59 O tym, że „najprawdopodobniej unormowanie tej kwestii w Europejskiej konwencji 
o przysposobieniu dziecka z 1967 r.” spowodowało wydłużenie tego terminu do sześciu tygodni 
w prawie polskim zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, War-
szawa 2001, s. 427–428; tegoż, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 267; zob. też 
E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2003, s. 511, 566.
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szczegółowych przykładów bezdroży części rodzimej działalności legislacyj-
nej po 1989 r.60 i powszechnego, chyba nie tylko w tzw. sferach decyzyjnych, 
ciężkiego okcydentalnego uzależnienia61, które – jak każde uzależnienie – jest 
niebezpieczne. 

* * *

Pamięć o tym naszym pomyśle zachowuje do dziś w kolejnych wydaniach 
swego frapującego, bo bogatego w twórcze dyskursy i roztropne krytyki, pod-
ręcznika J. Strzebinczyk. Na marginesie informacji, że niezależnie „od formy, 
rodzice mogą wyrazić swoją zgodę na adopcję – jeśli jest wymagana – naj-
wcześniej po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka (art. 1192k.r.o.)” 
oraz, że ten „swoisty okres »karencji« ma z założenia zapobiegać pochopnym 
decyzjom rodziców, zwłaszcza matki, która – jak się uważa – mogłaby udzielić 
zgody pod wpływem tzw. szoku poporodowego”, Jurek dodaje: „Zagadnienie 
nadaje się do dyskusji. Niektórzy lekarze kwestionują wprost obiektywny fakt 
istnienia takiego zjawiska, a już z pewnością adekwatność sześciotygodniowego 
okresu do czasu trwania ewentualnego szoku poporodowego. Wydłużenie przez 
ustawodawcę terminu, w ciągu którego zgoda rodziców nie może być udzielona 
(dawniej wynosił on tylko miesiąc), przedłuży w konsekwencji całą procedurę 
adopcyjną. Spotęguje się jeszcze bardziej już realnie obserwowane w praktyce 
orzeczniczej zjawisko utrudnionego kontaktu z rodzicami, zwłaszcza z samotną 
matką, która powierza dziecko innym podmiotom, a sama zmienia miejsce po-
bytu, utajniając je przed otoczeniem. Starania o jego ustalenie, bez podjęcia któ-
rych sądy nie decydują się na ogół pominąć zgody matki na adopcję jej dziecka, 
albo wszczęcie postępowania o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej, to kolejne 
przeszkody na drodze do orzeczenia przysposobienia. W celu uniknięcia przed-
stawionych negatywnych zjawisk postulowano zmianę przepisów adopcyjnych 
w kierunku przyspieszenia poszczególnych etapów procedowania. Propozycja 

60 Wymowne, że w poprzedzającym wydłużenie terminu miesięcznego do sześciotygo-
dniowego poselskim projekcie ustawy „O zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i innych 
ustaw (druk nr 118) z 10.11.1993 r. nie było takiej propozycji; więcej, z uzasadnienia tego projek-
tu wynikało, że zaproponowano w nim odstąpienie od jakiegokolwiek terminu w odniesieniu 
do zgody blankietowej (zob. E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie – projekty nowelizacji, 
„Państwo i Prawo” 1994, z. 2, s. 62).

61 Dlatego nie bez powodu zatytułowaliśmy, J. Zaporowska i ja, nasz artykuł dotyczący 
tego zagadnienia: Niewola europejskich standardów, „Rzeczpospolita” 1996, nr 40, s. 180.
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zasadzała się na następujących podstawowych założeniach. Wszczęcie postę-
powania o przysposobienie mogłoby już nastąpić w czasie ciąży matki za jej 
zgodą oraz za zgodą ojca, jeśli uznał on ojcostwo dziecka. Zgodę na samo przy-
sposobienie rodzice wyrażaliby jednak dopiero po urodzeniu się dziecka, za to 
bez żadnego okresu »karencji«. Orzeczenie adopcyjne mogłoby zapaść jednak 
dopiero po upływie wyznaczonego okresu, zakreślonego przez ustawodawcę 
w celu umożliwienia rodzicom odwołania zgody na przysposobienie wyrażonej 
pochopnie, bez należytego przemyślenia swojej decyzji”62.

* * *

Od ponad czterdziestu lat powtarzam za B. Walaszkiem, że podstawową 
przesłanką jakichkolwiek rozwiązań dotyczących sytuacji prawnej dziecka po-
czętego winna być – moim zdaniem oczywista – potrzeba ochrony jego dobra63. 
I to nie potrzeba ochrony „specyficznej” czy też ochrony „w pewnych sytu-
acjach”, lecz ochrony pełnej, całkowitej. Ochrony i interesów, i – nade wszystko, 
by uniknąć absurdu – ochrony życia64. A więc ochrony i na gruncie prawa pry-
watnego, i na gruncie prawa publicznego65. 

Sądzę, że właśnie na tle adopcji in utero łatwo można dostrzec ten uniwer-
salny charakter postulatu ochrony praw człowieka in statu nascendi. Zauważmy 
również, że proponowana tu dopuszczalność wszczęcia postępowania o przy-
sposobienie umożliwiałaby także taką, pożądaną wszak, imitationaturae66, dla 

62 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 325. Na marginesie dodałbym, że 
także w okresie prenatalnym zgodę na wszczęcie postępowania o przysposobienie mógłby wy-
rażać mąż matki dziecka, jeśliby to za nim przemawiało domniemanie pater est..., uważałem 
bowiem zawsze, że domniemanie to skuteczne powinno być także w odniesieniu do dziecko 
poczętego i to nie dopiero ze skutkiem wstecznym po jego urodzeniu; wiem też z własnych do-
świadczeń z działalności społecznej, że choć rzadko, ale oddanie dziecka do adopcji przez mał-
żeństwa się zdarza.

63 Por. w szerszym kontekście np. A.N. Schulz, Prawo dziecka do szacunku (Kolokwium 
naukowe, Louvain-la-Neuve, 7 XII 2012), „Państwo i Prawo” 2013, z. 9, s. 125. 

64 Przed laty posłowie z Koła Poselskiego „Znak” sformułowali tę myśl dobitnie i krót-
ko: „jest [...] oczywistą niekonsekwencją, jeżeli z jednej strony zabezpiecza się prawo dziecka 
nienarodzonego do dóbr materialnych, a z drugiej strony dopuszcza się naruszenie jego prawa 
do życia” (Interpelacja w sprawie przepisów dotyczących przerywania ciąży, „Chrześcijanin 
w Świecie” 1979, nr 7, s. 109). 

65 Por. J. Mazurkiewicz, Instrukcja nr 11/81, „Ład” 1988, nr 34, s. 6–7.
66 Por. też J. Ignatowicz, Doniosłe zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, „Nowe 

Prawo” 1976, nr 4, s. 554–555.
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której granicą byłaby już tylko bariera biologiczna67. Dodam też jeszcze to, co 
dzisiaj można sądzić o nieuniknionych obawach tych, którzy – jak to już mia-
ło miejsce – dostrzegą „zasadnicze” niebezpieczeństwa wynikające z przyjęcia 
owej dopuszczalności. Niebezpieczeństwa te bowiem zdają się, wbrew pozorom, 
prawie dokładnie takie same, jakie mogą się pojawić przy przysposobieniu do-
konywanym już po narodzeniu się dziecka, co – jak wiemy o losach tej instytu-
cji – w zasadzie w niczym nie przesądziło. Warto byśmy i o tym pamiętali, gdy 
– jak to się zdarza nierzadko – bagatelizując sprawy zasadnicze, przejdziemy 
do „prawników rozmowy o szczegółach”. Inna sprawa to, czy kiedykolwiek do-
czekamy się w Polsce takiej rozmowy? Przyznam się, że sam całą swoją nadzie-
ję pokładam raczej w tzw. życiu, ów niby czysto akademicki problem adopcji 
nasciturusa nie jest bowiem czymś niepojętym dla laików: mamy wystarczające 
dowody nie tylko społecznych oczekiwań w tej mierze, ale także paraprawnych 
zwyczajów68, które ową lukę w prawie – mniej lub bardziej skutecznie – starają 
się wypełnić69.

67 Trudno tu powstrzymać się od refleksji, że przysposobienie chroniące przed aborcją 
znaczy więcej od biologicznego rodzenia. To ostatnie to „tylko” dzielenie się życiem, adopcja 
zamiast aborcji to ratowanie życia. Choć nie wiąże się to z ową kwestią bezpośrednio, por. jednak 
J. Gwiazdomorski, Recenzja pracy A. Stelmachowskiego pt. „Przysposobienie w polskim prawie 
rodzinnym”, „Państwo i Prawo” 1959, z. 5–6, s. 1021.

68 Zob. Z. Ziembiński, Podłoże społeczne..., s. 105–106 („Najprzezorniejsze małżeństwa 
starały się nawiązać kontakt z jakąś dziewczyną w ciąży, przyrzekając jej pomoc w czasie połogu 
i decydując się przysposobić dziecko, jakie się jej urodzi, bez względu na płeć, wygląd itp.”), 
s. 176–177, 199, 205, zob. też s. 206–207; J. Kopera, Jak zostać ojcem..., s. 1424 („Znane są umowy 
o oddanie dziecka jeszcze w czasie ciąży matki [...]. Uważać te tendencje należy za społecznie 
słuszne i uzasadnione i należy w tym kierunku poprzeć je odpowiednimi przepisami, tak by 
dziecko nie było w stanie, o ile jest wychowane jako dziecko przysposabiających i w tym prze-
konaniu rośnie, odkryć prawdy o swoim pochodzeniu”); Dzieci z „probówki”, „Problemy” 1979, 
nr 1, s. 47; T. Robak, I nic już o nich nie wiemy..., s. 21; M. Gilewicz, Przysposobienie całkowite..., 
s. 160, przyp. 15; Z. Rożkowicz, Fabrykantka bajbusów, „Magazyn Polski” 1985, nr 10, s. 28.

69 Prenatalne aspekty adopcji nie ograniczają się tylko do adopcji prenatalnej. Wspomina 
o tym A. Stelmachowski (Przysposobienie..., s. 228, przyp. 21): „rozwiązanie przysposobienia 
z mocy samego prawa przewiduje także Kodeks brazylijski (art. 377) w wypadku, gdy okaże się, 
że dziecko własne przysposabiającego było już poczęte w chwili przysposobienia: wiąże się to już 
jednak raczej z zakazem przysposabiania w razie istnienia własnych zstępnych, w myśl zasady: 
nasciturus pro iam nato habetur”. O innych przejawach owej zasady, tym razem właśnie w związ-
ku z przesłankami dopuszczalności dokonania adopcji, zob. B. Walaszek, Przysposobienie..., 
s. 225 oraz tegoż, Rozwiązanie przysposobienia w polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym 
oraz w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym, „Studia Cywilistyczne” 
1966, t. VII, s. 126. Niewątpliwie wyjątkowe sytuacje, gdy i u nas de lege lata adopcja będzie mieć 
swój doniosły prawnie aspekt prenatalny (np. przy ustalaniu przesłanek nakazujących powołanie 
kuratora ventris nomine dla ochrony praw spadkowych dziecka poczętego przysposobionej, dzie-
dziczącego po przysposabiającym lub jego krewnych) wystąpią w przypadku przysposobienia 
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małoletniej ciężarnej lub – co już do wyjątków nie należy – zajścia w ciążę przysposobionej 
w okresie jej małoletniości (por. M. Neugebauer, J. Mazurkiewicz, Gdy uczennica powie „tak”, 
„Prawo i Życie” 1987, nr 32, s. 7) albo potem (czy też analogicznej sytuacji dziecka poczętego 
przysposobionego mężczyzny lub teoretycznych praw spadkowych nasciturusa przysposabiają-
cych dziedziczącego po przysposobionym). Poza tą problematyką pozostaje zaś przyszła skutecz-
ność adopcji wobec jeszcze niepoczętego potomstwa przysposobionego (zob. A. Stelmachowski, 
w: Kodeks rodzinny – komentarz, red. M. Grudziński i J. Ignatowicz, Warszawa 1955, s. 345; te-
goż, w: Kodeks rodzinny i opiekunczy – komentarz, red. B. Dobrzański i J. Ignatowicz, Warszawa 
1975, s. 736). Tylko marginalnie zwracam tutaj uwagę i na rozliczne sugestie zastosowania adop-
cji prenatalnej przy regulowaniu skutków prawnych niektórych rodzajów sztucznego zapłodnie-
nia oraz implantacji człowieka, w tym także tzw. zastępczego macierzyństwa, a nawet możliwość 
adoptowania zamrożonego embrionu ludzkiego. Zob. O.W. Pilecki, Problem niezwykle delikatny. 
AIG AID, „Prawo i Życie” 1967, nr 22, s. 5; B. Walaszek, Inseminatio artificialis a przepisy Ko-
deksu rodzinnego (z problematyki filiacyjnej), „Palestra” 1960, nr 5, s. 34–35 (tu krytyka poglądu 
ujmującego zgodę męża na AID żony jako sui generis adopcji), zob. także s. 37, 37–38, przyp. 18 
i s. 48, przyp. 26; tegoż, Przysposobienie..., s. 51–52, przyp. 7; także Tallin, w: Sztuczne zapłod-
nienie, „Prawo za Granicą” 1957, nr 1, s. 36; por. o istniejących tutaj związkach z przysposobie-
niem, wszelako wbrew oczekiwaniom, które inspiruje lektura, tylko postnatalnym, co zresztą jest 
karkołomną próbą wtłoczenia w ów gorset problematyki w istocie prenatalnej, dokładniej prekon-
cepcyjnej: S. Piechocki, Aspekty prawne sztucznego zapłodnienia i implantacji embrionu, „Nowe 
Prawo” 1983, nr 6, s. 65–68 (zob. podobnie G.I. Litwinowa, Sztuczne zapłodnienie i wątpliwości 
prawne, „Gazeta Prawna” 1982, nr 1, s. 10). Zob. nadto: S. Piechocki, Jeszcze o sztucznym za-
płodnieniu, „Gazeta Prawna” 1982, nr 6, s. 9. Wykraczając poza dokumentację bibliograficzną, 
warto chyba przytoczyć tu wypowiedz P. Czerskiego: „z obyczajowego i moralnego punktu wi-
dzenia osobiście (jako członek i obywatel, a nie jako przedstawiciel zawodu) nie widzę powodu, 
aby sztuczne unasiennienie i w przyszłości wszczepienie »obcej« zapłodnionej komórki jajowej 
traktować odmiennie niż adopcję, tyle że »adopcję wczesną«” (Ryzyko musimy podjąć, „Polityka” 
1978, nr 34, s. 15). Najistotniejszy problem moralny dotyczy tutaj jednak nie aspektów prawnych 
owych zabiegów, lecz samej ich istoty, techniki ich przeprowadzania (por. też J. Gwiazdomorski, 
Sztuczna inseminacja problemem społecznym, „Prawo i Życie” 1962, nr 22, s. 4), nade wszystko 
zaś losu licznych dzieci poczętych, które z góry są skazane na śmierć, poza ciałem lub w ciele 
matki. To wystarczający powód, by (poza AIH i AID) owe zabiegi uznać za w znacznym stopniu 
tożsame antyimplantacji i aborcji. I tak je też oceniać. Zob. dalej M. Iłowiecki, Dziewczynka z Ol-
dham, „Polityka” 1978, nr 32, s. 14. Por. też z najwcześniejszego naszego piśmiennictwa M. So-
śniak, Prawo i eksperymenty genetyczne, „Problemy” 1979, nr 1, s. 10 i 13; K. Krzekotowska, 
Sytuacja prawna dziecka urodzonego wskutek sztucznego zapłodnienia, „Nowe Prawo” 1982, 
nr 5–6, s. 101; R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Lublin 1984, s. 43; Robienie dzieci, 
„Polityka” 1984, nr 38, s. 11; M. Skwara, Geny, klony i chimery, „Prawo i Życie” 1987, nr 2, s. 1 
i 12; zob. też Rodzicielka do wynajęcia, „Panorama” 1980, nr 32, s. 19; Brzuchy do wynajęcia, 
„Veto” 1984, nr 37, s. 12; zob. nadto G. Gałuszczyńska, Ojcowie z probówki, „Prawo i Życie” 
1967, nr 19, s. 4; M. N., IV Światowy Kongres Prawa Medycznego (Manila 16–19 VII 1976), 
„Państwo i Prawo” 1976, z. 12, s. 156. Przypomnę tu też tę część uzasadnienia uchwały składu 
siedmiu sędziów SN z dn. 27.10.1983 r. (III CZP 35/83, „Gazeta Prawna” 1984, nr 12, s. 8), w któ-
rej stwierdzono: „wprawdzie wyrażenie zgody na sztuczne zapłodnienie nie może być traktowane 
jako jednoznaczne z uznaniem dziecka, ale na pewno takie oświadczenie może być rozumiane 
jako przyjęcie na siebie obowiązków ojcowskich”. Wydaje się bowiem, że doszukiwano się tutaj 
związków wątpliwych (por. A. Flatau-Kowalska, „Dzieci z probówki” a prawo, „Nowe Prawo” 
1961, nr 3, s. 394; Z. Radwański, Stanowisko prawne dziecka poczętego w następstwie sztucznego 
unasiennienia matki, Studia Iuridica Silesiana t. 5, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach nr 314, s. 175–176). Uznanie ojcostwa winno dotyczyć tylko dziecka własnego, nadto nie 
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* * *

Przed kilkudziesięciu laty na konferencji naukowej odbywającej się na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim przedstawiałem propozycję dopuszczalności 
wszczęcia postępowania adopcyjnego przed narodzeniem dziecka na tle szersze-
go zagadnienia adopcji prenatalnej. Moje wystąpienie zostało dobrze przyjęte, 
ale gdy wróciłem na miejsce, zauważyłem powściągliwą, bynajmniej nie nie-
życzliwą, minę siedzącej obok mnie Krystyny Neugebauer. „Coś nie tak?” – za-
pytałem. I usłyszałem: „To nic nowego. Takiej adopcji dokonał już święty Józef”. 
Zbity z pantałyku zapytałem głupio: „Jaki święty Józef?” – „A co to, wielu znasz 
świętych Józefów? Wystarczy otworzyć Ewangelię, żeby mieć pewność, iż Jezu-
sa adoptował prenatalnie, zanim się Jezus narodził” – dokończyła pani Krystyna. 
I dopiero wtedy olśnienie oczywistą obserwacją: Święta Rodzina, biblijny wzór 
chrześcijańskiej rodziny, była w części rodziną adopcyjną. Także ze wszystkich 
jej ikonograficznych przekazów wynika, że nie ma cienia wątpliwości, co do roli 
Józefa jako głowy rodziny i ojca. Choć zaproszony z owym wykładem przez ojca 
T. Stycznia do rodzinnego Lublina byłem wówczas osobą niereligijną, jasne stało 
się wówczas dla mnie, że owa obserwacja to ważny znak, nie tylko konfesyjne 
przesłanie, dla niektórych duchowe wsparcie, może dla innych zachęta?

jest możliwe przed poczęciem (a jak dotąd zgoda męża na inseminację żony nie jest wyrażana ex 
post) ani nie może dotyczyć nasciturusa, za którym w istocie przemawia domniemanie ojcostwa 
małżeńskiego (zob. J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, „Studia Prawnicze” 1975, z. 4, 
s. 78 i n. oraz tegoż, Uwagi o ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa małżeńskiego przed urodzeniem 
dziecka, „Przegląd Prawa i Administracji” 1976, t. VIII, s. 174–175). Czyżby więc owo „przyjęcie 
obowiązków ojcowskich” nie było raczej tożsame adopcji? Na pozór tak. Czyżby więc miała tu 
miejsce adopcja prenatalna? Oczywiście nie, albowiem brakowało wówczas przysposabianego, 
nawet in statu nascendi. Pozostaje nam albo zawieszone w teoretycznej próżni praktyczne roz-
strzygniecie zawarte w słusznej sentencji owej uchwały, albo majaczenie o dokonaniu semi ad-
opted. Wbrew pozorom nie czynię zarzutu z tego, że owej teoretycznej łamigłówki sędziowie SN 
w nikłym nawet stopniu nie wyjaśnili (inna sprawa, że jeszcze bardziej ją zagmatwali). Uważam 
bowiem, że de lege lata nie sposób tego dokonać. Jedyne rozwiązanie de lege ferenda wyma-
gałoby wyjątku od zasady domniemania ojcostwa małżeńskiego i stworzenia nowej, niewątpli-
wie skomplikowanej instytucji prawnej (zgoda męża na AID żony byłaby tutaj odpowiednikiem 
wniosku dotyczącego adopcji osoby tymczasem przyszłej, owa „adopcja w związku z AID” na-
stępowałaby ipso iure z chwilą zapłodnienia, co mogłoby zresztą być później deklaratoryjnie 
i ze skutkiem wstecznym stwierdzone w orzeczeniu sądowym). Z takiej perspektywy postawa 
ustawodawcy stającego ponad tymi dywagacjami i wynikającymi z nich pytaniami, wyrażona 
w art. 68 k.r.o., wydaje się niezamierzonym, ale roztropnym przecięciem węzła gordyjskiego, 
niezamykającym tu zresztą pola do badawczych dociekań. 
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„Przyjmij mnie takim, jakim jestem”  
czyli nie pozbawiaj mnie mojego imienia

To wymowne, że uregulowanie zawarte w art. 122 § 3 k.r.o. wywołało za-
strzeżenia chyba jedynie A. Ciska, J. Strzebinczyka i moje. 

Przepis ten stanowi, że na „wniosek przysposabiającego sąd może w orze-
czeniu o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego”, jeżeli 
jednak „przysposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego 
zgodą”, przy czym „art. 118 § 2 stosuje się odpowiednio”. 

Odpowiednie odniesienie do zmiany imienia czy imion przysposabianego 
art. 118 § 2 k.r.o. wskazuje, że w przypadku, gdy przysposabiany nie ukończył lat 
trzynastu, sąd opiekuńczy powinien go w związku z wnioskiem o tę zmianę wy-
słuchać, jeżeli dziecko może pojąć to, na czym zmiana imienia (imion) polega. 

Podobnie jak dawno temu z wymienionymi kolegami, tak i dzisiaj uważam, 
że regulacja ta pozostaje w jawnej sprzeczności z fundamentalną dla adopcji 
zasadą dobra dziecka (art. 114 § 1 k.r.o.).

Artykuł 122 § 3 k.r.o. zdominowany jest bowiem troską o potrzeby przy-
sposabiających70, którym w istocie podporządkowane są w nim potrzeby dziec-
ka. I to dziecka, które w dramatyczny najczęściej sposób doświadczyło tragedii 
odrzucenia, którego elementarne prawo do miłości i więzi zostało pogwałcone, 
które nierzadko bardzo boleśnie doświadcza poczucia bycia gorszym. Respekto-
wane przez ustawodawcę i niebudzące zastrzeżeń badaczy potrzeby przysposa-
biających, które ma na względzie ten paragraf, mają zaś prawo budzić wątpliwo-
ści i prowokować do poważniejszych pytań. 

Warto przywołać tu opinię E. Holewińskiej-Łapińskiej, która przestrze-
ga, że wniosek o zmianę imienia przysposabianego, „o ile dziecko wyszło już 
z okresu niemowlęcego, powinien być uwzględniany ze szczególną ostrożno-
ścią i rozwagą. Identyfikacja dziecka z określonym imieniem następuje znacz-
nie wcześniej, niż identyfikacja z nazwiskiem”, i dodaje bardzo ważną uwagę: 

70 O tym tylko, że zmiana imienia przysposabianego dziecka ma na względzie „upodobania 
przysposabiającego oraz jego dążenie do maksymalnego ukrycia faktu przysposobienia” wspo-
minali J. Ignatowicz i M. Nazar, zob. J. Ignatowicz (zaktualizował i uzupełnił M. Nazar), Prawo 
rodzinne, Warszawa 2000, s. 288; zob. też J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 
2012, s. 326. 
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„Dla uzasadnienia zmiany imienia przysposobianego dziecka nie można przyto-
czyć żadnego z argumentów przemawiających za zmianą nazwiska”71. 

Inna sprawa, że art. 122 § 3 k.r.o. w obecnie obowiązującej postaci, uzupeł-
niony o zdanie 3, w minimalnym stopniu – i przede wszystkim jedynie na pozór 
– uwzględnia nasze zastrzeżenie sprzed lat. 

Dopuszczając najmniej trzynastoletniego przysposabianego do udzia-
łu w akcie zmiany jego imion, kierowano się zapewne granicą wieku ustalo-
ną w Kodeksie cywilnym dla osiągnięcia ograniczonej zdolności do czynności 
prawnych. To ostatnie rozwiązanie, które powinno zresztą wzbudzać dzisiaj do-
niosłe wątpliwości (i tak jak wiele podobnych, a ważnych kwestii – chyba niedy-
skutowane), jest zupełnie nieadekwatne przy określaniu granicy wieku przyspo-
sabianego dziecka, którego imiona mają być zmienione.

W Polsce niezmiernie rzadko (o ile w ogóle) dochodzi do przysposobienia 
dziecka trzynastoletniego lub starszego. W praktyce więc rozważany tu przepis 
oznacza, że zmiana imion przysposabianego dokonuje się praktycznie niemal 
zawsze bez jego zgody. Unormowanie zawarte w art. 122 § 3 zd. 3 k.r.o. zawiera 
zaś tylko nakaz wysłuchania72 (i to ze sprzecznym z art. 72 ust. 3 Konstytucji RP 

71 E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 584, 
s. 652. Zob. też H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przysposobienie. Komentarz, Toruń 
1996, s. 154, gdzie – po błędnej sugestii, że sąd uwzględnia wniosek o zmianę imienia, gdy „do-
bro przysposabianego przemawia za zmianą jego imienia” – dodaje uwagę, w której pobrzmiewa 
troska o prawo dziecka do zachowania swojego imienia: „może mieć znaczenie np. to, jak długo 
posługuje się on już swoim dotychczasowym imieniem”. Por. J. Ignatowicz (oprac. K. Pietrzy-
kowski), w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 1035–1036; A. Zieliński (zaktualizował G. Jędre-
jek), Prawo rodzinne..., s. 226; H. Ciepła, Komentarz do spraw o przysposobienie, w: Komentarz 
do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012, s. 419; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 893; zob. nadto K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., 
s. 637.

72 Por. art. 2161 k.p.c. („§ 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wy-
słucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłu-
chanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych. § 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju 
umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życze-
nia”) oraz jego art. 576 § 2 („Sąd w sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka wysłucha 
je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając 
w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń są-
dowych”). Zob. także A. Rydzewski, Problematyka uczestnictwa małoletnich w postępowaniu 
przed sądem opiekuńczym w sprawach z zakresu „władzy rodzicielskiej”, „Rejent” 1997, nr 11, 
s. 86 i n.; M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. (Dziecko – rodzina 
– państwo), Zakamycze 2003, s. 274–275; P. Jaros, Status dziecka w postępowaniu o przysposo-
bienie, „Rodzina i Prawo” nr 7–8, s. 87; A. Czerederecka, Psychologiczne kryteria wysłuchania 
dziecka w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, „Rodzina i Prawo” nr 14–15, s. 22 i n. oraz powo-
łane tam orzecznictwo i piśmiennictwo; R. Zegadło, Dziecko w postępowaniach sądowych i ad-
ministracyjnych, „Rodzina i Prawo” nr 19, s. 57–58; J. Zajączkowska, Głos dziecka na wokandzie 
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zastrzeżeniem: „jeżeli przysposabiany może pojąć to na czym zmiana imienia 
[imion] polega”), co, zważywszy kontekst okoliczności przysposobienia, czyni 
z tego zastrzeżenia prawie nieskrywany pozór troski o interesy przysposabia-
nego. 

Są więc powody, aby powtórzyć, że dziecko już od wczesnego dzieciństwa 
przywiązuje się przecież do swego imienia, ma świadomość jego istnienia i zna-
czenia. Bez wątpienia nie dopiero wtedy, gdy kończy trzynaście lat. Nieliczni 
psycholodzy przyjmują tu jako granicę piąty rok życia. Większość jednak uważa 
– także ja, ojciec czworga dzieci – że granica ta jest dużo niższa, może trzy lata, 
choć wydaje mi się, że w indywidualnych przypadkach taką granicą może być 
wiek około dwóch lat. Przy tym wszyscy się zgadzają, że we wczesnych stadiach 
rozwoju imię ma dla dziecka o wiele większe znaczenie identyfikujące je w gru-
pie rówieśniczej niż nazwisko. Należy więc respektować wolę, a nie tylko wysłu-
chiwać małoletniego przy zmianie jego imion w toku orzekania przysposobienia 
znacznie wcześniej niż określono to w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Po-
minięcie jego zgody w wieku odpowiednim do jej wyrażenia narusza bowiem 
przede wszystkim jego dobro w ogóle, nie tylko dobro osobiste73.

Możliwą do rozważenia jest więc propozycja następującej regulacji74:
Art. 122 § 3. Na wniosek przysposabiającego sąd może w orzeczeniu 

o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposabianego. Jeżeli przy-
sposobiony ukończył trzy lata, może to nastąpić tylko za jego zgodą.

W dyskusjach z udziałem psychologów i pedagogów podniesiono jednak 
przeciwko tej propozycji zastrzeżenia. Dotyczą one trudności, jakie mogą po-
wstać podczas próby uzyskiwania zgody małoletniego (chodzi o praktyczny spo-
sób poznawania jego woli). Podkreślono przy tym podatność dzieci na wpływy 
i manipulacje dorosłych, co mogłoby zafałszowywać przejaw woli małoletniego. 

– o instytucji wysłuchania małoletniego, „Palestra” 2013, nr 7–8, s. 56 i n.; nadto postanowienie 
SN z dn. 22.06.2012 r., V CSK 283/11, Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego 2013, nr 10, 
s. 50–51 oraz K. Borkowska, Prawo dziecka do wypowiedzi w prawie międzynarodowym i krajo-
wym, „Rodzina i Prawo” nr 19, s. 67 i n. 

73 Zob. istotne uwagi dotyczące zgody dziecka na przysposobienie, które można odnieść 
do zgody na zmianę imienia: M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, 
s. 194–195. 

74 Wspomina o tym naszym projekcie J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne..., s. 333. Dawno te-
mu nawiązywały do tego i innych naszych postulatów E. Czyż, J. Szymańczak, Prawa dziecka 
w rodzinie, w: Wokół praw dziecka. Część I, pr. zbior., Warszawa 1993, s. 5–6, http://webcache.go-
ogleusercontent.com/search?q=cache:v1G8lGb3UZ0J:www.hfhrpol.waw.pl/pliki/ElzbietaCzyzWo-
kolPrawDziecka.pdf+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=at&lr=lang_de|lang_pl (dostęp: 23.09.2014).
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Podzielając wagę tych argumentów i uwzględniając wcześniej podniesione wąt-
pliwości, za lepszą i wolną od takich zagrożeń uważam inną propozycję tego 
przepisu: 

Art. 122 § 3. Na wniosek przysposabiającego sąd może w orzeczeniu 
o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego, jeżeli nie 
ukończył on trzech lat.

Obawy tych, którzy podniosą, że brak możliwości zmiany imion dziecka 
starszego będzie odstręczać od zamiaru adopcji niektórych przysposabiających, 
nie są warte poważnego traktowania. Bo jeśli takie motywy miałyby dla nich 
aż tak doniosłe znaczenie, trudno o bardziej wyrazisty dowód, że na przyspo-
sobienie dziecka w ogóle nie zasługują, bo swoje, a nie jego dobro mają przede 
wszystkim na względzie. 

„A Ewusię zapisuję ukochanej siostrze”  
czyli o największej trosce umierającej matki

Różne są przyczyny wykonywania władzy rodzicielskiej samodzielnie 
przez jednego z dwojga żyjących rodziców, przy minimalnej tylko pomocy – 
a bywa, że i bez najmniejszych oznak zainteresowania – ze strony drugiego 
rodzica, któremu również przysługuje w pełni taka władza. Najczęściej ma to 
miejsce w sytuacji opuszczenia dotychczasowej rodziny przez małżonka, który 
wiąże się z inną osobą w konkubinacie, od wielu lat także wskutek emigracji 
zarobkowej. 

Takie negatywne dla losów dziecka zjawiska chyba rzadko powodują inge-
rencję sądu opiekuńczego w postaci ograniczenia, zawieszenia bądź pozbawie-
nia władzy rodzicielskiej rodzica niewywiązującego się należycie – czy w ogóle 
– z obowiązków wynikających z przysługującej mu władzy rodzicielskiej. Być 
może doszłoby do takiej ingerencji, gdyby rodzic wykonujący władzę rodziciel-
ską o to zabiegał. Dzieje się tak jednak rzadko, nie bez znaczenia jest niekiedy 
nadzieja, że obojętny rodzic zmieni się, czy też niechęć do zaogniania stosunków 
w sytuacji, gdy obojętny na los dziecka rodzic, co prawda w wykonywaniu wła-
dzy rodzicielskiej nie pomaga, ale też czynnie nie przeszkadza. 

Szczególna sytuacja występuje wtedy, gdy w opisanych okolicznościach 
rodzic, który de facto sam wykonywał władzę rodzicielską, umiera. Bo choć 
wygasa władza rodzicielska zmarłego rodzica, dalej istnieje w pełni taka władza 
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rodzica, który żyje, choć władzy swej nie wykonywał albo wykonywał szcząt-
kowo. 

Współczesna mizeria badań z zakresu socjologii prawa rodziny w Polsce nie 
pozwala domniemywać, jak często w takiej sytuacji losem de facto osieroconego 
dziecka zajmuje się sąd opiekuńczy. Choć, gdy członkowie rodziny zmarłego ro-
dzica okażą troskę o jego dziecko i zechcą uzyskać tytuł prawny do sprawowania 
nad nim pieczy, sąd taki zapewne wszcznie postępowanie dotyczące tej pieczy. 
Oczywiste jest jednak, że rozstrzygając taką sprawę, sąd nie może ignorować, że 
pełnia tej władzy przysługuje żyjącemu rodzicowi. Lecz jeśli nawet zdecyduje 
się choćby tylko na ograniczenie jego władzy, najdonioślejszy okaże się wybór 
osoby, która nad dzieckiem będzie sprawowała pieczę. Nie można wykluczyć, 
a nawet jest to prawdopodobne, że w takiej sytuacji, poprzestając na deklaracjach 
pozostałego przy życiu rodzica i nie uwzględniając należycie jego dotychczaso-
wej nagannej postawy, sąd ograniczy się do stwierdzenia, że władza mu przy-
sługuje oraz np. zobowiąże go do określonego zachowania wobec dziecka. Nie 
można mieć pewności, czy sąd weźmie wtedy pod uwagę to, że nierzadko już 
dużo wcześniej de facto osierocone teraz dziecko nawiązało intensywne więzi 
uczuciowe z innymi bliskimi mu osobami, najczęściej z dziadkami czy z siostrą 
lub bratem zmarłego rodzica, którzy nieformalnie, lecz sprawują nad nim pieczę.

Nie zawsze, ale też wbrew pozorom nierzadko, rodzic, który de facto sa-
motnie wykonuje uprawnienia płynące z władzy rodzicielskiej przysługującej 
obojgu rodzicom, w obliczu mniej lub bardziej rychłej śmierci chce wskazać 
i niekiedy wskazuje osobę, która powinna sprawować pieczę nad dzieckiem po 
jego śmierci. Oczywiście nie można wykluczyć, że wskazanie takiej osoby bę-
dzie przejawem chęci sui generis ukarania rodzica niewykonującego czy zanie-
dbującego wykonywanie rodzicielskich obowiązków, jego swoistego stygmaty-
zowania. Ale też wówczas, gdy ten rodzic (a tylko taką sytuację tu rozważam) 
rzeczywiście nie wywiązywał się należycie czy w ogóle z obowiązków wynika-
jących z przysługującej mu władzy rodzicielskiej, wskazanie innej osoby, która 
powinna sprawować pieczę nad dzieckiem po jego śmierci, będzie czymś natu-
ralnym, jeśli nie oczywistym, a także sprawiedliwym. 

Najistotniejsze jest jednak to, że rodzic świadom swej rychłej śmierci, czy 
też tylko przewidując ją, najczęściej, jeśli nie prawie zawsze, wskaże osobę, któ-
ra jego zdaniem najbardziej gwarantuje prawidłowe wykonywanie pieczy nad 
dzieckiem. Takie wskazanie będzie owocem obserwacji, doświadczeń, nierzad-
ko wieloletnich, dotyczących zarówno sfery uczuciowej, jak i możliwości oraz 
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troskliwości dotyczącej wychowywania dziecka. Nierzadko takie wskazanie bę-
dzie dotyczyć osoby, z którą wskazujący rodzic i jego dziecko są blisko spokrew-
nione czy spowinowacone. Będą to więc okoliczności dużo bardziej zasługujące 
na wiarę75 niż deklaracje składane przed sądem po śmierci jednego z rodziców 
przez rodzica, który swoich rodzicielskich obowiązków nie podjął lub wypełniał 
je w niewielkim zakresie. 

De lege lata wskazanie podobne do tego, o którym piszę, nie ma jednoznacz-
nej doniosłości prawnej. Unormowanie zawarte w art. 149 § 1 k.r.o., zgodnie 
z którym, gdy „wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na prze-
szkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim 
osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzi-
cielskiej”76, dotyczy bowiem sytuacji, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje 
już władza rodzicielska. Czyli sytuacji odmiennej od tej, którą rozważam. 

Oczywiście, unormowanie zawarte w art. 149 § 1 k.r.o. byłoby użyteczne 
także w okolicznościach, które przedstawiam, gdyby konsekwencją unormowa-
nia losów dziecka osieroconego przez rodzica, który de facto sam wykonywał 
władzę rodzicielską, było najpierw pozbawienie drugiego rodzica władzy rodzi-
cielskiej. I na użytek takiej sytuacji oraz wszystkich innych sytuacji, gdy oboje 
rodzice mający władzę rodzicielską osierocili dziecko, przepis ten byłby uży-
teczny i oczywiście powinien zostać zachowany. 

Rozpatrywana przeze mnie sytuacja dotyczy jednak nie tylko potrzeby 
ustanowienia opiekuna dla dziecka, ale również ustanowienia dla niego pieczy 

75 Zob. J. Ignatowicz, Opieka, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego..., s. 1149–1150; 
L. Kociucki, Opieka nad małoletnim, Warszawa 1993, s. 63–64. 

76 Zob. także pkt XIV. 3 uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z dn. 9.06.1976 r., 
III CZP 46/75, OSNC 1976, poz. 184, s. 24: „Zgodnie z unormowaniem ustawowym (art. 149 
k.r.o.) i odpowiadającym temu unormowaniu doświadczeniem życiowym z reguły najlepszymi 
kandydatami na opiekunów są osoby wskazane przez ojca lub matkę [...]. Co do tych osób można 
bowiem przypuszczać, że będą one darzyły dziecko uczuciem, które w jakimś stopniu wyrówna 
mu brak miłości rodzicielskiej”) oraz J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komenta-
rzem..., s. 676–677; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza..., s. 427–428; H. Haak, 
Wielki zbiór pism, t. 3: Prawo rodzinne – wzory pism z prawa materialnego i procesowego z obja-
śnieniami oraz CD, Warszawa 2005, s. 298; M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy..., s. 348; M. Andrzejewski, Prawo rodzinne..., s. 238; J. Ignatowicz (oprac. J. Gajda), 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 1160; J. 
Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 399; S. Kalus, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 1025; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuń-
cze, Warszawa 2012, s. 321; H. Ciepła, Komentarz do spraw o ustanowienie opieki, w: Komentarz 
do spraw rodzinnych..., s. 690; T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, 
s. 270; nadto zob. A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000, s. 399; 
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 697 i 701. 
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zastępczej, jest więc szerzej zorientowana niż uregulowanie zawarte w art. 149 
§ 1 k.r.o. 

Sytuacja, której unormowanie uważam za potrzebne, ma więc charakter 
szczególny i dlatego przemawia za uzupełnieniem art. 149 § 1 k.r.o., pomiesz-
czonym w osobnej jednostce redakcyjnej, najlepiej w art. 1491 k.r.o. Oto jego 
proponowany kształt77:

Art. 1491 § 1. Rodzic, który sam wykonuje władzę rodzicielską, może 
wskazać osobę, która po jego śmierci powinna sprawować pieczę, albo pieczę 
zastępczą nad dzieckiem, jeżeli drugi rodzic nie przejawiał troski o dziecko, 
albo z własnej winy poważnie zaniedbywał wykonywanie władzy rodziciel-
skiej nad dzieckiem.

§ 2. Sąd opiekuńczy uwzględni wolę zmarłego rodzica, chyba że byłoby 
to sprzeczne z dobrem dziecka, ustalając stosowną formę prawną pieczy nad 
dzieckiem.

§ 3. Do oświadczenia przewidzianego w § 1 stosuje się odpowiednio 
przepisy o formie testamentu.

Podstawowym walorem proponowanej nowelizacji powinno być – z przy-
czyn wcześniej określonych – wyraźne nadanie znaczenia prawnego oświadcze-
niu złożonemu w kwestii często dla umierającego ważniejszej nawet od rozrzą-
dzenia majątkiem. 

Wspomniałem wcześniej, że dlatego, iż trzeba się liczyć z niebezpieczeń-
stwem podjęcia próby wykorzystania zaproponowanego przepisu do wewnętrz-
nych rozgrywek między rodzicami, z pominięciem lub nawet wbrew dobru 
dziecka, dostatecznym zabezpieczeniem wydaje się być przewidziana w § 2 kon-
trola przez sąd opiekuńczy tego, czy oświadczenie zmarłego nie jest sprzeczne 
z dobrem dziecka.

Należy jeszcze wyjaśnić dowodowe w gruncie rzeczy znaczenie § 3. Użycie 
kwalifikowanych form testamentowych (do rozważenia pozostawiam ewentual-
ność ograniczenia do zwykłych form testamentu) pozwoli uniknąć sporów (jakże 
trudnych do rozstrzygnięcia po śmierci zainteresowanego), co do samego faktu 
złożenia oświadczenia, jak i jego treści. Mogłoby ono zostać ujęte w testamencie 
w normatywnym znaczeniu tego określenia. Nawet jednak brak w stosownym 
dokumencie rozrządzenia majątkowego (z pominięciem jego nazwy) nie prze-
kreślałby przydatności samego oświadczenia dla osiągnięcia celu założonego 

77 Zob. o tym naszym projekcie: J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne..., s. 378. 
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w art. 1491 k.r.o., jeżeli zostałyby spełnione wszystkie wymagane przez prawo 
spadkowe dla ważności testamentu przesłanki formalne78.

Zanim sczeźniemy...

Propozycje, które przedstawiłem, były dyskutowane jedynie wówczas, gdy 
o to – wspólnie z J. Zaporowską, A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem – zabiegaliśmy. 
Potem przepadały z kretesem, w zasadzie bez merytorycznej dysputy, w opar-
ciu o czytelnie fałszywą lub z innych powodów bezwartościową argumentację, 
w czym celowali prawnicy, co widać wyraźnie w świetle powodów podnoszo-
nych przez posłów, którzy przed laty odrzucili zawierający nasze propozycje se-
nacki projekt reformy prawa rodzinnego79. 

Nigdy nie twierdziliśmy, że nasze propozycje są bez wad, więc oczywiste 
było, że można nad nimi dyskutować. Nasza troska o te propozycje nie płynęła 
przede wszystkim z nierzadkiego przeświadczenia o wartości własnych pomy-
słów, lecz ze społecznej doniosłości problemów, których one dotyczyły i dotyczą. 
Rodziły się te pomysły w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych minionego wieku, w części w czasach wielkich społecznych emocji, 
w przekonaniu o potrzebie troski o dobro wspólne i groteskowego dziś prze-
świadczenia, że za pracę dla kraju wynagrodzenie się nie należy.

Po kilkudziesięciu, niekiedy kilkunastu latach, pomysły te doszczętnie 
przysypał przecież nie biblioteczny kurz80. Żadnych szans na ich skuteczne 

78 O tym, że także de lege lata, czyli nie w sytuacji przeze mnie rozważanej, wskazanie, 
o którym mowa w art. 149 § 1 k.r.o., „może być przekazane w każdy sposób, a więc – zgodnie 
ze zwyczajem – w testamencie” – J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 
1987, s. 312; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 444. Zob. także J. Winiarz, Prawo 
rodzinne..., s. 281; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 516; J. Winiarz, J. Gajda, Prawo 
rodzinne..., s. 271; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza..., s. 428; J. Strzebin-
czyk, Opieka nad małoletnim, w: System prawa prywatnego, t. 12..., Warszawa 2003, s. 773; 
tegoż, Opieka nad małoletnim, w: System prawa prywatnego, t. 12..., Warszawa 2011, s. 847; 
H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 854. Nadto zob. H. Haak, Opieka i kuratela. 
Komentarz, Toruń 2004, s. 40. 

79 J. Mazurkiewicz, Odrzucenie senackiego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego w świetle argumentacji poselskiej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 
t. XXXIX, s. 141 i n.

80 Z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione. Kto dzisiaj wie o tych, którzy pierw-
si w Polsce zabiegali m.in. o konstytucyjny nakaz respektu dla wolności sumienia i wyznania 
dziecka (zob. art. 48 ust. 1 zd. 2 i art. 53 ust. 3 zd. 2 Konstytucji RP), o powołanie Rzecznika 
Praw Dziecka (zob. art. 72 ust. 4 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzecz-
niku Praw Dziecka, Dz.U. nr 6, poz. 69 ze zm.), o ustawową ochronę praw ciężarnych uczennic 
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przypomnienie nie widać dzisiaj, gdy pomysły prawodawcze dotyczące prawa 
rodzinnego powstają nierzadko w legislacyjnych, hermetycznych laboratoriach, 
z pozorami tzw. społecznych dyskusji, z prawie żadnym wpływem autsajderów, 
choćby byli doświadczonymi praktykami i przejętymi społecznikami. W miarę 
„rozwoju demokracji”, demokracji najwyraźniej ubywa. 

Widać to także w wielu innych miejscach. Na przykład tam, gdzie się pub-
licznie zwraca uwagę na bezsensowne, niesprawiedliwe i niemoralne przepisy, 
na co posłowie i senatorzy reagują zainteresowaniem, którego starcza na na-
pisanie interpelacji, żeby potem, po otrzymaniu bezwartościowej odpowiedzi 
np. ministra sprawiedliwości, zamilknąć z ostentacją na amen, nawet nie trudząc 
się o zamiecenie brudów pod dywan81.

Zjawisko to ma szeroki społeczny kontekst. Dotyczy nie tylko tworzenia 
prawa, społecznej roli mediów, ale i postawy badaczy prawa. Czytam dużo, 

(zob. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkie-
go i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. nr 17, poz. 78, ze zm.). Wspominam 
o tym, bo mizeria etosu obserwowana na łamach części współczesnego polskiego piśmiennictwa 
prawniczego nie pozwala żywić nadziei, że wspomni o tym ktoś inny. Zob. np. M. Neugebauer, 
J. Mazurkiewicz, Gdy uczennica powie „tak”..., s. 7; J. Mazurkiewicz, Ciężarne uczennice, „Ga-
zeta Szkolna” 1991, nr 13, s. 1 i 4; J. Mazurkiewicz, Ciężarne uczennice, „Pomost” 1992, nr 14, 
s. 14; J. Mazurkiewicz, Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, „Rzeczpospolita” 1995, nr 29, 
s. 17; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Obronić dziecko. Głos w dyskusji nad ustawą o rzeczniku 
praw dziecka, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 25, s. 5; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Sumie-
nie pod zarządem, „Rzeczpospolita” 1995, nr 65, s. 15; J. Mazurkiewicz, Baśniowa wizja Króla 
Maciusia stała się faktem, „Rzeczpospolita” 1997, nr 169, s. 14; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, 
Król Maciuś zmienił skórę, „Rzeczpospolita” 1998, nr 33, s. 16; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, 
Będzie, ale jaki. Rzecznik praw dziecka, „Rzeczpospolita” 1998, nr 39, s. 16; J. Mazurkiewicz, 
Czy Janusz Korczak mógłby zostać Rzecznikiem Praw Dziecka. Nad poselskim projektem usta-
wy, „Rzeczpospolita” 1998, nr 300, s. 12; J. Zaporowska, J. Mazurkiewicz, Janusz Korczak nie 
miałby szans. Rzecznik Praw Dziecka, „Rzeczpospolita” 1999, nr 77, s. 19. Nb. na szczecińskiej 
konferencji M. Nazar pocieszał mnie, że badacze prawa w lubelskim UMCS o naszych pomysłach 
nie zapomnieli i wtedy sobie przypomniałem, że był on jedynym, który dawno temu, bodajże 
w którymś wstępie do edycji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o wrocławskich pomysłach 
reformy prawa rodzinnego życzliwie wspominał. 

81 Zob. przede wszystkim dokumentację opublikowaną w książce Egzamin powinien mieć 
sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, apli-
kantów, doktorantów i innych prawników. Konferencja międzynarodowa 14 grudnia 2012 r., 
Wrocław, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013, s. 243–279 i 305–314, a także J. Mazurkiewicz, 
Bezsensownie. Niesprawiedliwie. Niemoralnie. O egzaminach wstępnych na aplikację nota-
rialną, w: tamże, s. 53–69; Orędzie do posłów i senatorów RP oraz do Ministra Sprawiedliwo-
ści, w: tamże, s. 239–241; M. Królikowski [Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na Orędzie], 
w: tamże, s. 281–288; A. Bogut, K. Lwowski, D. Karkut, M. Kopacz, R. Marczak, K. Maślicki, 
T. Nowicki, M. Polowczyk, P. Skurska, U. Wójcik, M. Załucki, M. Zaporowska i Z. Zaporowska, 
Nieprawda, Panie Ministrze! Nasza odpowiedź na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości, w: tam-
że, s. 289–303. 
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przeglądam zaś chyba wszystkie, także niszowe i prowincjonalne, polskie praw-
nicze periodyki, ale nieczęsto, bo rzadko kiedy, jestem ich lekturą ubogacony. 
Nagminne pozory komentarzy, doniosła dysproporcja między analizami regu-
lacji drugo- i trzeciorzędnych z wyraźnym stronieniem od kwestii najdonioślej-
szych, nierzadko fundamentalnych, przez to uznanych chyba za niebezpieczne, 
może nawet groźne?

To zresztą tylko nasze prawników poletko z kąkolem nie do wyplewienia. 
Bo prawie na nic, co od nas bezpośrednio nie zależy, nie mamy wpływu. Poczy-
nając od udziału w wojnach napastniczych z Afganistanem i Irakiem, a kończąc 
na kilkuletnich, bezowocnych staraniach o naprawę chodnika przed domem, 
w którym mieszkam w centrum Wrocławia.

Tak jest. 
Pewnie więc ze starczej naiwności wyrasta moje przeświadczenie, żeby się 

zawczasu, dopóki dech w piersi, nie poddać. I choć sił coraz mniej, nie mogę za-
pomnieć, że o ważne sprawy tu chodzi. Stąd pewnie zawarta w tym artykule re-
petycja starych pomysłów. I dowód resztek wiary, że a nuż ktoś, kiedyś, może...82

82 I po to wskazuję część, nie wszystkie, z publikacji, których jestem autorem lub współau-
torem i w których rozważane w tym artykule lub tylko w nim ogólnie wzmiankowane krytyki de 
lege lata czy propozycje de lege ferenda, dotyczące sytuacji prawnej dzieci, rodziców, kobiet, 
zostały przedstawione (pomijam tu publikacje wcześniej w tym artykule powołane): Dopuszczal-
ność sądowego ustalenia ojcostwa dziecka poczętego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 1974, z. 4, s. 147 i n.; wspólnie z J. Niedworokiem, Ochrona macierzyństwa w polskim 
prawie penitencjarnym, „Państwo i Prawo” 1975, nr 10, s. 75 i n.; Wołanie o zasadę, „Tygodnik 
Powszechny” 1983, nr 38, s. 3; Zadania stojące przed polskim prawem w świetle karty praw ro-
dziny, „Rodzina Katolicka” 1985, nr 1, s. 19 i n.; Zasiłek ciążowy, „Tygodnik Powszechny” 1986, 
nr 3, s. 2; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Prawo do godności, prawo do miłości, 
„Gazeta Prawna” 1987, nr 7, s. 3 i 11; O ochronę praw i życia dziecka poczętego, „Przegląd Prawa 
i Administracji”, t. XXVII, s. 151 i n.; Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu 
dziecka poczętego..., s. 83 i n.; Przedstawiciel ustawowy dziecka poczętego, „Państwo i Prawo” 
1988, z. 1, s. 100 i n.; Szkoła jakiego życia?, „Prawo i Życie” 1988, nr 25, s. 4 i n.; wspólnie 
z J. Niedworokiem, Matka za więziennym murem, „Gazeta Prawna” 1989, nr 11, s. 5 i 8; Recenzja 
pracy A.M. Nieczajewej pt. „Prawowaja ochrana dietstwa w SSSR”, „Państwo i Prawo” 1989, 
z. 11, s. 136 i n.; Recenzja pracy E.G. Azarowej pt. „Probliemy rawno prawija żienszcziny i muż-
cziny w socialnomobiespieczienii w SSSR”, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. XXX, s. 267 i n.; 
wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Propozycje zmian legislacyjnych. SOS – Dziecko!, 
III Materiały Informacyjne KOPD, Warszawa 1989, s. 3 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebin-
czykiem, Wrocławski projekt rozszerzenia prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, 
„Słowo Powszechne” 1989, nr 148, s. 8 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocław-
ski projekt rozszerzenia prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, „Z Pomocą Rodzi-
nie” 1990, nr 1–2, s. 15 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt 
ustawy o rozszerzeniu ochrony dziecka poczętego i jego matki, „Integracje” 1990, nr 14, s. 25 i n.; 
wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony 
dziecka poczętego i jego matki, „Słowo Powszechne” 1990, nr 116, s. 9 i n.; wspólnie z A. Ciskiem 
i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka 
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poczętego, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1989–1990, t. 44–45, se-
ria A, s. 58 i n.; Adopcja zamiast aborcji, w: Prace prawnicze ofiarowane prof. J. Kosikowi, red. 
J. Frąckowiak, E. Gniewek, A. Śmieja, Wrocław 1990, s. 197 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strze-
binczykiem, O zmiany w prawie rodzinnym w celu wzmocnienia ochrony dobra dziecka, „Nowe 
Prawo” 1990, nr 10/12, s. 70 i n.; Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dóbr osobi-
stych i innych praw dziecka oraz jego rodziców, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, 
t. XXXVI, s. 47 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt ustawy 
o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, Acta Universitatis Wratislaviensis, 
Prawo, t. XXXVI, s. 65 i n.; Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, w: W imieniu dziecka 
poczętego..., s. 83 i n.; wspólnie z A. Ciskiem i J. Strzebinczykiem, Wrocławski projekt karno-
prawnej ochrony dziecka poczętego i jego matki, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego 1992, t. 47, seria A, s. 81 i n.; Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa, luty 1993, z. 118 (0-93/92), 
s. 1 i n.; Abyście mogli pomóc. Z myślą o dziecku i rodzinie, „Rzeczpospolita” 1993, nr 233, s. 10; 
Wrocławskie projekty rozszerzenia prawnej ochrony dziecka, w: Prawa dziecka. Deklaracje 
i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Warszawa 1993, s. 271 i n.; Czytając projekt prawa o adop-
cjach zagranicznych, „Rzeczpospolita” 1993, nr 261, s. 12; Czytając ciążowe rozporządzenie, 
„Pomost” 1994, nr 2, s. 15–16; Jak pomóc małym żebrakom, „Rzeczpospolita” 1994, nr 37, s. 12; 
Zasiłki ciążowe po zmianach, „Rzeczpospolita” 1994, nr 96, s. 12; Krytyka rządowego projektu 
ustawy o separacjach i adopcjach zagranicznych, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego 1994, t. 48, seria A, s. 58 i n.; Przyczynek do historii sowieckiego prawa rodzinnego, 
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1994, t. 49, seria A, s. 71 i n.; wspólnie 
z J. Zaporowską, Czy dziecko może powiedzieć „nie”, „Rzeczpospolita” 1995, nr 3, s. 17; 
wspólnie z J. Zaporowską, Dyżurujący sędzia opiekuńczy, „Rzeczpospolita” 1995, nr 47, s. 12; 
wspólnie z J. Zaporowską, Władza czy piecza, „Rzeczpospolita” 1995, nr 167, s. 12; wspólnie 
z J. Zaporowską i J. Niedworokiem, Przestępstwo czy dobry uczynek. Opieka i nadzór wymagają 
reorientacji, „Rzeczpospolita” 1995, nr 173, s. 12; wspólnie z J. Zaporowską i J. Niedworokiem, 
Ciąża pod kluczem, „Rzeczpospolita” 1995, nr 195, s. 12; wspólnie z J. Zaporowską, Uczucia pod 
ochroną, „Rzeczpospolita” 1995, nr 196, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Adopcja prenatalna, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 202, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Arabella, Wolfgang Amadeusz, 
Solidariusz, „Rzeczpospolita” 1995, nr 206, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Zaskakująca luka, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 217, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Dobro pojemne jak krzywda, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 220, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Ciężarna na bruk, „Rzeczpospo-
lita” 1995, nr 225, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Dywagacje bez końca, „Rzeczpospolita” 1995, 
nr 228, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Rozwód z brzuchem, „Rzeczpospolita” 1995, nr 230, s. 14; 
wspólnie z J. Zaporowską, Ustalenie ojcostwa przed narodzeniem dziecka, „Rzeczpospolita” 
1995, nr 235, s. 12; wspólnie z J. Zaporowską, Sprawa ważniejsza niż testament, „Rzeczpospolita” 
1995, nr 241, s. 14; wspólnie z J. Zaporowską, Przeciw ograniczeniu kontaktów z dzieckiem, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 245, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Nie wylewać dziecka z kąpielą. 
Adopcje zagraniczne, „Rzeczpospolita” 1995, nr 261, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Coś zrób-
my, coś zaróbmy, „Rzeczpospolita” 1995, nr 263, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Brzemienna 
dyskryminacja, „Rzeczpospolita” 1995, nr 265, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Zastrzeżenie do 
zastrzeżenia, „Rzeczpospolita” 1995, nr 276, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Ciężarna na bruk, 
„Rzeczpospolita” 1995, nr 225, s. 17; wspólnie z J. Zaporowską, Żebraczy rekwizyt, „Rzeczpo-
spolita” 1995, nr 283, s. 16; wspólnie z J. Zaporowską, Wydanie dziecka, „Rzeczpospolita” 1996, 
nr 10, s. 18; Wrocławski projekt rozszerzenia prenatalnego macierzyństwa w polskim prawie 
małżeńskim, w: Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym, red. B. Czech, Katowi-
ce 1996, s. 413 i n.; wspólnie z J. Zaporowską, Sytuacja prawna dziecka w publikacjach prawnych 
J. Zaporowskiej i J. Mazurkiewicza, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, kwiecień 1996, 
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ABOUT THE FORGOTTEN PROJECTS OF THE FAMILY LAW REFORM

Summary

Long time ago, some of the Wroclaw’s lawyers have prepared at least tens of pro-
jects of the family law reform. A few of them have been enacted, also in the Polish Con-
stitution. However, many of them have been forgotten. Only five of these proposals are 
pointed out in this article. They provide protection of the emotional ties, protection of 
the right to the name of the adopted child, acceptability of the proceedings for adoption 
before child’s birth and acceptability of the indication by a parent guardian of a child 
after mother̀ s or father’s death.

Translated by Monika Drela 

Keywords: family law, emotional ties, right to the name, prenatal adoption, guardian 
of a child 
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Streszczenie

Artykuł ukazuje silną relację pomiędzy prawem (treścią aktów prawnych) a po-
jęciami wypracowanymi na gruncie takich dyscyplin naukowych jak psychologia, pe-
dagogika, praca socjalna, socjologia i innych. Dotyczy to zarówno przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, jak i innych ustaw dotyczących funkcjonowania rodziny. 
Można mówić o przeprowadzonych w ostatnich dwóch dekadach próbach (niekiedy bar-
dzo udanych) dostosowania uregulowań prawa materialnego do specyfiki rodzinnych 
problemów prawnych. Niestety nie spowodowało to adekwatnych zmian w prawie pro-
cesowym. Żadnych zmian koniecznych ze względu na ową specyfikę nie przeprowadzo-
no zarówno w organizacji, jak i w funkcjonowaniu sądów rodzinnych. 

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, dziecko, władza rodzicielska, związek małżeński, 
rozwód, obowiązki alimentacyjne, sąd rodzinny, sędzia rodzinny



372 Marek Andrzejewski

Uwagi wstępne

Zakres podjętych rozważań

Jest to artykuł o zmianach przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go oraz kilku innych ustaw (między innymi Kodeksu postępowania cywilne-
go, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) modyfikujących 
relację prawną łączącą dzieci z osobami dorosłymi. Obfitość nowych regulacji 
powstałych na tym obszarze skłoniła mnie do sformułowania zastrzeżenia, że 
wypowiedź ta nie aspiruje do ukazania pełnego obrazu zagadnienia. Ograniczo-
ne ramy artykuły sprawiły, że pominąłem między innymi tak ważkie kwestie, 
jak: przedsądowa procedura tworzenia rodzin adopcyjnych, która – będąc skut-
kiem oddziaływania proadopcyjnego lobby – nie szanuje kluczowej dla adopcji 
zasady dobra dziecka1, wątpliwa, pod względem zgodności z art. 48 Konstytu-
cji RP, dopuszczalność odbierania rodzicom ich dzieci przez organ pozasądowy 
(pracownika socjalnego)2, pozycja dziecka jako ofiary lub jako świadka w świe-
tle przepisów Kodeksu postępowania karnego, pozycja prawna dziecka w jego 
prenatalnej fazie życia i wiele innych zagadnień.

Akcent położyłem na ekspozycję tytułowego problemu i ocenę nowych 
przepisów w perspektywie celów, jakie im postawiono. Świadome wyekspono-
wanie aspektu polityki prawa (jego użyteczności lub bezużyteczności) odbyło 
się kosztem pogłębionych analiz dogmatycznych poszczególnych zagadnień, na 
które przyjdzie pora w innym miejscu. 

Perspektywa osobista

Doświadczeniem, które wywarło wpływ na sposób prowadzenia przeze 
mnie badań naukowych dotyczących prawnej ochrony rodziny, jest długolet-
nia praca wychowawcza w domach dziecka3, kilkunastoletni wolontariat w or-
ganizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony praw dzieci i ich rodzin, 

1 Art. 154–175 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887 ze zm.

2 Art. 12a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 
2005, nr 180, poz. 1493 ze zm. 

3 Na ten temat zob. m.in.: M. Andrzejewski, Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad 
dzieckiem do pomocy rodzinie, wyd. 2, Poznań 2007; tenże, Piecza zastępcza, w: System prawa 
prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2011.
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i ponadtrzydziestoletnia współpraca naukowa zarówno z przedstawicielami za-
wodów prawniczych, w tym zwłaszcza sędziami rodzinnymi, jak i z pedago-
gami, pracownikami socjalnymi, psychologami i socjologami. Na postrzeganie 
przeze mnie prawa znacząco wpłynęła też specyficzna edukacja, jaką odebrałem 
w trakcie uczestniczenia w pracach legislacyjnych4. 

Trzy pierwsze czynniki ukazują rangę prawa na tle innych dyscyplin na-
ukowych. Prowadzą do przekonania, że w rozwiązywaniu rodzinnych proble-
mów prawnych samo tylko prawo – bez wsparcia ze strony psychologii, pracy so-
cjalnej czy pedagogiki i kilku innych dyscyplin – jest mało użyteczne. Dotyczy 
to zarówno podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania konkret-
nych problemów tej czy innej rodziny, jak i prób pisania o tym prac naukowych. 
To doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu o trafności sformułowanej 
dawno dyrektywy metodologicznej, by zjawiska prawne związane z rodziną 
badać i opisywać w szerokim kontekście pozaprawnym5, w szczególności psy-
chologicznym, socjalnym i pedagogicznym, a także w kontekście środowiska, 
w którym żyje rodzina, w tym istniejącej w tym środowisku infrastruktury 
wsparcia rodziny6.

Czwarty czynnik, czyli uczestnictwo w pracach legislacyjnych, dając odro-
binę wiary w sens ulepszania prawa, neutralizuje ją nutą sceptycyzmu. Sączy 
bowiem przekonanie, że oddziaływanie aktów prawnych z obszaru prawa ro-
dzinnego i prawa dotyczącego rodziny7, jest po prostu niewiele więcej niż próbą 

4 M.in. tworzenie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej doty-
czących pieczy zastępczej (ich treść wraz z komentarzami ogłoszono w monograficznym nu-
merze „Problemów Opiekuńczo-Wychowawczych” 2001, nr 4), pełnienie (2004–2007) funkcji 
pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej – Fundusz Alimentacyj-
ny (sporządzony przeze mnie projekt wniesiono do laski marszałkowskiej), a zwłaszcza praca 
(2005–2006) w kierowanym przez prof. M. Nazara Zespole Prawa Rodzinnego Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

5 Z. Ziembiński, Wieloaspektowość badań nad prawem dotyczącym rodziny, w: Metodolo-
giczne problemy badań nad rodziną, red. Z. Tyszka, Poznań 1980.

6 Na ten temat zob. m.in.: Współpraca sądów i instytucji pomocy społecznej w umiesz-
czaniu dzieci poza rodziną, „Państwo i Prawo” 2003, nr 9, s. 87–97; Sędzia rodzinny – uwagi 
w kontekście poszukiwania modelu rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych, w: Proces 
cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Felikso-
wi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knopek, M. Walasik, Warszawa 2012, s. 77–97; Prawo jako 
narzędzie wspierania rodziny w środowisku lokalnym (rozważania sceptyczne), „Studia Eduka-
cyjne” 2009, nr 10.

7 Na temat pojęcia „prawo dotyczące rodziny” zob.: Z. Ziembiński, Szkice z metodologii 
szczegółowych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 1983, s. 126. Kwestii tej poświęcona jest w ca-
łości książka: P. Telusiewicz, Służebna rola zwrotu „rodzinny” w przepisach prawa polskiego, 
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wypowiedzi na jakiś temat. Mimo spektakularnej, bo normatywnej formy, nie 
należy przeceniać wpływu tych wypowiedzi na funkcjonowanie społeczeństwa. 
Jeżeli w ogóle jakieś efekty przyjdą, to stanie się to po czasie8. 

Doświadczenie pedagogiczne skłania mnie do sformułowania jeszcze jed-
nej refleksji. Prowadząc badania naukowe, a także biorąc udział w rozwiązy-
waniu rodzinnych problemów prawnych konkretnych osób, staram się uwzględ-
niać dwie perspektywy, które nazwałem – tyleż obrazowo, co niezbyt uczenie 
– „perspektywą metra”, czyli pułapu, z jakiego obserwuje świat dziecko (wiem, 
że dzieci bywają i wyższe, ale nie bądźmy drobiazgowi), i „perspektywą metra 
siedemdziesiąt”, czyli pułapu postrzegania świata przez osobę dorosłą. Po wy-
słuchaniu opowieści osoby dorosłej, która przyszła po poradę, często proponuję 
opowiedzenie jej tej samej historii w wersji, jaka jest doświadczeniem jej dziec-
ka. Nie jest to zabieg szczególnie trudny. Dziecko samo zapewne jej tego z roz-
maitych powodów nie opowie, ale przecież dotkliwie przeżywa w realnym czasie 
te same zdarzenia. Z reguły doświadczałem zdziwienia rozmówców, gdy mó-
wiłem im o sprawach w zasadzie całkowicie oczywistych, na które jednak byli 
zamknięci. Nawet mądrzy, inteligentni i wrażliwi dorośli nie znają (nie chcą, czy 
nie mają odwagi poznać?) historii swego rodzinnego problemu w wersji prze-
żywanej przez ich dzieci. Podobnie wielu znakomitych uczonych prawników, 
pisząc dobre teksty z zakresu prawa rodzinnego, czyni to w taki sposób, jakby 
to była opowieść wyłącznie o dorosłych. Tytułem przykładu można wskazać na 
problematykę kontaktów z dzieckiem. Już tytuł odpowiedniego fragmentu Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego – Kontakty z dziećmi – sugeruje, że chodzi 
o sferę praw osób dorosłych. Taką optykę narzuca treść zawartych w nim prze-
pisów. Tymczasem podstawowym dobrem chronionym przez przepisy o kon-
taktach z dziećmi jest ich prawidłowy rozwój emocjonalny. Prawa dorosłych 
są refleksem prawa/dobra dziecka. Gdyby owe kontakty nie były dziecku po-
trzebne, nie realizowały jego praw i nie służyły jego dobru, wówczas o prawach 
dorosłych do kontaktów z dziećmi rozmawialibyśmy jak o zagadnieniu o wiele 
mniej istotnym. Tę dziecięcą optykę ma – co naturalne – Konwencja o prawach 

Lublin 2013, ss. 491. Zob. też: M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej 
(dziecko – rodzina – państwo), Kraków 2003, s. 51–63.

8 Warto też nadmienić, że udział w koncepcyjnej fazie procesu legislacyjnego wiązał się 
z obserwacją metodycznego psucia wielu dobrych projektów po przejęciu ich przez polityków 
i rządowych legislatorów. Nadmiar złych doświadczeń sprawił, że dziś muszę wykazywać więk-
szą niż kiedykolwiek wcześniej determinację, aby serio rozmawiać na temat założenia idealiza-
cyjnego o racjonalności działań prawodawcy…
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dziecka9 (art. 9), ale jest to dokument traktowany bez należytej powagi zarówno 
przez doktrynę, jak i orzecznictwo, nie mówiąc już o zmarginalizowaniu jego 
znaczenia w dydaktyce na prawniczych i pedagogicznych studiach.

Pedagogika, psychologia, praca socjalna i inne dziedziny wiedzy  
a zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw

Uwaga wstępna

Zapewne specyficzne życiowe i zawodowe doświadczenia mają wpływ na 
swoiste odczytanie przeze mnie tendencji zmian, jakie zaszły w ostatnich latach 
w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym zwłaszcza w przepi-
sach odnoszących się do relacji rodzice–dzieci (dorośli–dzieci). Za szczególnie 
istotne uważam bowiem te liczne nowe uregulowania kodeksu, których treść 
nawiązuje do pojęć wypracowanych na gruncie psychologii, pedagogiki czy 
też pracy socjalnej, czyli dziedzin nauki, w których takie pojęcia, jak: „norma 
postępowania”, „powinność”, „odpowiedzialność”, „relacja”, „kontakty/więzi”, 
„zakaz”, „nakaz”, „kontrakt” itp., mają znaczenie prawie tak doniosłe, jak na 
gruncie prawa. Są to też dziedziny, których przedstawiciele wchodzą w bezpo-
średnie relacje z osobami, których rodzinne problemy prawne są przedmiotem 
sądowych postępowań.

Przepisy, w których pojawiają się słowa i sformułowania (pojęcia) czy też 
idee zakotwiczone w pedagogice, psychologii i pracy socjalnej, nie są jakościową 
nowością wśród uregulowań kodeksu. Istotne znaczenie ma jednak ich liczba 
– zdecydowanie większa niż to było jeszcze do niedawna. Silniejsza i bardziej 
konkretna jest też (semantyczna i merytoryczna) więź treści tych uregulowań 
z dyscyplinami macierzystymi, na których wypracowany został ich sens. Donio-
słość zmian przejawia się między innymi w tym, że interpretacja omawianych 
przepisów musi się odbywać na fundamencie wiedzy z obszarów owych poza-
prawnych dyscyplin naukowych. Można zaryzykować twierdzenie, że istnienie 
tego rodzaju pojęć w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – obok 
dominacji norm prawa osobowego czy też znaczącej roli norm bezwzględnie 

9 Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526 ze zm. Najobszerniejsze omówienie tego dokumentu w: Kon-
wencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999.
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obowiązujących10 – jest jedną z tych cech prawa rodzinnego, które wyznaczają 
jego specyfikę na tle innych działów prawa cywilnego.

Dla ukazania zjawiska przytoczono niżej i opatrzono komentarzem kilka 
nowych przepisów, które – rzecz jasna – wymagają zdecydowanie szerszego 
i głębszego opisu, a następnie wyciągnięcia z nich wszelkich proceduralnych 
i organizacyjnych konsekwencji. 

Egzemplifikacje

Sprawowanie władzy rodzicielskiej 

Art. 95 § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach do-
tyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój 
umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz 
uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.
Art. 961.Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opie-
kę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Zachowania nastolatków zdeterminowane są przyczynami, w katalogu 
których normy prawne nie zajmują wysokiego miejsca11. Wypowiedzi ustawo-
dawcy w tym zakresie charakteryzują się trzeźwością, czego przykładem jest 
chociażby art. 48 ust. 1 Konstytucji RP wyrażający prymat rodziców w wy-
chowaniu dziecka. Zawarto w nim zalecenie roztropności, sugerując rodzicom, 
by nie prowokowali przekory drzemiącej w dzieciach i traktowali potomstwo 
podmiotowo, w szczególności przy podejmowaniu ważkich decyzji, które ich 
dotyczą. Należy bowiem w takich przypadkach uwzględniać stopień dojrzało-
ści dziecka i – o ile to możliwe – włączać dziecko w proces kreowania decy-

10 Jeśli można mówić o specyfice każdego działu prawa cywilnego, to przytoczone przy-
kłady tę odmienność prawa rodzinnego (ale moim zdaniem nie odrębność) utwierdzają. O miej-
scu prawa rodzinnego w ramach prawa cywilnego, a także o sporach dotyczących usytuowania 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w Kodeksie cywilnym czy osobno) zob. zwłaszcza: Z. Rad-
wański, Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, w: Księga jubileuszowa Profesora Tade-
usza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, Toruń 
2008, s. 181–194 i podana tam literatura; zob. też: M. Nazar, Problemy nowelizacji prawa rodzin-
nego, „Rejent” 2005, nr 9.

11 Ich usystematyzowanie i właściwa ocena rangi niech będzie zadaniem dla psychologów, 
pedagogów, badaczy przemian kulturowych i innych. Nie wchodząc w ich kompetencje, jedynie 
tytułem przykładu wskażmy na doniosłość wpływu, jaki na zachowania dzieci i młodzieży mają 
przemiany technologiczne, a zwłaszcza korzystanie z Internetu. Normy moralne i normy prawne 
nie powstrzymują pokusy kradzieży własności intelektualnej czy dostępu do pornografii.
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zji. Ta perswazja – przeniesiona niedawno do art. 95 § 4 k.r.o. – ma swe zako-
twiczenie w pedagogice i w respektujących dorobek pedagogiki dokumentach 
międzynarodowych wyznaczających standardy ochrony praw człowieka, takich 
jak Konwencja o prawach dziecka czy Europejska konwencja o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności12. Kilkudziesięcioletnie oddziaływanie 
tych standardów na kształtowanie relacji rodzice–dzieci (i szerzej: dorośli–dzie-
ci) nie przyniosło dotychczas nadmiernie dobrych efektów, czego dowodem glo-
balne zjawisko przemocy zadawanej dzieciom13. Warto jednak zwrócić uwagę 
na przykłady pozytywnych skutków recepcji tych dokumentów w Polsce, takie 
jak utworzenie procedur przeciwdziałania przemocy domowej (a więc stosowa-
nej także w stosunku do dzieci)14 czy osadzenie w świadomości społecznej prze-
kazu, że zachowania agresywne w stosunku do dziecka są złem i są (mogą być) 
karane15. Zważmy też, że przemoc fizyczna w relacji nauczyciel–uczeń stała się 
zjawiskiem marginalnym. Powstały mechanizmy usuwania z zawodu osób agre-
sywnych, a efekty mogłyby być lepsze, gdyby kuratoryjne komisje dyscyplinar-
ne dla nauczycieli bardziej dbały o prestiż zawodu, a mniej kierowały się źle 
rozumianą korporacyjną solidarnością.

Pozycja prawna młodocianych rodziców

Art. 96 § 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych 
uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wy-
chowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi 
inaczej.

12 Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm. 
13 A. Zwoliński, Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Kraków 

2012, ss. 358.
14 Zob. np.: M. Zając, Procedura „Niebieskiej karty”. Realizacja działań w zakresie prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012, ss. 200.
15 Mam świadomość, że wypowiadam pozytywną opinię o długofalowym oddziaływaniu 

standardów ochrony praw człowieka w dobie głębokiego kryzysu tej idei, z którego może się 
ona nie otrząsnąć, a która jest w znacznej mierze konsekwencją – wątpliwych merytorycznie, 
ale spektakularnych – działań prowadzonych na rzecz nazywania prawami człowieka pomy-
słów, których zaliczenie do tej kategorii budzi poważne zastrzeżenia (tzw. prawa reprodukcyjne, 
nazywanie pożycia par homoseksualnych małżeństwem, a systemów prawnych, które tego nie 
przyjęły, opresyjnymi itp.). Szeroko na ten temat: L. Kołakowski, Po co nam prawa człowieka?, 
„Gazeta Wyborcza” z 25–26.10.2003 r.; zob. też: M. Freeman, Prawa człowieka, Warszawa 2007; 
Z. Kędzia, Współczesne wyzwania wobec praw człowieka, „Sprawy Międzynarodowe” 2003, 
nr 3; M. Andrzejewski, Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej dewaluacji, w: Prawa 
dziecka – konteksty prawne i pedagogiczne, red. M. Andrzejewski, Poznań 2010.
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Spośród wprowadzonych niedawno do Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go przepisów dotyczących relacji rodzice–dzieci może najmniej uwagi przycią-
gnęło nowe brzmienie art. 96 § 2 dotyczące rodziców, którzy nie mają pełnej 
zdolności do czynności prawnych (mają mniej niż 18 lat, a matka nie zawarła 
związku małżeńskiego za zgodą sądu, lub są dorośli, ale, co najmniej częściowo, 
ubezwłasnowolnieni). Przyznano im prawo do uczestniczenia w sprawowaniu 
bieżącej pieczy nad osobą ich dziecka oraz w jego wychowaniu, wyjąwszy jedy-
nie sytuacje, w których sprzeciwiałoby się to dobru dziecka. 

Młodociane rodzicielstwo jest złożonym i trudnym zjawiskiem społecz-
nym, którego rozmiary rosną wraz z rozwojem edukacji seksualnej w jej dominu-
jącej wersji, pomijającej kształtowanie respektu dla rangi zachowań seksualnych 
w życiu człowieka, w tym dla koniecznej odpowiedzialności za siebie, partnera 
i dziecko, które wskutek pożycia może zostać poczęte16. Omawiana nowa wy-
powiedź ustawodawcy dowartościowuje młodocianych rodziców. Wobec wzra-
stającej skali zjawiska młodocianego rodzicielstwa należy pozytywnie odnieść 
się do uregulowania wzmacniającego ich pozycję prawną nie tylko w stosunku 
do dziecka, ale także względem osób sprawujących nad tym dzieckiem opiekę 
prawną17. Jest to tym bardziej cenne, że wektor omawianego przepisu jest skiero-
wany odwrotnie do kierunku – niechętnego małoletnim rodzicom – uregulowa-
nia pozwalającego odebrać im ich dziecko przez sąd opiekuńczy, jeśli szczególne 
okoliczności przemawiałyby za orzeczeniem przysposobienia go z pominięciem 
zgody małoletnich rodziców, w szczególności wówczas, jeżeli sąd uznałby, że 
odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka 
(art. 119 § 2 k.r.o.)18. 

16 Szeroko na temat młodocianego rodzicielstwa zob.: M. Kościelska, Trudne macierzyń-
stwo, Warszawa 1998, s. 148 i n.; M. Bidzin, Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psycho-
logiczna, Gdańsk 2013, ss. 303; U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co 
dalej…?, Toruń 2012, ss. 204; Z. Izdebski, T. Niemiec, K. Wąż, (Zbyt) młodzi rodzice, Warszawa 
2011, ss. 319; A. Skowrońska-Zbierzchowska, Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty so-
cjopedagogiczne, Gdańsk 2010. Zob. też: D.Ł. Jarczewska, Wczesna inicjacja seksualna – grupy 
ryzyka i konsekwencje, http://www.rodzinakatolicka.pl/index.php/kompendium/37kompendiu-
m/26182-wczesna-inicjacja-seksualna-grupy-ryzyka-i-konsekwencje(dostęp: 11.06.2013). 

17 Zob. na ten temat m.in.: A. Urbańska, Wpływ nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego z dnia 6.11.2008 roku na sytuację prawną małoletniej matki, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego nr 630, Szczecin 2010. 

18 Na ten temat zob.: E. Holewińska-Łapińska, Przysposobienie, w: System prawa prywat-
nego, t. 12..., s. 580–582.
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Nie wymaga dowodzenia opinia, że wśród małoletnich rodziców wielu nie 
potrafi sprostać rodzicielskim obowiązkom. We wszystkich przypadkach, w któ-
rych jest szansa na osiągnięcie przez nich niezbędnej dojrzałości do pełnienia ról 
rodzicielskich, należy wspierać ich w próbach poradzenia sobie w trudnej sytu-
acji, jaką stworzyli. W tej mierze pozytywną rolę może odegrać powołanie do 
życia profesjonalnych rodzin zastępczych dla młodocianych matek (art. 59 ust. 1 
pkt 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej).

Pozytywnie odnosząc się do omawianej regulacji, należy żałować, że nie 
uczyniono jeszcze jednego kroku ku bardziej racjonalnemu unormowaniu zagad-
nienia przez stworzenie procedury przyznawania władzy rodzicielskiej małolet-
nim rodzicom (nie tylko matce), którzy osiągnęli odpowiedni pułap dojrzałości. 
Kwestię tę mógłby rozstrzygać sąd rodzinny na podstawie opinii psychologicz-
no-pedagogiczno-socjalnej i innych dowodów, które uznałby za właściwe. Obec-
nie małoletni ojciec nie ma możliwości, by sprawować władzę rodzicielską do-
póki nie osiągnie pełnoletności, w stosunku zaś do małoletnich matek prawo 
„oferuje” im uzyskanie władzy rodzicielskiej nad ich dzieckiem „w zamian” za 
zawarcie związku małżeńskiego z mężczyzną, który jest ojcem tego dziecka. 
Treść art. 10 k.r.o. pozwala na ironiczne stwierdzenie, że ustawodawca przyjął 
rolę swoistej swatki, wywierając presję na młodocianą matkę, aby zawarła zwią-
zek małżeński z tym, a nie innym, mężczyzną, z którym być może ona nie chce 
się wiązać węzłem małżeństwa. Przekaz wypływający z treści tego przepisu jest 
jasny: „jeśli nie wyjdziesz za mąż za ojca swego dziecka, to nie będziesz spra-
wować nad dzieckiem władzy rodzicielskiej”. Wskazany przepis można zakwe-
stionować z punktu widzenia zasady swobody zawierania małżeństw, która jest 
niekwestionowanym standardem prawa małżeńskiego19. Jego treść tę swobodę 
ogranicza. Pragnienie sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem – spo-
tęgowane lękiem, że w przypadku niezawarcia związku małżeńskiego może się 
okazać to niemożliwe, a co najmniej odwleczone w czasie – wywiera silny na-
cisk na zawarcie tego związku z tą, a nie inną osobą. Trudno dociec, dlaczego 
zdaniem ustawodawcy najlepszym kandydatem na męża dla młodocianej mat-
ki ma być mężczyzna, który – z reguły wskutek niedojrzałości obojga – został 

19 Art. 16 Powszechnej deklaracji praw człowieka stanowi: „(2) małżeństwo może być 
zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków”; zob. też art. 1 
Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i reje-
stracji małżeństw otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. (Dz.U. 1965, nr 9, 
poz. 53). Zob. jeszcze: K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 43–48.
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ojcem jej dziecka. Jest to tym bardziej wątpliwe w obliczu wiedzy o nietrwałości 
związków małżeńskich zawieranych za zgodą sądu20.

Aktualnie obowiązujące przepisy są krzywdzące również dla tych społecz-
nie i psychicznie dojrzałych młodocianych matek, które chciałyby zawrzeć zwią-
zek małżeński z ojcem swego dziecka, jednak on nie zamierza tego zrobić. 

Należy opowiedzieć się za ustanowieniem przepisów umożliwiających ma-
łoletnim rodzicom (w praktyce zapewne przede wszystkim matkom) sprawowa-
nie władzy rodzicielskiej nad ich dzieckiem (upełnoletnienie). Orzeczenia w tej 
kwestii mógłby wydawać sąd opiekuńczy po wyrobieniu sobie poglądu na temat 
stopnia dojrzałości małoletniego rodzica (lub obojga rodziców) na podstawie 
wysłuchania go (ich), a także po zapoznaniu się z opinią psychologiczno-pe-
dagogiczną, opinią kuratora rodzinnego czy też z wywiadem środowiskowym 
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. 

Kształtowanie pozycji prawnej dziecka w postępowaniu rozwodowym 

Art. 58 § 1. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzi-
cielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kon-
taktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z mał-
żonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania 
dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania 
władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, 
jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać 
się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
§ 1a. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z ro-
dziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiąz-
ków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę 
rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili po-
rozumienie, o którym mowa w § 1, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współ-
działać w sprawach dziecka.

Zagadnienie sposobu kształtowania pozycji dziecka względem rodziców 
w toku postępowania rozwodowego ma ogromną literaturę zarówno prawniczą21, 

20 U. Kempińska, Małżeństwa młodocianych..., zwłaszcza s. 157 i n.
21 Zob. zwłaszcza w: W. Stojanowska, Skutki rozwodu, w: System prawa prywatnego, t. 11: 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 735–799; tejże, 
Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-prawne, 
Warszawa 2000; tejże, w: W. Stojanowska, M. Kosek, w: Nowelizacja prawa rodzinnego na pod-
stawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, Warszawa 
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jak i psychologiczną czy pedagogiczną22. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro jest 
to zagadnienie najbardziej kontrowersyjne dla rozwodzących się rodziców i bez 
wątpienia najbardziej angażujące ich emocjonalnie. Spośród nowych uregulo-
wań prawnych tego zagadnienia z aprobatą należy się odnieść do wprowadzonej 
do Kodeksu postępowania cywilnego instytucji mediacji23, a także obowiązku 
wypracowania przez rozwodzących się małżonków porozumienia co do sposo-
bu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem 
po rozwodzie (art. 58 § 2 k.r.o.). Doświadczenie uczy, że w konstruowaniu re-
guł funkcjonowania rodziców i dzieci po rozwodzie nie da się przecenić ran-
gi wspólnych rodzicielskich ustaleń. Doceniając stworzenie podstaw prawnych 
do działań w tym kierunku, warto w tym miejscu poświęcić kilka zdań temu, 
co w odczuciu piszącego ten tekst, zrobiono źle. Mam na myśli uzależnienie 
dopuszczalności orzeczenia w wyroku rozwodowym o pozostawieniu pełnej 
władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom od wypracowania przez nich wspólnie 
planu wychowawczego dla ich dziecka (art. 58 § 1a k.r.o.). Przyjęte sformułowa-
nie przepisu może bowiem być inspiracją do zachowań odwrotnych do oczeki-
wanych. Krytykę tej regulacji rozpocząć należy od stwierdzenia, że rozwodzący 
się są często znakomitymi rodzicami, którym trudno uczynić zarzut nagannego 
postępowania w dotychczasowym sprawowaniu władzy rodzicielskiej. W takich 
przypadkach – patrząc z punktu widzenia dobra ich dziecka – najlepiej byłoby, 
aby oboje po rozwodzie mogli mieć możliwie znaczący wpływ na jego rozwój. 
Niestety, omawiana regulacja inspiruje małżonka, który ma podstawy, by żywić 
przekonanie, że po rozwodzie dziecko z nim zamieszka (takie rachuby, grani-
czące z pewnością, może mieć matka małego dziecka), do torpedowania idei 
sporządzenia rodzicielskiego porozumienia wychowawczego. Jeśli pójdzie za 
tą sugestią, wówczas uniemożliwi sądowi wydanie orzeczenia pozostawiające-
go pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rozwodzącym się rodzicom. Omawiany 
przepis wyklucza bowiem możliwość pozostawienia pełni władzy rodzicielskiej 

2010; B. Czech, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2013, 
s. 459–550; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 447–481.

22 M.in. zob. w: M. Beisert, Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań 2000, 
ss. 260 i podana tam literatura; A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, 
Warszawa 2010, ss. 360. 

23 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 172, poz. 1438), która weszła w życie 10 grudnia 2005 r. 
Na temat mediacji zob. m.in.: M. Białecki, Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012; 
A. Gójska, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007. 
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obojgu rodzicom, jeżeli nie przygotują oni planu wychowawczego, a to może 
wszak uniemożliwić swą niechętną postawą jedno z nich. Orzeczenie o sprawo-
waniu owej władzy nie powinno zależeć od woli (i to złej, bo ignorującej dobro 
dziecka) któregokolwiek małżonka. Tym bardziej, że opinie małżonków o sobie 
nawzajem w trakcie kryzysu związanego z rozwodem z reguły bywają niespra-
wiedliwie krytyczne, często zabarwione niechęcią i jako takie nie powinny wią-
zać sądu. Rozstrzygać o tak ważnej kwestii powinien w pełni suwerennie sąd, 
kierując się dobrem dziecka, czyli poszukując optymalnego dlań rozwiązania 
z uwzględnieniem dalszej perspektywy czasowej24. Prawo nie powinno zachę-
cać do zachowań nagannych i krzywdzących innych (w tym przypadku chodzi 
o krzywdę byłego współmałżonka, a nade wszystko o krzywdę dziecka, którego 
relacja z rodzicem mieszkającym osobno może być zaburzona). Można w oma-
wianym uregulowaniu doszukać się odstępstwa od rzymskiej premii, że nikt 
nie powinien doznać korzyści w wyniku własnej niegodziwości. Moim zdaniem 
taka jest ukryta (błędna) myśl zawarta w tej regulacji. 

* * *

Dwie kwestie gwoli sygnalizacji problemów zasługujących na szerokie 
omówienie:

a) Spór dotyczący dziecka jest najtrudniejszym wątkiem spraw rozwodo-
wych. Rodzice tracą dystans, włączając w ten spór dzieci. Toczą go jednak bez 
okazywania empatii dziecku, nie dostrzegając głębi przeżywania kryzysu przez 
dziecko. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe i zapewne nieuniknione. Mając 
tę świadomość, należy z zainteresowaniem i przychylnością odnieść się do idei 
powołania instytucji rzecznika interesu dziecka w sprawach sądowych, które 
go dotyczą, w tym zwłaszcza w sprawach rozwodowych i o separację. Wyraził 
ją w niedawnym orzeczeniu Sąd Najwyższy25 – co ciekawe – rozpatrując spra-
wę… karną. Idea ta wymaga uważnego przestudiowania. Na pierwszy rzut oka 
wydaje się roztropna, jako neutralizująca negatywny wpływ zachowań skonflik-
towanych rodziców, którzy w ferworze procesowych złych emocji zapominają 

24 Na temat klauzuli generalnej dobra dziecka zob. zwłaszcza w: Z. Radwański, Pojęcie 
i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, Studia Cywilistyczne 
t. XXXI, Warszawa–Kraków 1981.

25 Uzasadnienie do uchwały składu siedmiu sędziów SN z dn. 30.09.2010 r., sygn. I KZP 
10/19, LEX nr 602769.
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o ochronie dziecka. Wyraźne jest też nawiązanie tego pomysłu do najważniej-
szych założeń Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dziecka26.

b) Nie zamierzając rozwijać wątku zmiany koncepcji modelu postępowania 
w sprawach o rozwód i separację, a jedynie dzieląc się przekonaniem, że kwestia 
ta wymaga dogłębnego przemyślenia, należy stwierdzić, że bardziej zasadne było-
by rozpatrywanie tego rodzaju spraw w procedurze nieprocesowej zamiast – jak to 
ma miejsce współcześnie – rozpatrywania ich w konfrontacyjnym ze swej natury 
trybie procesowym z wyeksponowaną rolą zasady kontradyktoryjności, na rzecz 
stworzenia odpowiedniej procedury nieprocesowej. Sygnalizuję tę myśl, mając 
świadomość dominowania wśród procesualistów wiary w moc procesu z wyeks-
ponowaniem owej zasady, co jest – moim zdaniem – może ostatnim spośród god-
nych polecenia pomysłów dla procedur, które mają doprowadzić do rozwiązania 
prawnych problemów ludzi funkcjonujących na zgliszczach swego małżeństwa. 
Wprowadzenie do procedury rozwodowej mediacji, a niedługo potem obowiąz-
ku sporządzenia przez rozwodzących się rodziców planu wychowawczego dla ich 
dziecka, to właściwe kroki legislacyjne, za którymi powinny pójść następne.

Ingerowanie w sferę władzy rodzicielskiej

Ograniczenia władzy rodzicielskiej

Art. 109 § 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 
pkt 1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, 
w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania planu pracy z ro-
dziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych 
w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować 
rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, po-
radnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym 
wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń (…).

Najistotniejszym celem, a zarazem charakterystyczną cechą ingerencji we 
władzę rodzicielską w postaci jej ograniczenia, jest doprowadzenie do korek-
ty postawy rodziców w taki sposób, aby zlikwidować stan zagrożenia dobra 
ich dziecka (art. 109 § 1 k.r.o.). Ingerując w sferę władzy rodzicielskiej, sąd nie 

26 Dz.U. 2000, nr 107, poz. 1128. Zob.: A. Ryng, R. Zegadło, Europejska konwencja o wy-
konywaniu praw dzieci a prawo polskie, „Rodzina i Prawo. Kwartalnik Sędziów Rodzinnych” 
2007, nr 1(4), s. 40–49. 
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powinien stosować formy nadmiernie uciążliwej27. Ograniczenia władzy rodzi-
cielskiej nie należy traktować jako swoistej sankcji (kary) dla rodziców. Ma być 
ono bowiem raczej wspieraniem rodziny w celu poprawy zaistniałej w niej sytu-
acji kryzysowej. Idea ta została odzwierciedlona i ugruntowana w zmienionych 
niedawno przepisach paragrafów 2 i 4 art. 109 k.r.o. Są one przejawem prawidło-
wej ewolucji podstaw normatywnych instytucji ograniczenia władzy rodziciel-
skiej. W art. 109 § 2 pkt 1 i 2 k.r.o. wymieniono nowe formy ograniczenia władzy 
rodzicielskiej, takie jak: obowiązek udziału w terapiach, podjęcia współpracy 
z asystentem rodziny, poddania się wspierającemu oddziaływaniu placówki 
wsparcia dziennego czy zrównanie kompetencji rodziców z tymi, jakie przy-
sługują opiekunowi. Te, można je tak określić, miękkie środki oddziaływania 
powinny być stosowane zwłaszcza w początkowej fazie kryzysu w wypełnianiu 
przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczej i powstającej wówczas sytu-
acji zagrożenia dobra dziecka.

Stworzono również kilka szczególnych regulacji na wypadek wystąpienia 
sytuacji trudniejszych i wymagających silniejszych sposobów oddziaływania 
w celu wywołania pożądanych zmian w funkcjonowaniu rodziny. Najważniejszą 
jest – wprowadzony w 2000 r. – wspomniany już § 4 do art. 109 k.r.o. Dotyczy on 
współpracy sądów rodzinnych i struktur administracyjnych (pierwotnie – pomo-
cy społecznej, a od 2011 r. – struktur pieczy zastępczej) w obliczu ograniczenia 
rodzicom władzy rodzicielskiej w formie umieszczenia ich dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej (czyli w pieczy zastępczej). Również w 2000 r. weszły w życie przepisy 
dotyczące tych samych kwestii, jednak postrzeganych od strony ich organizacji 
i finansowania. Znalazły się one w ustawie o pomocy społecznej dokąd je „prze-
transferowano” w 1998 r. z ustawy o systemie oświaty. Było to legislacyjną kon-
sekwencją reformy pieczy zastępczej. Jej główną ideą jest bowiem reintegracja 
rodzin wychowanków, a więc podejmowanie trudu zrobienia tego, co w pracy 
socjalnej nazywa się pracą z rodziną, a czego w systemie oświaty wówczas nie 
umiano i nie chciano robić. Przepisy te ewoluowały i rozrastały się najpierw do 
rozmiarów działu zatytułowanego Opieka nad rodziną i dzieckiem (art. 70–90) 
w ramach uchwalonej 12 marca 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej28, 

27 I. Długoszowska, Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodziciel-
skiej, Warszawa 2012, s. 177.

28 T.j. Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362. Zob. komentarz do znajdujących się tam przepisów 
o pieczy zastępczej w: M. Andrzejewski, P. Ławrynowicz, Komentarz do przepisów dotyczących 
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by w 2011 r. legislacyjnie się wyodrębnić w postaci oddziału w ramach Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego Piecza zastępcza (art. 1121–1128 k.r.o.) i całej ponad-
stustronicowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej29.

Treść art. 109 § 4 k.r.o. i wymienione wyżej zmieniające się uregulowa-
nia ustawowe nakładają na sądy rodzinne obowiązek współpracy z instytucjami 
wspierającymi rodzinę. Inną podstawą do takich działań jest art. 100 § 2 k.r.o., 
a także przepisy paragrafów 205–208 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych30. Idea 
konieczności owej współpracy nie jest dostatecznie rozumiana i realizowana za-
równo przez sędziów, jak i ich partnerów z instytucji administracyjnych31 z wiel-
ką szkodą dla rodzin wymagających profesjonalnego wsparcia. 

Tymczasowość ograniczenia władzy rodzicielskiej

Konsekwencją funkcji korekcyjnej instytucji ograniczenia władzy rodzi-
cielskiej jest tymczasowy z założenia charakter jej oddziaływania względem 
rodziny. Ramy czasowe prowadzenia działań naprawczych w rodzinie nie zo-
stały sprecyzowane. Doświadczenie uczy, że ograniczenie władzy rodzicielskiej 
w formie nadzoru kuratora trwa czasami wiele lat. Jeszcze w latach 80. i 90. 
ubiegłego wieku kilku- i kilkunastoletnie pobyty wychowanków w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych również nie były wyjątkiem, lecz złą normą. Taka 
praktyka była i jest rzecz jasna niepożądana i dowodzi między innymi dawniej 
żadnej, a obecnie zbyt słabej intensywności oddziaływania w stosunku do do-
tkniętej kryzysem rodziny. 

Obowiązujące przepisy doprecyzowują czas trwania ograniczenia wła-
dzy rodzicielskiej jedynie w odniesieniu do umieszczenia dziecka w pieczy za-
stępczej (art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.). Najpóźniej od tego momentu aktualizuje się 

rodzin zastępczych zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w: Rodzi-
ny zastępcze – problematyka prawna, red. M. Andrzejewski, Toruń 2006, s. 61–242.

29 Dz.U. 2009, nr 149, poz. 887, ze zm.
30 Szerzej na ten temat w: J. Ignaczewski, w: Regulamin urzędowania sądów powszech-

nych, red. M. Romańska, Sądowe Komentarze Tematyczne, Warszawa, s. 450–457; J. Strzebin-
czyk, Władza rodzicielska, w: System prawa prywatnego, t. 12..., Warszawa 2011, s. 299–305.

31 Dowodzi tego zarówno praktyka funkcjonowania sądów rodzinnych opisana w niezwy-
kle pożytecznej książce M. Arczewskiej, Role społeczne sędziów rodzinnych, Warszawa 2009, 
jak i praktyka funkcjonowania pomocy społecznej ukazana na kartach książki J. Hrynkiewicz, 
Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka, Warszawa 2006.
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obowiązek współdziałania sądu rodzinnego ze służbami wspierającymi rodzinę 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Służby te z kolei mają obowiązek 
składania sądowi opiekuńczemu sprawozdań na temat podjętych działań w stosun-
ku do rodziny i osiągniętych efektów. Na tej podstawie sąd – nie rzadziej niż co pół 
roku – ocenia sytuację dziecka i jego rodziny, rozważając: 1) czy dziecko ma nadal 
przebywać w pieczy zastępczej; 2) czy też może należy zarządzić jego powrót do 
rodziny, ewentualnie 3) czy zachodzą przesłanki do tak zwanego fakultatywnego 
pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej na podstawie art. 111 § 1a k.r.o. 

Poza tą procedurą należy jeszcze wskazać na przepisy o dopuszczalnym 
okresie przebywania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze 
pogotowia. Po upływie czterech miesięcy i ewentualnie dodatkowych kolejnych 
czterech pobytu w niej, dziecko musi opuścić tę rodzinę zastępczą. Nie oznacza 
to, że opuszcza system pieczy zastępczej, bo poza pożądaną opcją powrotu do 
rodziny może się zdarzyć, że zostanie przeniesione do innej rodziny zastępczej 
lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Należy oczekiwać, że wraz z rozwojem form wspierania rodziny i coraz inten-
sywniejszym podejmowaniem przez rozmaite instytucje (publiczne, pozarządowe, 
wyznaniowe) skoordynowanych oddziaływań zmierzających do poprawy sytuacji 
w rodzinie, czas ingerencji w formie ograniczenia władzy rodzicielskiej stanie się 
bardziej dookreślony i ograniczony. Takie nadzieje można wyrażać, obserwując 
funkcjonowanie systemów wspierania rodziny w tych krajach, które mają w tym 
zakresie dłuższe doświadczenia niż Polska i w praktyce realizują nakazy wynika-
jące z pedagogiczno-socjalnej zasady planowania stałości w pieczy zastępczej32.

Fakultatywne pozbawienie władzy rodzicielskiej

Art. 111 § 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo 
udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, 
a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

W konsekwencji traktowania pracy z rodziną33 wychowanków jako jed-
nego z najważniejszych zadań rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- 

32 Zob. na ten temat: M. Colton, M. Williams, Światowe kierunki w opiece zastępczej, 
w: Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, red. Z.W. Stelmaszuk, Warsza-
wa 1999; F. Casas, Zmiana paradygmatów w opiece nad dzieckiem. Przykład Hiszpanii, w: tamże.

33 Na ten temat zob.: I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skon-
centrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010.
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-wychowawczych, a także w obliczu rozwoju w tym zakresie zarówno psycho-
logiczno-socjalno-pedagogicznej praktyki, jak i oczywiście przepisów prawa34, 
stworzono regulację na wypadek braku dobrych efektów tej pracy. Chodzi o pa-
ragraf oznaczony jako „1a”, który wprowadzono w 2000 r. do art. 111 k.r.o. Stał 
się on podstawą normatywną dla tak zwanego fakultatywnego pozbawienia wła-
dzy rodzicielskiej35. Orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, jakie za-
padły na podstawie tego przepisu, są oczywistym formalnym dowodem porażki 
oddziaływania w stosunku do rodziny takich instytucji, jak: pomoc społeczna, 
jednostki organizacyjne wspierania rodziny i system pieczy zastępczej oraz sąd 
rodzinny. Sąd może bowiem pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli stwierdzi, że 
rodzice, którym ograniczono władzę rodzicielską, umieszczając dziecko w pie-
czy zastępczej (art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o.), pomimo otrzymania wsparcia w celu 
zlikwidowania przyczyny sytuacji, która była podstawą do ingerencji sądu, 
przyczyn tych nie zlikwidowali, a w szczególności okazują brak należytego za-
interesowania swym dzieckiem, co sprawia, że główny cel pieczy zastępczej, 
jakim jest reintegracja rodziny wychowanka, nie może być osiągnięty.

Konstrukcja fakultatywnego pozbawienia władzy rodzicielskiej silnie na-
wiązuje do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Stras-
burgu w sprawach dotyczących art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności. Pozbawienie rodziców władzy rodziciel-
skiej w sytuacji kryzysu rodziny, której nie udzielono profesjonalnego wsparcia, 
trybunał ten wielokrotnie określał jako nadużycie stojące w sprzeczności z wy-
mienionym przepisem konwencji. Najkrócej rzecz ujmując, myśl wspólna wielu 
orzeczeń Trybunału Praw Człowieka sprowadza się do: 

− szacunku dla relacji rodzice–dzieci, 
− obowiązku wspierania rodziny w kryzysie, a jeśli doszło do umieszcze-

nia dziecka poza rodziną, to podejmowane działania powinny zmierzać 
w kierunku jej reintegracji,

34 Formalną podstawą takiego obowiązku jest chociażby treść art. 109 § 4 k.r.o., a także 
sformułowanie zawarte w art. 111 § 1a k.r.o. pozwalające pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli 
naganna postawa rodziców nie uległa zmianie „pomimo udzielonej pomocy”. Oczywiście kwe-
stia ta jest też uregulowana w wielu przepisach ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kreujących zadania spoczywające na agendach pomocy 
społecznej i innych służb funkcjonujących w miejscu zamieszkania rodziców.

35 T. Sokołowski, Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzi-
cielskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 3, s. 97–111; J. Strzebinczyk, 
Władza rodzicielska..., s. 354–356.
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− traktowania pieczy zastępczej jako pieczy tymczasowej, nakierowanej 
na naprawę sytuacji w rodzinie i doprowadzenia do powrotu dziecka do 
rodziców, 

− ograniczonych ram czasowych wspierania rodziny i możliwości odebra-
nia dziecka rodzicom, w szczególności po wcześniejszym nieskutecz-
nym wspieraniu rodziny, a zwłaszcza rodziców, przez profesjonalne służ-
by socjalne36.

Sprowadzając ideę fakultatywnego pozbawienia władzy rodzicielskiej do 
najprostszej formuły, można stwierdzić, iż jest ona wyrazem świadomości, że 
dzieciństwo ma ramy czasowe i podobnie ramy czasowe musi też mieć pomaga-
nie rodzicom w kryzysie, a zwłaszcza oczekiwanie na osiągnięcie pożądanych 
efektów udzielanego im wsparcia. Dlatego poza wysokimi wymaganiami, jakie 
należy stawiać instytucjom wspierającym rodzinę dotkniętą kryzysem, należy 
też jasno i zdecydowanie stawiać wymagania beneficjentom działań pomoco-
wych. Jeżeli chcą powrotu dziecka do rodziny, muszą aktywnie działać, by stwo-
rzyć po temu warunki.

Prawo dzieci pozostających w pieczy zastępczej do powrotu do rodziny 

Art. 1124. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia 
warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go 
w rodzinie przysposabiającej.
Zob. także wszystkie pozostałe przepisy kodeksu o kontaktach, art. 8 Eu-
ropejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
Konwencję o prawach dziecka, art. 109 § 4 k.r.o., wiele przepisów z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa dnia z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej jest obszernym, wielowątkowym, skrajnie szczegółowym i głównie 
z tego powodu… niespójnym dokumentem, którego na szczęście nie trzeba w tym 
artykule dokładnie omawiać. W kontekście rozważań o nowych uregulowaniach 
dotyczących relacji łączących rodziców i inne osoby dorosłe z dziećmi, należy 
podkreślić, że ustawa ta jest nośnikiem tych samych idei i nawiązuje do tych 
samych aksjologicznych założeń, co przepisy kreujące reformę pieczy zastęp-
czej z lat 2000–2001. Najważniejszym celem pieczy zastępczej jest reintegracja 

36 Zob. m.in.: M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka..., s. 193–204.
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rodzin wychowanków przebywających we wszelkich jej formach (zwłaszcza: art. 
4 pkt 1–3, art. 10–17 o pracy z rodziną). Podporządkowano mu wiele innych 
zadań nałożonych na rozmaite podmioty. Na szczególną uwagę zasługują te spo-
śród przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ale też ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które są próbą swoistego wymuszania 
współpracy sądów rodzinnych z administracją zawiadującą pieczą zastępczą, 
a także z asystentami rodziny, pracownikami pomocy społecznej. Temu samemu 
celowi służy stworzenie zawodu asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspie-
ranie rodziny, również wówczas, gdy dziecko przebywa w pieczy zastępczej (art. 
10–17), a także segment ustawy dotyczący nadzoru nad sprawowaniem pieczy 
zastępczej (art. 128–139). Ten ostatni zawiera przepisy nakazujące ustawiczną 
ewaluację sytuacji w domu (rodzinie) wychowanka pod kątem możliwości jego 
powrotu. Podporządkowanie treści uregulowań idei reintegracji rodziny można 
dostrzec również w przepisach o odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastęp-
czej, w myśl których każdego roku zwiększają się koszty ponoszone przez gminę 
za przedłużający się pobyt wychowanka (jako swoista sankcja za brak skutecz-
ności działań zorientowanych na powrót dziecka do rodziny – art. 191–197).

* * *

Wątpliwości wzbudza utworzenie nowych struktur administracyjnych dla 
organizowania pieczy zastępczej. Wydaje się, że jest to przejaw zjawiska zwa-
nego nadmiarem państwa37. Nie tworzą one nowej jakości w funkcjonowaniu 
pieczy zastępczej, a to, że tworzą nową ilość, jest oczywiste.

Patrząc z punktu widzenia realizowania prawa dziecka do powrotu do 
rodziny, niepokoi ewolucja funkcjonowania rodzin zastępczych. Są one pre-
ferowaną formą sprawowania pieczy zastępczej zarówno w kodeksowych, jak 
i ustawowych przepisach. Natomiast trawi je kryzys i od kilku lat więcej się ich 
rozwiązuje niż tworzy nowych. Zaskakuje też, że coraz więcej dzieci z rodzin 
zastępczych przyjmowanych jest do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Za całkowicie sprzeczne z prawem uznać również należy tworzenie rodzin za-
stępczych (i umieszczanie w nich dzieci), które jednoznacznie deklarują niechęć 

37 M. Oziemkowski, M. Samek, Uwagi do założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 2.
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do współpracy z rodzinami wychowanków i z nimi nie współpracują38. W prze-
pisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są istotne regu-
lacje dotyczące szkoleń dla kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastęp-
czej i nadzoru nad nimi. Praktyka jest w tych sprawach wysoce niezadowalająca, 
a jej spektakularne (z reguły dramatyczne) skutki opisywane są na pierwszych 
stronach prasy codziennej.

Kontakty z dzieckiem 

Art. 113 § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko 
mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
[Oczywiście wielką wagę mają wszystkie przepisy chroniące relacje dziec-
ka z innymi osobami bliskimi niż rodzice, pomieszczone w Kodeksie rodzin-
nym i opiekuńczym, Konwencji o prawach dziecka, Europejskiej konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności czy ustawie o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej.]

W roku 2008 w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym pojawił się oddział po-
święcony kontaktom z dzieckiem. Nie są to przepisy otwierające sądom większe 
możliwości działania od tych, jakie istniały wcześniej, gdyby – stosując poprzed-
nio obowiązujące przepisy – sądy korzystały z możliwości, jakie dają reguły wy-
kładni39. Rzecz w tym, że do obowiązujących wówczas regulacji sędziowie nie 
stosowali owych reguł, poprzestając jedynie na trzymaniu się wyłącznie ich lite-
ralnego brzmienia. W związku z tym ustawodawca trafnie uznał, że celowe jest 
jednoznaczne wypowiedzenie się w drażliwej kwestii krzywdzenia dzieci przez 
uniemożliwianie im relacji z bliskimi. Reakcja jest typowa dla ukształtowanych 
w ostatnich dekadach zwyczajów legislacyjnych, gdyż stworzono szczegółowe 
przepisy o kontaktach, licząc, że dzięki temu orzecznictwo sądowe stanie się 
bardziej przystające do złożoności sytuacji rodzinnych. 

Pozostawmy na boku spór o relację pomiędzy stycznością z dzieckiem 
a sprawowaniem władzy rodzicielskiej40, koncentrując uwagę na problemie  

38 E. Holewińska-Łapińska, Orzekanie o osobistej styczności z małoletnim osób innych niż 
rodzice, w: Prawo w Działaniu, t. 4: Sprawy cywilne, Warszawa 2008.

39 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 645.
40 P. Mostowik, Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska, 

„Przegląd Sądowy” 2013, nr 3; A.N. Schulz, Kontakty z dzieckiem, kontakty dziecka – nowe-
lizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle standardów europejskich, w: Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010; T. Sokołowski, Prawo 
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(bez)skuteczności orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem, cho-
dzi zwłaszcza o bezradność prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości w ob-
liczu nagannych zachowań skonfliktowanych rodziców, uniemożliwiania przez 
rodziców kontaktów z dzieckiem jego dziadkom lub o podobne zachowania ro-
dzin zastępczych w stosunku do rodziców wychowanka41. Skala nieskuteczno-
ści prawa dotyczącego kontaktów jest porównywalna z pułapem nieudolności 
w przeciwdziałaniu zjawisku niealimentacji. 

Kwestia kontaktów z dzieckiem szczególnie jaskrawo ukazuje kontrast 
pomiędzy jednoznacznością uregulowań prawa materialnego a nieprzystają-
cymi do nich (pomimo zmian) uregulowaniami prawa formalnego. W 2011 r. 
wprowadzono do Kodeksu postępowania cywilnego – z dawna zapowiadane, 
jako rzekomo przełomowe – nowe regulacje zawarte w oddziale Sprawy doty-
czące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59821)42. Nie poprawiły 
one sytuacji dzieci krzywdzonych uniemożliwianiem im kontaktu z bliskimi, 
lecz stały się dodatkowym upokorzeniem dla osób, które prawomocnym orze-
czeniem sądu mają ustalone prawo do kontaktów. Nie mogąc ich realizować, 
ze względu na postawę osoby, z którą dziecko mieszka, uprawniony może na 
podstawie powyższych przepisów wystąpić do sądu o zapłatę odszkodowania 
z tytułu uniemożliwienia kontaktu z dzieckiem. Sąd odszkodowanie zasądzi, 
jeśli – pomimo uprzedniego sądowego upomnienia – osoba zobowiązana nie 
zmieni postawy i nadal będzie uniemożliwiać kontakty z dzieckiem. Konstruk-
cja pozwalająca nałożyć obowiązek zapłaty odszkodowania po uprzednim upo-
mnieniu o konieczności wykonywania prawomocnych orzeczeń jest sztuczna 
i nazbyt łagodna, czyli nieadekwatna w stosunku do agresji okazywanej dziecku 
poprzez niweczenie jego prawa do kontaktu z bliskimi. Takie postępowanie uza-
sadnia bowiem zastosowanie przepisów o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, 
gdyż uniemożliwianie dziecku kontaktów z najbliższymi wypełnia w oczywisty 
sposób przesłankę zagrożenia dobra dziecka (art. 109 § 2 pkt 1, 2, 5, a zwłaszcza 
pkt 3 k.r.o.). W skrajnych przypadkach można nawet rozważyć, czy nie doszło do 
spełnienia przesłanki nadużycia władzy rodzicielskiej, o której mowa w art. 111 

i obowiązek kontaktu z dzieckiem, w: tamże; A. Gałakan-Halicka, Kontakty z dzieckiem w świetle 
nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r., w: tamże. 

41 E. Holewińska-Łapińska, Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, 
w: Prawo w Działaniu, t. 4, Warszawa 2008.

42 Dz.U. 2011, nr 144, poz. 854.
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§ 1 k.r.o. Sąd może też w konkretnym przypadku zmienić miejsce pobytu dziec-
ka i ustalić je u drugiego rodzica.

Zamiast pójść w stronę konsekwentnego wykorzystywania istniejących 
stosunkowo twardych regulacji, co mogłoby dawać nadzieję na skuteczniejszą 
ochronę prawa dzieci do kontaktów z bliskimi, stworzono problematyczną pro-
cedurę odszkodowawczą. Skutek powstania tych przepisów jest oczywisty: bez 
przeprowadzenia wskazanej w nich procedury sądy nie sięgną po wspomniane, 
od dawna istniejące, ostrzejsze środki. Wydaje się, że nowe przepisy nie zwięk-
szyły ochrony prawa do kontaktów, a jedynie zwiększyły liczbę przepisów na 
ten temat.

Na omawiane zagadnienie można spojrzeć przez pryzmat ekonomii proce-
sowej. Czy w sądach powinny się toczyć procesy o odszkodowanie wyrównujące 
szkodę równą mniej więcej cenie biletu kolejowego tam i z powrotem, a pomi-
jające istotę problemu (doprowadzenie do kontaktów)? Zważyć należy również, 
że niska kwota odszkodowania nie stanowi motywacji do zmiany postępowania 
przez stronę pozwaną. Do składania powództwa silnie zniechęca też to, że jeśli 
powód otrzyma owe odszkodowanie, to z wielkim prawdopodobieństwem zapła-
cone ono zostanie z alimentów, jakie on sam przysyła. Ofiarą jego procesowego 
zaangażowania będzie jego dziecko, z którym pragnie się spotykać. 

Wychowawcze aspekty prawa alimentacyjnego

Art. 133 § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wzglę-
dem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich 
uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możno-
ści samodzielnego utrzymania się.
Art. 1441. Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimen-
tacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców 
względem ich małoletniego dziecka.

Alimentacja traktowana bywa jako element majątkowego prawa rodzinne-
go i trudno tej dystynkcji odmówić racji. Podstawowa funkcja alimentów, a mia-
nowicie: przeznaczenie ich na zaspokajanie bieżących potrzeb, a także w prak-
tyce niewielka wysokość zasądzanych kwot sugerują jednak, by nie przeceniać 
ich majątkowej rangi, a skoncentrować się na tym, że są one przede wszystkim 
wyrazem wzajemnej odpowiedzialności za siebie członków rodziny (solidarność 
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grupy rodzinnej). W tym też aspekcie można mówić o wychowawczej roli pra-
wa alimentacyjnego. Przejawia się ona na kilka sposobów. Oczywiste jest, że 
oddziaływanie wychowawcze uregulowań prawa alimentacyjnego najbardziej 
oczekiwane jest w stosunku do osób dorosłych, gdyż to oni są z reguły dłużni-
kami alimentacyjnymi, spośród których kilkaset tysięcy nie realizuje swego ru-
dymentarnego obowiązku utrzymywania bliskich, a zwłaszcza własnych dzieci.

W kontekście przemian prawa, jakie nastąpiły w ostatnich latach, na pod-
kreślenie zasługują dwa nowe przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
które nie dotyczą obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego dziecka, 
lecz regulują te obowiązki między osobami dorosłymi. W praktyce oznacza to 
z reguły alimenty świadczone przez rodziców na rzecz ich dorosłych dzieci, któ-
re są niesamodzielne ekonomicznie i uczą się lub studiują. Treść przytoczonych 
na wstępie nowych uregulowań jednoznacznie wzmacnia pozycję prawną pozy-
wanych o alimenty rodziców. Artykuł 133 § 3 k.r.o. pozwala im uchylić się od 
alimentowania pełnoletniego dziecka, gdyby wiązało się to „z nadmiernym dla 
nich uszczerbkiem”, a także wówczas, gdy „dziecko nie dokłada starań w celu 
uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”. Ten drugi wątek zawarty 
jest też w spektrum oddziaływania art. 1441 k.r.o. Wprowadzenie tego przepi-
su zakończyło długoletni spór o możliwość powoływania się przez pozwanych 
o alimenty na niegodność alimentowania powoda. Jakkolwiek z pewnością nie 
był to najistotniejszy argument za wprowadzeniem tego przepisu, to jednak na-
leży mieć na uwadze, że przyjęto go między innymi po to, by rodzice mogli 
zwolnić się od alimentowania dorosłych dzieci, które opuszczają się w nauce, 
sięgają po alkohol, narkotyki itp., a przy tym okazują wobec rodziców postawę 
roszczeniową.

Niekonsekwencje, czyli dlaczego słowa czasami zbyt powoli stwarzają  
rzeczywistość 

W obliczu zjawiska nasycania przepisów prawa rodzinnego pojęciami 
z nauk społecznych zasadne wydaje się pytanie o to, co ta tendencja oznacza 
(powinna oznaczać) dla prawników, zwłaszcza dla sędziów orzekających w spra-
wach rodzinnych i przedstawicieli doktryny prawa rodzinnego? Przede wszyst-
kim przedstawiony kierunek ewolucji treści przepisów Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego jest swoistą formą wpisywania się ustawodawcy we wspomnianą 
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już wyżej dyrektywę metodologiczną wypowiadania się na temat problemów 
z zakresu prawa rodzinnego w kontekście pozaprawnych aspektów zagadnienia 
(wieloaspektowość zjawisk rodzinno-prawnych). Doszło do tego, że to, co do 
niedawna było dyrektywą sformułowaną przez teoretyków, a kierowaną głównie 
w stronę młodych badaczy, współcześnie zostało odzwierciedlone w treści prze-
pisów. Pozwala to z większą mocą wypowiadać postulat, aby zarówno przed-
stawiciele doktryny, jak i, a może zwłaszcza, praktyki okazywali należyty sza-
cunek dla dorobku psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, medycyny i kilku 
innych dyscyplin naukowych, w tym zwłaszcza dla ich naukowej tożsamości 
i odrębności, przez umiejętne korzystanie z ich dorobku. Szacunek należyty, to 
znaczy większy niż ten, jaki jest im okazywany współcześnie w prawniczych 
publikacjach i w salach sądów rodzinnych. W publikacjach prawniczych zdecy-
dowanie więcej powinno być śladów kontaktu autora z literaturą z zakresu nie-
prawniczych dyscyplin naukowych43, a w aktach spraw sądowych zdecydowanie 
więcej powinno być wiedzy pozyskanej od ekspertów z tych obszarów nauki. 
Ontologiczna teza o wieloaspektowym charakterze zjawisk prawnych związa-
nych z rodziną prowadzi do sformułowania dyrektywy epistemologicznej, by 
prawnicy (naukowcy, ale też sędziowie), rozpatrując rodzinne problemy prawne, 
czynili to opierając się na samodzielnie zdobytej wiedzy z tych obszarów, a naj-
lepiej – ściśle współpracując ze strukturami pomocy społecznej, instytucjami 
oświatowymi, służbą zdrowia, poradniami różnego typu, administracją pieczy 
zastępczej, przedstawicielami nauki z obszaru pedagogiki, psychologii i innych 
dziedzin. Prawnicy nie powinni przeceniać swoich kompetencji w pozapraw-
nych dziedzinach wiedzy, a w szczególności powinni wyzbyć się pokusy budo-
wania orzeczeń oraz formułowania poglądów naukowych na piaszczystym grun-
cie swych psychologicznych czy pedagogicznych intuicji. Przeciwnie, dociekając 
rozwiązania rodzinnego problemu prawnego, powinni mieć świadomość, że jego 
istota leży poza prawem i prawo nie jest tu najważniejsze. Jego rolą jest bowiem 
nadanie rozwiązywaniu takich czy innych problemów odpowiedniej formy (for-
muły) i tylko tyle.

Wiele podręcznikowych opracowań prawa formalnego rozpoczyna oczywi-
sta informacja, że normy proceduralne mają charakter służebny w stosunku do 

43 Na uwagę zasługują w szczególności liczne opracowania W. Stojanowskiej czy też 
E. Holewińskiej-Łapińskiej, a z wydanych ostatnio opracowań innych autorów warto wskazać: 
J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych, 
Warszawa 2010; L. Kociucki, Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia, 
Warszawa 2011.
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unormowań prawa materialnego. Najlepsze uregulowania prawa materialnego są 
bowiem martwe bez stworzenia procedury pozwalającej czynić z nich użytek. 
Nasuwa się pytanie: czy za przedstawionymi zmianami w prawie materialnym 
(rodzinnym i dotyczącym rodziny) poszły adekwatne do ich skali zmiany pra-
wa formalnego? W związku ze skalą wspomnianych zmian materialnego prawa 
rodzinnego należy też zapytać: czy poszły za nimi zmiany organizacyjne po-
zwalające rozwiązywać rodzinne problemy prawne stosownie do ich specyfiki, 
jaką jest trwałość stosunków rodzinnych (wszak one istnieją nawet wtedy, gdy 
małżonkowie są rozwiedzeni), ich intymność, delikatność czy wspominana już 
kilka razy wieloaspektowość? Regulacje prawa materialnego – nawet wtedy, gdy 
stworzono dla ich realizacji adekwatne przepisy prawa formalnego – nie przy-
niosą dobrych efektów, jeżeli nie będzie infrastruktury organizacyjnej dla ich 
realizacji. W tym konkretnym przypadku chodzi o ramy organizacyjne rozwią-
zywania rodzinnych problemów prawnych. 

Temat reformy prawa formalnego jest obszerny i pełna wypowiedź musiała-
by również być rozległa, wielowątkowa i zniuansowana. Ogólnie można powie-
dzieć, że na tym obszarze przeprowadzono kilka istotnych nowelizacji Kodeksu 
postępowania cywilnego, wśród których wskazać należy przede wszystkim na 
wprowadzenie do niego przepisów:

− o mediacji (nie tylko w ramach postępowania w sprawach o rozwód i se-
parację, ale i w postępowaniu opiekuńczym), 

− o odbieraniu dzieci będących pod władzą rodzicielską lub opieką czy też 
− o przymusowym wykonaniu kontaktów z dzieckiem.
Istotne znaczenie przypisać też należy przywróceniu procedurze cywilnej 

elementów sędziowskiej dyskrecjonalności44. 
Są to zmiany znaczące, jednak wprowadzone nimi instrumenty prawne na-

leży uznać za zbyt łagodne w stosunku do rangi spraw, jakich dotyczą (przepisy 
o wykonywaniu kontaktów), albo niedostatecznie spopularyzowane i przez to 
nienależycie wykorzystywane w praktyce (mediacja). 

Odnosząc się do kwestii koniecznych zmian organizacyjnych dotyczących 
rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych, należy z mocą stwierdzić, że 
w funkcjonowaniu sądów rodzinnych nie przeprowadzono żadnych zmian, które 

44 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1381). Na temat dyskrecjonalności zob. zwłaszcza 
w poprzedzającej nowelizację wielowątkowej książce: Dyskrecjonalność w prawie. Materiały 
XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Miedzeszyn k. Warszawy 22–
24 września 2008 r., red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.
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uwzględniałyby specyfikę omawianych nowych przepisów prawa materialnego. 
Co gorsza, pojawiły się w ostatnich latach stanowcze głosy, by zamiast czynić 
procedury rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych bardziej przystają-
cymi do ich specyfiki, raczej zlikwidować sądownictwo rodzinne, włączając od-
powiednie wydziały sądów rejonowych do wydziałów cywilnych. Forsował ten 
pomysł resort sprawiedliwości, wskazując na rzekome względy ekonomiczne, 
gdyż w konsekwencji likwidacji wydziałów rodzinnych w strukturze sądów by-
łoby mniej kierowników, a więc mniej by wypłacano dodatków do ich uposażeń 
itp. W obliczu takiego podejścia do problemu trudno przebić się z tezą o cenie 
(także w dosłownym, ekonomicznym sensie tego słowa) błędnych orzeczeń wy-
danych przez sędziów nieobeznanych należycie ze specyfiką problemów rodzin-
nych. Krytyczny stosunek do fetyszyzowania oszczędzania (kosztem jakości 
orzecznictwa) jest tym bardziej uzasadniony, gdy odrzuci się obecną formułę 
sądów rodzinnych, skłaniając się ku przeprowadzeniu istotnych zmian organi-
zacyjnych i proceduralnych w kierunku zbudowania formuły rozwiązywania ro-
dzinnych problemów prawnych o wiele bardziej przystającej do ich wieloaspek-
towej specyfiki. Współczesny model sądownictwa rodzinnego nie odpowiada 
bowiem w wystarczający sposób na specyfikę spraw rodzinnych. Symbolizuje 
to jego rdzeń, za jaki uważam modelowy wizerunek sędziego rodzinnego, jako 
dobrego prawnika i niemal równie znamienitego psychologa, pedagoga itp. Był 
on, jest i pozostanie mitem. Sugerowanie sędziom rodzinnym, że powinni być 
fachowcami z tych dziedzin, a co gorsze, twierdzenie, będące stałym elementem 
oficjalnych (zwłaszcza ministerialnych) mów kierowanych do sędziów rodzin-
nych, że są oni profesjonalistami z dziedzin pozaprawnych jest bowiem niepraw-
dą. Głoszący taki pogląd dają dowód braku pokory dla obszarów wiedzy, na 
których nie mają kompetencji. Sędzia może bowiem, co najwyżej, mieć w tych 
dziedzinach rozeznanie pozwalające na rozmowę z pedagogiem, pracownikiem 
socjalnym czy psychologiem, ale to nie wystarcza, by zastępować ich w docieka-
niu istoty rodzinnych problemów prawnych.

W przyszłości sądy powinny rozwiązywać jedynie te rodzinne problemy 
prawne, których rodzinie nie uda się przezwyciężyć przy wsparciu gremium 
złożonego z psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, medyka i prawnika, 
przy założeniu, że prawnik nie byłby w tej grupie najważniejszy, jednakże mu-
siałby w niej być, aby pozostali nie podpowiedzieli rodzinie rozwiązań wykra-
czających poza ramy wyznaczone przez prawo. Grupa ta powinna działać poza 
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nieprzyjazną strukturą sądownictwa, które nadaje się raczej do rozstrzygania 
sporów niż rozwiązywania problemów.

Literatura

Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. Od opieki nad dzieckiem do pomocy 
rodzinie, wyd. 2, Poznań 2007.

Andrzejewski M., Ławrynowicz P., Komentarz do przepisów dotyczących rodzin zastęp-
czych zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w: Ro-
dziny zastępcze – problematyka prawna, red. M. Andrzejewski, Toruń 2006.

Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzina – 
państwo), Kraków 2003.

Andrzejewski M., Piecza zastępcza, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzin-
ne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2011.

Andrzejewski M., Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej dewaluacji, w: Prawa 
dziecka – konteksty prawne i pedagogiczne, red. M. Andrzejewski, Poznań 2010.

Andrzejewski M., Prawo jako narzędzie wspierania rodziny w środowisku lokalnym 
(rozważania sceptyczne), „Studia Edukacyjne” 2009, nr 10.

Andrzejewski M., Sędzia rodzinny – uwagi w kontekście poszukiwania modelu rozwią-
zywania rodzinnych problemów prawnych, w: Proces cywilny. Nauka – kodyfika-
cja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlero-
wi, red. P. Grzegorczyk, K. Knopek, M. Walasik, Warszawa 2012.

Andrzejewski M., Współpraca sądów i instytucji pomocy społecznej w umieszczaniu 
dzieci poza rodziną, „Państwo i Prawo” 2003, nr 9.

Arczewska M., Role społeczne sędziów rodzinnych, Warszawa 2009.
Beisert M., Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań 2000.
Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
Bidzin M., Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2013.
Casas F., Zmiana paradygmatów w opiece nad dzieckiem. Przykład Hiszpanii, w: Współ-

czesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, red. Z.W. Stelmaszuk, 
Warszawa 1999.

Colton M., Williams M., Światowe kierunki w opiece zastępczej, w: Współczesne kierun-
ki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów, red. Z.W. Stelmaszuk, Warszawa 1999.

Czech B., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 4, War-
szawa 2013.

Czerederecka A., Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, Warszawa 2010.



398 Marek Andrzejewski

Długoszowska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodziciel-
skiej, Warszawa 2012.

Dyskrecjonalność w prawie. Materiały XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii 
i Filozofii Prawa. Miedzeszyn k. Warszawy 22–24 września 2008 r., red. W. Staś-
kiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.

Freeman M., Prawa człowieka, Warszawa 2007.
Gałakan-Halicka A., Kontakty z dzieckiem w świetle nowelizacji kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego z 6 listopada 2008 r., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy po noweli-
zacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 
2007.

Haberko J., Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycz-
nych, Warszawa 2010.

Holewińska-Łapińska E., Orzekanie o osobistej styczności z małoletnim osób innych niż 
rodzice, w: Prawo w Działaniu, t. 6: Sprawy cywilne, Warszawa 2008.

Holewińska-Łapińska E., Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej, 
w: Prawo w Działaniu, t. 4, Warszawa 2008.

Holewińska-Łapińska E., Przysposobienie, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo 
rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2011.

Hrynkiewicz J., Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach dziecka, 
Warszawa 2006.

Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010.
Ignaczewski J., w: Regulamin urzędowania sądów powszechnych, red. M. Romańska, 

Sądowe Komentarze Tematyczne, Warszawa 2013.
Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt) młodzi rodzice, Warszawa 2011.
Jarczewska D.Ł., Wczesna inicjacja seksualna – grupy ryzyka i konsekwencje, www.

rodzinakatolicka.pl/index.php/kompendium/37kompendium/26182-wczesna-inicj
acja-seksualna-grupy-ryzyka-i-konsekwencje (dostęp: 11.06.2014).

Kempińska U., Małżeństwa młodocianych. Ciąża, ślub i co dalej…?, Toruń 2012.
Kędzia Z., Współczesne wyzwania wobec praw człowieka, „Sprawy Międzynarodowe” 

2003, nr 3.
Kociucki L., Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia, War-

szawa 2011.
Kołakowski L., Po co nam prawa człowieka?, „Gazeta Wyborcza” z 25–26.10.2003.
Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań 1999.
Kościelska M., Trudne macierzyństwo, Warszawa 1998.



399Relacja rodzice i inne osoby dorosłe a dzieci...

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na roz-
wiązaniach w pracy socjalnej, Katowice 2010. 

Mostowik P., Kontakty dziecka z rodzicami, krewnymi i bliskimi a władza rodzicielska, 
„Przegląd Sądowy” 2013, nr 3.

Nazar M., Problemy nowelizacji prawa rodzinnego, „Rejent” 2005, nr 9.
Oziemkowski M., Samek M., Uwagi do założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowaw-
cze” 2010, nr 2.

Piasecki K., Prawo małżeńskie, Warszawa 2011.
Radwański Z., Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, w: Księga jubileuszowa 

Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łącz-
kowska, A.N. Schulz, Toruń 2008.

Radwański Z., Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opie-
kuńczym, Studia Cywilistyczne t. XXXI, Warszawa–Kraków 1981.

Ryng A., Zegadło R., Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci a prawo pol-
skie, „Rodzina i Prawo. Kwartalnik Sędziów Rodzinnych” 2007, nr 1 (4).

Schulz A.N., Kontakty z dzieckiem, kontakty dziecka – nowelizacja kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego w świetle standardów europejskich, w: Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010.

Skowrońska-Zbierzchowska A., Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjo-
pedagogiczne, Gdańsk 2010.

Sokołowski T., Powrót dziecka do rodziny bądź fakultatywne pozbawienie władzy rodzi-
cielskiej, „Rocznik Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 3.

Sokołowski T., Prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem, w: Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy po nowelizacji, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2010.

Sokołowski T., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Soko-
łowski, wyd. 2, Warszawa 2013.

Stojanowska W., Kosek M., w: Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 li-
stopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, Warszawa 
2010.

Stojanowska W., Skutki rozwodu, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2014.

Stojanowska W., Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. Stu-
dium socjologiczno-prawne, Warszawa 2000.

Strzebinczyk J., Władza rodzicielska, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo ro-
dzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2011.



400 Marek Andrzejewski

Telusiewicz P., Służebna rola zwrotu „rodzinny” w przepisach prawa polskiego, Lublin 
2013.

Urbańska A., Wpływ nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6.11.2008 
roku na sytuację prawną małoletniej matki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 630, Szczecin 2010.

Zając M., Procedura „Niebieskiej karty”. Realizacja działań w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie, Wrocław 2012.

Ziembiński Z., Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa–Poznań 
1983.

Ziembiński Z., Wieloaspektowość badań nad prawem dotyczącym rodziny, w: Metodo-
logiczne problemy badań nad rodziną, red. Z. Tyszka, Poznań 1980.

Zwoliński A., Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Kraków 
2012.

A RELATION BETWEEN PARENTS/OTHER ADULTS AND CHILDREN  
IN THE LIGHT OF NEW ARTICLES OF THE FAMILY  

AND GUARDIANSHIP CODE AS WELL AS OTHER LAWS 

SELECTED PROBLEMS

Summary

The article highlights a strong relation between the law (the content of legal acts) 
and concepts developed within such academic fields as psychology, pedagogy, social 
work, sociology and others. Such a strong connection characterizes both the regulations 
of the Family and Guardianship Code and other articles related to family functioning. 
This fact permits a conclusion that in the last two decades there have been attempts 
(many times very successful) to adjust the regulations of material law to the specific-
ity of family legal problems. Unfortunately, similar changes in procedural law have not 
followed. Actually, no changes that are indispensable due to this specificity have been 
introduced in ether organization or the functioning of family courts.

Translated by Marek Andrzejewski

Keywords: family law, child, parental authority, marriage contract, divorce, maintenance 
obligation, family court, family judge 
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KONTROWERSJE WOKÓŁ  
TAK ZWANEJ PIECZY PODZIELONEJ NAD MAŁOLETNIM

Streszczenie

Zasadą jest, że władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawują w sposób niepodziel-
ny rodzice (niekiedy tylko jeden rodzic). W wyjątkowych wypadkach konieczne jest 
poddanie dziecka – ze względu na jego dobro – dodatkowo pieczy sprawowanej przez 
inne osoby (czyli tzw. pieczy zastępczej). Z uwagi na to, że ustanowienie pieczy zastęp-
czej nie wyłącza w całości władzy rodzicielskiej, a jedynie częściowo ją ogranicza (przy 
czym sąd opiekuńczy może zmienić zakres tego ograniczenia), powstaje specyficzna 
konstrukcja, określana w doktrynie mianem pieczy podzielonej. W tej sytuacji zachodzi 
konieczność podziału atrybutów władzy rodzicielskiej pomiędzy rodzicami a podmio-
tami sprawującymi pieczę zastępczą. Sposób unormowania tej kwestii przez polskiego 
ustawodawcę (w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jak również powsta-
jące na tym tle wątpliwości interpretacyjne są przedmiotem niniejszego opracowania. 
Zakresem analizy objęto ponadto rozwiązanie zbliżone do konstrukcji pieczy podzielo-
nej, polegające na udziale rodziców, którym z powodu braku pełnej zdolności do czyn-
ności prawnych nie przysługuje władza rodzicielska, w sprawowaniu bieżącej pieczy 
nad osobą dziecka i w jego wychowaniu.

Słowa kluczowe: władza rodzicielska, piecza zastępcza, piecza podzielona, bieżąca pie-
cza nad dzieckiem, wychowanie dziecka, kierowanie dzieckiem 
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Koncepcja pieczy podzielonej – uwagi wprowadzające

Należałoby rozpocząć, na potrzeby niniejszego opracowania, od sprecyzo-
wania pojęć stanowiących punkt wyjścia poniższej analizy, zwłaszcza że nawet 
w języku prawnym nie mają one ujednoliconego zakresu znaczeniowego. 

Mówiąc o „pieczy nad małoletnim” w szerokim znaczeniu, mamy na myśli 
pewne zespoły przysługujących określonym podmiotom uprawnień, jak również 
ciążących na nich obowiązków w stosunku do małoletniego (jego osoby oraz 
majątku), a zarazem stanowiących treść stosunków prawnych łączących owe 
podmioty z małoletnim. Wspomniane uprawnienia i obowiązki składają się bądź 
na władzę rodzicielską (rodziców naturalnych lub przysposabiających), bądź na 
opiekę prawną, bądź na pieczę zastępczą. Innymi słowy, możemy mówić o trzech 
typach pieczy nad małoletnim, rozróżnianych według kryterium podmiotowego: 
pieczy rodzica (rodziców), pieczy opiekuna (opiekunów) oraz pieczy podmiotu 
(podmiotów), którego zespół uprawnień i obowiązków względem małoletniego 
jest określany mianem pieczy zastępczej (nazywanego dalej podmiotem pieczy 
zastępczej lub, krótko, podmiotem zastępczym). 

To szerokie ujęcie pieczy należy odróżnić od pieczy w ścisłym znaczeniu, 
przez którą rozumie się konkretne składniki władzy rodzicielskiej oraz opieki 
(piecza nad osobą oraz piecza nad majątkiem dziecka – art. 95 § 1 i 155 § 1 k.r.o.), 
wyróżniając ponadto jeszcze węższy jej wycinek, nazwany bieżącą pieczą nad 
dzieckiem (przy czym ograniczoną tylko do osoby dziecka), o której jest mowa 
w art. 96 § 2, 1121 § 1 oraz 158 k.r.o. 

Z kolei z „pieczą podzieloną”1 mamy do czynienia w tych wszystkich sy-
tuacjach, w których małoletni pozostaje równocześnie pod pieczą kilku (z re-
guły dwóch) podmiotów. Można zatem mówić także o „wielopodmiotowości 
pieczy”, przy czym chodzi o podmioty niemające tożsamej natury prawnej. Po-
mijamy zatem „naturalną” postać wielopodmiotowości odnoszącą się do: obojga 
rodziców, bez względu na okoliczność, czy pozostają w związku małżeńskim 
czy też nie (art. 93 § 1 k.r.o.); małżonków wspólnie przysposabiających dziec-
ko, bądź do których odnoszą skutki przysposobienia wspólnego (art. 115 § 1  

1 Doktryna coraz chętniej posługuje się tą terminologią, jako najlepiej oddającą istotę 
interesujących nas konstrukcji – zob. np. M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych. Problemy 
prawno-organizacyjne, Warszawa 1982, s. 156; M. Andrzejewski, w: System prawa prywatnego, 
t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 437; I. Dłu-
goszewska, Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 
2012, s. 200.
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i 2 k.r.o.); małżonków, którym sąd powierzył wspólne sprawowanie opie-
ki (art. 146 k.r.o.); wreszcie małżonków, którym wspólnie została powierzona 
piecza zastępcza nad dzieckiem (art. 1125 k.r.o.)2. W tych wypadkach ma miej-
sce wspólne przysługiwanie oraz wykonywanie pieczy nad małoletnim, a kon-
strukcja pieczy podzielonej nie ma tu zastosowania. Dodać przy okazji warto, 
że konieczność pozostawania w związku małżeńskim dotyczy jedynie chwili 
wspólnego przysposobienia, ustanowienia opieki lub pieczy zastępczej. Później-
sze ustanie małżeństwa przysposabiających, opiekunów czy podmiotów stano-
wiących rodzinną pieczę zastępczą, zwłaszcza wskutek orzeczenia rozwodu, nie 
powoduje ipso iure ustania wymienionych form pieczy nad dzieckiem. Ponadto, 
ze względu na możliwość podejmowania przez sąd rozstrzygnięć dotyczących 
pieczy, nie zawsze będzie przysługiwała ona obojgu podmiotom (rodzicom, mał-
żonkom lub byłym małżonkom) w jednakowym zakresie. Kwestia ta pozostaje 
jednak poza zasadniczym nurtem niniejszych rozważań.

Podstawy prawne pieczy podzielonej pojawiły się w polskim ustawodaw-
stwie za sprawą dwóch nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Ustawy 
z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy3 
oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw4. Na podstawie pierwszej ze wska-
zanych nowelizacji został wprowadzony do kodeksu art. 1121 ustalający rozkład 
obowiązków i uprawnień wynikających z władzy rodzicielskiej pomiędzy pod-
miotami pieczy zastępczej a rodzicami dziecka. Kwestia ta – stanowiąca do tej 
pory, ze względu na brak odpowiedniej regulacji, przedmiot kontrowersji dok-
trynalnych – doczekała się zatem normatywnego rozstrzygnięcia5. Redakcję po-
wyższego przepisu poddano – w wyniku nowelizacji kodeksu dokonanej Ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej6 – 
niewielkiej modyfikacji, jednak jej merytoryczny sens pozostał niezmieniony. 
Z kolei nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 r., poszerzającą 

2 Także w myśl art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.; dalej: ustawa o pieczy zastępczej) 
małżonkowie mogą tworzyć tzw. rodzinną pieczę zastępczą, czyli rodzinę zastępczą lub rodzinny 
dom dziecka. 

3 Dz.U. nr 220, poz. 1431. 
4 Dz.U. nr 45, poz. 234.
5 J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Ossoli-

neum 1985, s. 884–885. 
6 Dz.U. nr 149, poz. 887. 
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formułę art. 96 (jego dotychczasową i nową treść ujęto w dwa paragrafy), wypo-
sażono rodziców niemających pełnej zdolności do czynności prawnych w kom-
petencję do uczestnictwa w sprawowaniu niektórych atrybutów władzy rodzi-
cielskiej. 

Kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia istoty pieczy podzielonej będzie miała 
zatem analiza dwóch wymienionych wyżej przepisów kodeksu, przede wszyst-
kim art. 1121 k.r.o., a w pewnym stopniu także art. 96. 

Zasady podziału atrybutów władzy rodzicielskiej  
na gruncie art. 1121 § 1 k.r.o.

Przepis art. 1121 k.r.o. ustala, w zakresie podziału władzy rodzicielskiej nad 
dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, następujące zasady:

−	 obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem, jego 
wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności 
w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, 
należą do podmiotu pieczy zastępczej;

−	 pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą 
do rodziców dziecka;

−	 sąd opiekuńczy może przyjąć w tym względzie inne postanowienie.
Aktualnie nie ma wątpliwości, że wskazane wyżej obowiązki i uprawnie-

nia podmiotów zastępczych powstają z momentem faktycznego umieszczenia 
małoletniego pod ich pieczą, nie zaś z chwilą wydania lub uprawomocnienia się 
orzeczenia w tej sprawie. Ta przyjęta w doktrynie, choć nie jednomyślnie, teza7 
znalazła również normatywne potwierdzenie w art. 49 Ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zgodnie z ustalonymi ustawowo regułami (pomijając zatem możliwość od-
stępstwa od nich w drodze orzeczenia sądu opiekuńczego), do rodziców dziecka 
należą: piecza nad osobą dziecka niemająca charakteru bieżącego; reprezentacja 

7 J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego…, s. 885; tenże (w oprac. J. Gajdy), w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 956; H. Cie-
pła, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 4, Warszawa 2009, 
s. 827; I. Długoszewska, Przesłanki oraz skutki…, s. 210. Inaczej H. Haak, Władza rodzicielska. 
Komentarz, Toruń 1995, s. 181, według którego miarodajna jest chwila uprawomocnienia się po-
stanowienia sądu w przedmiocie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
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dziecka – w części nieobejmującej spraw związanych z bieżącą pieczą i wycho-
waniem; zarząd majątkiem dziecka – w pełnym zakresie8.

Sposób sformułowania analizowanego przepisu nie jest jednak wystarcza-
jąco precyzyjny, z tego powodu próba odkodowania jego zakresu znaczeniowego 
nie jest sprawą łatwą. To z kolei przekłada się na niemałe trudności związane 
z jego stosowaniem w praktyce. Należy przeto przyjrzeć się szczegółowym za-
sadom podziału władzy nad małoletnim w odniesieniu do poszczególnych, tra-
dycyjnie wyróżnianych, jej elementów składowych.

Piecza a piecza bieżąca nad osobą dziecka

Początkowy fragment paragrafu pierwszego art. 1121 k.r.o. wskazuje – po-
nad wszelką wątpliwość – że ustawodawca w ramach atrybutu pieczy na osobą 
dziecka wyodrębnia tę jej postać, która ma charakter pieczy bieżącej, powierza-
jąc jej wykonanie podmiotowi zastępczemu. Jest to oczywiste, piecza sprawo-
wana na bieżąco wymaga bowiem niemal ciągłego kontaktu z dzieckiem. Tym 
samym przeciwstawia pieczę bieżącą pieczy niemającej takiego charakteru. Ro-
dzi się w związku z tym pytanie, czy da się wytoczyć ścisłą linię demarkacyjną 
pomiędzy „pieczą bieżącą” a „pieczą niemającą charakteru bieżącego”. W pi-
śmiennictwie podejmowane są próby dookreślenia znaczenia tej pierwszej po-
staci pieczy, nie tylko przytaczając, exempli modo, jej elementy (przejawy), lecz 
również niekiedy poprzez próby wskazania składników nieobjętych jej zakresem 
(czyli należących do pieczy niemającej charakteru bieżącego). Warto przyjrzeć 
się niektórym propozycjom przedstawicieli nauki prawa rodzinnego. W sposób, 
jak się wydaje, najpełniejszy istota interesującej nas konstrukcji została wyra-
żona w stanowiskach prezentowanych przez J. Gajdę oraz M. Andrzejewskiego. 
Wymienieni autorzy (pomijając nieistotne różnice terminologiczne) rozumieją 
przez pojęcie „piecza bieżąca”, utożsamianą z pieczą faktyczną, „całokształt od-
działywań na dziecko w trakcie zwykłych codziennych czynności życiowych, 
zaliczając tu przykładowo: zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, opieki 

8 Warto przy okazji zasygnalizować, że pozbawienie rodziców bieżącej pieczy nad dziec-
kiem pociąga za sobą doniosłe skutki również na gruncie innych gałęzi prawa – zob. uwagi I. Dłu-
goszewskiej (Przesłanki oraz skutki…, s. 204–205) na temat utraty przez rodziców uprawnień 
przewidzianych w prawie pracy i prawie socjalnym oraz M. Goettela (Pozostawanie w stosunku 
prawnorodzinnym jako przesłanka prawa do ulgi podatkowej na dziecko (ulgi rodzinnej), „Ro-
dzina i Prawo” 2009, nr 13, s. 50) w kwestii utraty przez rodziców, których dziecko umieszczono 
w pieczy zastępczej, prawa do podatkowej ulgi rodzinnej. 
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lekarskiej, racjonalnego żywienia, odpowiedniej odzieży, godziwych warunków 
bytowych, warunków systematycznego kształcenia się, korzystania z dóbr kul-
tury, pomocy w usamodzielnieniu się”9, z czym łączy się między innymi po-
zostawanie z dzieckiem we wspólnocie domowej, a także możliwość żądania 
odebrania dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną10. Inaczej brzmiącą 
formułą, choć oddającą zbliżony sens, posługuje się J. Strzebinczyk, przyjmu-
jąc, że na pieczę bieżącą składają się „wszystkie faktyczne starania o dziecko, 
konieczność podjęcia których wynika z typowych interakcji między dzieckiem 
a rodziną zastępczą (placówką)”, dodając jednocześnie, że „codzienne osobiste 
kontakty z dzieckiem umożliwiają orientację co do jego wymagających zaspoko-
jenia, aktualnych (zatem bieżących właśnie) potrzeb, wśród których wymienia 
się przykładowo troskę o naukę dziecka i sposób spędzania przez nie wolnego 
czasu, a także zakresu osobistych interesów dziecka, których ochronę dyktuje 
potrzeba chwili”11. W nieco inny sposób rozkłada akcenty, formułując treść in-
teresującej nas postaci pieczy, M. Safjan. Autor ten sprowadza pieczę bieżącą 
(którą uznaje za charakterystyczny element pieczy nad osobą dziecka) do ze-
społów następujących obowiązków i uprawnień: obowiązek i uprawnienie do 
pozostawania z małoletnim we wspólnocie domowej (co wiąże się bezpośrednio 
z zakazem oddawania małoletniego pod stałą opiekę osobom trzecim); obowią-
zek i uprawnienie żądania wydania dziecka od osób nieuprawnionych; obowią-
zek zapewnienia dziecku środków utrzymania i wychowania12. Nie ma jednakże 
pewności, czy wskazane zespoły obowiązków i uprawnień wypełniają, zdaniem 
powołanego autora, pełen zakres pieczy bieżącej, czy stanowią jedynie niektóre 
(najważniejsze?) jej elementy.

Usiłując dokonać rozróżnienia analizowanych wyżej pojęć, trafnie podkre-
śla się w doktrynie, że w pojęciu „piecza bieżąca” nie mieszczą się „decyzje istotne 
perspektywicznie dla losów dziecka”13. Jednak już odwołanie się, w celu zilustro-
wania powyższego rozróżnienia, do konkretnych stanów faktycznych przyspa-
rza trudności i nie rozwiewa pewnych wątpliwości. Do charakterystycznych 

9 J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2000, s. 424; 
M. Andrzejewski, w: Rodziny zastępcze – problematyka prawna, red. M. Andrzejewski, Toruń 
2006, s. 34–35; tenże, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 436–437.

10 M. Andrzejewski, Rodziny zastępcze...; tenże, w: System prawa prywatnego..., t. 12.
11 J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 344.
12 M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych…, s. 157–158. 
13 J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 344.
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przykładów należą między innymi decyzje w zakresie edukacji dziecka. Z pew-
nością wybór kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego (szkoła ogólnokształ-
cąca czy zawodowa) nie ma charakteru czynności z zakresu pieczy bieżącej14. 
Czy podobnie należy ocenić wybór szczegółowego profilu kształcenia (klasa hu-
manistyczna czy matematyczno-fizyczna)? Bez wątpienia zaś wszelkie rozstrzy-
gnięcia mające w tym zakresie charakter „techniczny” lub pomocniczy, jak wy-
bór szkoły ze względu na jej dogodne położenie (na przykład szkoła podstawowa 
nr 3 czy nr 7), określenie miejsca pobytu dziecka lub sposobu uczęszczania na 
zajęcia w związku z nauką poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w inter-
nacie szkolnym, na stancji lub codzienny dojazd publicznym transportem), posy-
łanie dziecka mającego zaległości w nauce na korepetycje itd., należy uznać za 
czynności należące do pieczy bieżącej. Zastrzeżenia, i to z kilku powodów, budzi 
pogląd wyłączający z zakresu pieczy bieżącej „wybór sposobu leczenia dziec-
ka”15. Niepodobna przede wszystkim zgodzić się z sugestią, iż sposób leczenia 
małoletniego może być przedmiotem wyboru przysługującego podmiotowi spra-
wującemu pieczę nad nim. Obowiązek zastosowania wymaganych procedur lub 
środków leczniczych wynika bowiem bądź ze wskazań lekarskich, bądź, zazwy-
czaj w przypadkach mniejszej wagi (na przykład drobne urazy lub zranienia, do-
legliwości bólowe, infekcje), z tak zwanej wiedzy ogólnej (wynikającej głównie 
z doświadczenia życiowego), dostępnej przeciętnemu dorosłemu człowiekowi. 
Zachowania, czy to polegające na zabiegach leczniczych podejmowanych we 
własnym zakresie, czy to zmierzające do zapewnienia świadczeń medycznych 
przez kompetentnych pracowników służby zdrowia, z reguły będą się mieścić 
w pojęciu „bieżąca piecza”. Mogą wykraczać poza jej zakres jedynie wyjątkowo, 
w razie konieczności podjęcia czynności leczniczej o znacznym stopniu ryzyka 
dla życia lub zdrowia dziecka albo stanowiącej poważną ingerencję w jego orga-
nizm (na przykład przeszczep organu, amputacja kończyny, poważniejszy zabieg 
operacyjny o niepewnym rezultacie). Jest natomiast kwestią bezdyskusyjną, że 
w zakres bieżącej pieczy wchodzi między innymi ustawiczne czuwanie nad bez-
pieczeństwem dziecka, dostarczanie mu pożywienia, ubrania, rozrywek, zaopa-
trywanie w pomoce szkolne, pouczanie, wspieranie i nadzorowanie zachowania 
się dziecka w różnych sytuacjach życiowych. Zasady doświadczenia życiowego 

14 Tamże. Niezbyt precyzyjnym przykładem operują natomiast J. Ignatowicz, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1990, s. 467 oraz H. Cie-
pła, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 826, mówiąc o „wyborze szkoły dla dziecka”. 

15 Przykład podany m.in. przez H. Ciepłą (w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…).
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pokazują również, że w licznych przypadkach czynności składające się na bie-
żącą pieczę przeplatają się lub zazębiają z działaniami o charakterze wychowaw-
czym (o czym poniżej). 

„Udział” rodziców i podmiotów pieczy zastępczej w wychowaniu dziecka

Istotne wątpliwości dotyczą kolejnego zespołu obowiązków i uprawnień 
względem dziecka określanego mianem wychowania. Analizowany wyżej po-
czątkowy fragment art. 1121 § 1 k.r.o. zdaje się dowodzić, że ustawodawca wy-
raźnie oddziela pieczę nad dzieckiem (przynajmniej pieczę bieżącą) od jego 
wychowania. W tym względzie wykazuje się pewną konsekwencją, nie tylko 
bowiem posługuje się (o czym będzie mowa w dalszych wywodach) identyczną 
formułą w treści art. 96 § 2 i 158 k.r.o.), lecz czyni to przede wszystkim w unor-
mowaniach określających istotę i treść władzy rodzicielskiej (art. 95 § 1 i 96 
§ 1 k.r.o.). Trafnie zarzuca się w piśmiennictwie – w odniesieniu do tych dwóch 
ostatnich przepisów – brak spójności redakcyjnej16, a także przemieszanie ma-
terii17. Choć powyższe normatywne ujęcie koncepcji władzy rodzicielskiej stało 
się przyczyną rozbieżnych interpretacji18, należy przychylić się do stanowiska – 
dominującego, jak się wydaje, zwłaszcza w nowszej doktrynie – iż wychowanie 
jest składnikiem pieczy nad dzieckiem, która jest kategorią nadrzędną, obejmu-
jącą wszystkie podstawowe elementy osobowe władzy rodzicielskiej19. 

Zastanówmy się jednak nad istotą wychowania, bez względu na jego miej-
sce w strukturze władzy rodzicielskiej. Nie wchodząc w niuanse, których wy-
jaśnienie jest zadaniem teorii wychowania, należy się odwołać do słownikowej 
definicji, mającej swą użyteczność również na gruncie jurydycznych rozważań 
rodzinnoprawnych, przyjmującej, że wychowanie oznacza całokształt zabiegów 
mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym 

16 T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987, s. 20. 
17 J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 265–266.
18 Zob. szczegółowy przegląd stanowisk w tej materii przedstawiony przez I. Długoszew-

ską, Przesłanki oraz skutki…, s. 61 i n. Por. też rozważania na ten temat m.in. T. Sokołowskiego 
(Władza rodzicielska…, s. 18 i n.) oraz J. Strzebinczyka (w: System prawa prywatnego, t. 12..., 
s. 265 i n.).

19 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 6, Warszawa 2009, s. 219; J. Strze-
binczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 267 oraz I. Długoszewska, Przesłanki oraz 
skutki…, s. 65. Wcześniej w podobnym duchu wypowiedział się m.in. T. Sokołowski, Władza 
rodzicielska…, s. 30 i 32.
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i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie20. Nie budzi też 
wątpliwości, że proces wychowania obejmuje zarówno bieżące niezbędne zabie-
gi wychowawcze, które w codziennych sytuacjach często splatają się z innymi 
osobowymi elementami pieczy, zwłaszcza z troską o bezpieczeństwo dziecka (na 
przykład gdy rodzic spacerujący z dzieckiem w parku nie tylko zapobiega róż-
nego rodzaju zagrożeniom, ale i uświadamia dziecku konieczność poszanowania 
środowiska naturalnego, wyjaśnia istotę oraz przyczyny zjawisk przyrodniczych 
itd.), jak i rozstrzygnięcia, które w istotny sposób wpływają na postawę dziec-
ka, nierzadko przez całe życie. Te ostanie wiążą się niekiedy z koniecznością 
dokonania zasadniczych wyborów, na przykład czy dziecku mają być wpojone 
przekonania religijne zgodnie z regułami danego wyznania, z czym może łączyć 
się kwestia jego udziału w określonych obrzędach religijnych lub uczestnictwo 
w katechezie, czy przyjąć tak zwany świecki model wychowania; czy narzucić 
dziecku udział w sporcie wyczynowym, co może się odbywać, jak wiadomo, 
kosztem nauki lub zdobywania innych umiejętności albo stanowić źródło za-
grożeń dla zdrowia, czy dać w tym względzie dziecku „wolną rękę”. Możemy 
zatem wyodrębnić, choć ustawodawca operuje jednolitą kategorią wychowania, 
w obrębie powyższego atrybutu – na podobieństwo pieczy nad osobą – „bieżące 
wychowanie” dziecka, obejmujące codzienne niezbędne zabiegi, oraz „czynno-
ści wychowawcze niemające charakteru bieżącego”, a polegające zwłaszcza na 
podejmowaniu decyzji w kwestii wyboru zasadniczego kierunku wychowania. 

Powracając do rozstrzygnięcia zawartego w treści art. 1121 § 1 zd. pierwsze 
k.r.o., należy zadać wobec tego pytanie: czy rzeczywiście atrybut wychowania, 
jak to zdaje się sugerować brzmienie powołanego przepisu, został przyznany 
wyłącznie podmiotowi zastępczemu. W doktrynie takie zapatrywanie dominuje, 
co niekiedy wspiera się argumentem, że umieszczenie dziecka w środowisku 
zastępczym wynika najczęściej z negatywnej oceny rodziców jako wychowaw-
ców21. O ile w części odnoszącej się do bieżących czynności wychowawczych 

20 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, t. III, s. 786; Uniwersalny 
słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2008, t. 4, s. 562.

21 J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 345. Autor nieco łagodzi swo-
je stanowisko, dopuszczając (za przyzwoleniem podmiotów pieczy zastępczej) podejmowanie 
względem dziecka przez rodziców starań w zakresie wychowania, ujmowanych wyłącznie w ka-
tegorii faktów. Z kolei M. Andrzejewski, (w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 438) wyra-
ża opinię, że wychowanie (jako atrybut przysługujący podmiotom zastępczym) w rozumieniu 
art. 1121 § 1 k.r.o. jest zwrotem potocznym, niezwiązanym z elementem kierowania. Zob. też 
m.in. J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego…, s. 885; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy…, s. 826. 
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opinia taka jest najzupełniej trafna, o tyle w pozostałym zakresie tego rodzaju 
wniosek należałoby uznać za zbyt kategoryczny. Nie podważając zatem tezy, 
iż w rękach podmiotu zastępczego powinna skupiać się zasadnicza część od-
działywań wychowawczych, niepodobna jednocześnie odmówić rodzicom 
kompetencji do decydującego głosu (podejmowania wiążących rozstrzygnięć) 
w kwestiach, przynajmniej niektórych, dotyczących kształtowania zasadniczego 
kierunku wychowania dziecka22. Prezentowany tu punkt widzenia nie spotyka 
się na ogół z akceptacją doktryny. Zgłoszony pogląd kompromisowy dopusz-
cza podział atrybutu wychowania, jednakże wyłącznie na zasadzie „wspólnego 
przysługiwania uprawnień i obowiązków w zakresie kierowania wychowaniem 
dziecka” podmiotom zastępczym i rodzicom23. 

Problem przysługiwania atrybutu kierowania dzieckiem

Rozważania nad zasadami podziału pomiędzy podmiotami zastępczymi 
a rodzicami obowiązków i uprawnień składających się na pieczę nad dzieckiem 
wymagają uwzględnienia szczególnego atrybutu władzy rodzicielskiej, jakim 
jest „kierowanie dzieckiem”. Atrybut ten pojawia się w treści zdania pierwszego 
art. 96 § 1 k.r.o., które brzmi: „Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich 
władzą rodzicielską i kierują nim”. Trzeba przyznać, że tego rodzaju ujęcie ani 
nie ułatwia wyjaśnienia znaczenia „kierowania” i ustalenia jego relacji z innymi 
elementami władzy rodzicielskiej, ani nie rozstrzyga o losie powyższego atrybu-
tu w świetle art. 1121 § 1 k.r.o.: pozostaje on przy rodzicach, czy jest przekazany 
podmiotom zastępczym? Trudno przeto dziwić się rozbieżnym interpretacjom 
w tej materii.

W doktrynie ukształtowały się różne, nierzadko przeciwstawne stanowi-
ska. Według jednego z nich (wydaje się, że przeważającego) ustawodawca kiero-
wanie w całości pozostawił rodzicom naturalnym24. Opiera się ono na założeniu, 

22 Charakterystycznym, przytoczonym wyżej przykładem, jest wychowanie religijne, 
w zakresie którego podmioty zastępcze nie mogą narzucać dziecku – jak trafnie zauważa M. An-
drzejewski (w: Rodziny zastępcze…, s. 127) – własnych przekonań; muszą zatem w pełni respek-
tować (niezależnie od zdania samego dziecka, zwłaszcza starszego) wybór rodziców. 

23 M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych..., s. 168. Krytycznie o propozycji autora wypo-
wiada się J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 345.

24 Tak m.in.: M. Andrzejewski, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 438, tenże, w: Ro-
dziny zastępcze…, s. 35–36; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012, 
s. 362; I. Długoszewska, Przesłanki oraz skutki…, s. 202; H. Haak, Władza rodzicielska…, s. 182. 
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że wchodzące w rachubę trzy kategorie pojęciowe: wymienione w treści art. 1121 
§ 1 zd. pierwsze k.r.o. – „bieżąca piecza” i „wychowanie” oraz niewymienione 
w tym przepisie „kierowanie” mają odrębny zakres znaczeniowy. Skoro ustawo-
dawca nie przekazał atrybutu kierowania podmiotom zastępczym, oznacza to 
zachowanie go przez rodziców naturalnych. Zgodnie z odmiennym punktem 
widzenia atrybut „kierowania” podlega zróżnicowanej ocenie w zależności od 
tego, jakiej sfery obowiązków i uprawnień względem dziecka dotyczy. Jeżeli 
tą sferą jest wychowanie, wówczas obowiązki i uprawnienia w zakresie kie-
rowania należą wspólnie do podmiotów zastępczych oraz rodziców, jeżeli zaś 
jest to sfera spraw niemających bezpośredniego związku z procesem wycho-
wawczym, kierowanie należy wyłącznie do rodziców25. Wyrażono też opinię, 
że kierowanie wychowaniem dziecka należy do sfery uprawnień podmiotu za-
stępczego26.

Jak widać, źródłem dylematu co do przysługiwania uprawnień i obowiąz-
ków w zakresie kierowania dzieckiem konkretnym podmiotom sprawującym 
nad nim pieczę jest nie tylko milczenie ustawodawcy na ten temat, ale i brak 
jednolitego stanowiska w kwestii pojmowania sensu powyższego atrybutu oraz 
jego miejsca w strukturze władzy rodzicielskiej27. Nie przekonuje zapatrywanie 
ani uznające kierowanie za odrębny od wychowania składnik władzy rodziciel-
skiej28, ani kojarzące je wyłącznie (lub przede wszystkim) z tym składnikiem 
władzy29. Za bliższe prawdy należy uznać twierdzenie, iż oba te elementy krzy-
żują się w ten sposób, że kierowanie mieści się w sferze działań wychowawczych, 
ale również wkracza w dziedziny leżące poza tą sferą30. Najsilniejsze podstawy 
wydaje się mieć teza, iż uprawnienia i obowiązki w zakresie kierowania dziec-
kiem pojawiają się w obrębie wszystkich osobowych elementów władzy rodzi-

25 M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych..., s. 168. Podobnie E. Holewińska-Łapińska, 
Glosa do uchwały SN z 2.10.1991 r., sygn. III CZP 92/91, „Państwo i Prawo” 1992, nr 2, s. 115. 

26 J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 345. Można jednak odnieść 
wrażenie, że autor aprobuje także, przytoczony wyżej, pogląd M. Safjana, który wyraża nieco 
odmienną myśl. 

27 Zob. wątpliwości w tej kwestii zwłaszcza J. Strzebinczyka (tamże, s. 267).
28 Wyrażone w doktrynie m.in. przez: J. Marciniaka, Treść i sprawowanie opieki nad ma-

łoletnim, Warszawa 1975, s. 48. 
29 Tak można interpretować zapatrywanie J. Ignatowicza, w: System prawa rodzinnego…, 

s. 814.
30 Zob. zwłaszcza obszerną argumentację T. Sokołowskiego, Władza rodzicielska…, s. 28–

31 oraz wypowiedzi przytoczonych tam autorów. Por. też M. Safjan, Instytucja rodzin zastęp-
czych..., s. 167. 
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cielskiej, czyli w obrębie wychowania, pozostałych elementów pieczy nad osobą 
dziecka oraz jego reprezentacji (dotyczącej oczywiście spraw niemajątkowych). 
Tego rodzaju wniosek uzasadnia nawet odwołanie się do słownikowej definicji 
kierowania31, choć w stosunku do ujęcia jurydycznego ma ona z pewnością węż-
szy sens.

Co zatem oznacza kierowanie dzieckiem w rozumieniu art. 96 § 1 zd. pierw-
sze k.r.o. oraz jaka jest sytuacja tegoż atrybutu na gruncie art. 1121 § 1 k.r.o.? 
Można najogólniej stwierdzić, że polega ono na ustalaniu (w granicach kompe-
tencji rodziców) sytuacji prawnej i faktycznej dziecka, decydowaniu o jego waż-
niejszych sprawach oraz wytyczaniu jego „drogi życiowej” i kierunków rozwoju. 
Należy zatem pojmować je możliwie szeroko, jako atrybut obejmujący wszelkie 
najważniejsze oddziaływania na dziecko (kształtujące jego sytuację i wpływają-
ce na jego postępowanie)32. Do jego najbardziej charakterystycznych przejawów 
można zaliczyć w szczególności:

− ustalenie niektórych elementów statusu prawnego (w tym stanu cywilne-
go) dziecka, na przykład wybór obywatelstwa, wybór oraz zmiana imie-
nia i nazwiska;

− decyzje w kwestii uczestnictwa dziecka w niektórych ważniejszych sto-
sunkach prawnych, na przykład przez możliwość rozwiązania stosunku 
pracy sprzeciwiającego się dobru małoletniego;

− określenie miejsca pobytu dziecka, na przykład w związku z kształce-
niem się poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie, na 
stancji, u dalszych krewnych);

− podejmowanie niezbędnych decyzji w zakresie zapewnienia dziecku 
opieki zdrowotnej, na przykład zgoda na poddanie dziecka badaniu, le-
czenie szpitalne lub zabieg operacyjny;

− ważniejsze rozstrzygnięcia w zakresie szkolnej oraz pozaszkolnej eduka-
cji dziecka (wybór rodzaju kształcenia ponadgimnazjalnego, uczęszcza-
nie na kursy języków obcych, komputerowe itd.);

31 Według Uniwersalnego słownika języka polskiego..., t. 2, s. 94 „kierować (kimś)”, ozna-
cza m.in. zarządzać kimś, wskazywać komuś sposób postępowania. Podobnie w Słowniku języka 
polskiego..., t. I, s. 914, „kierować (kimś)” to tyle, co rządzić kimś, wytyczać komuś drogi dzia-
łania, a także kształcić kogoś, dawać komuś wskazówki. Autorzy przytaczają też przykładowe 
zwroty „kierować wychowaniem”, „kierować czyimiś krokami”. 

32 Taki szeroki kształt (uważam, że trafnie) nadają atrybutowi kierowania T. Sokołowski, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 
2013, s. 658 i n. oraz M. Andrzejewski, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 438, o czym 
świadczą przytoczone przez autorów przykłady.
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− rozstrzygnięcia w sprawach światopoglądowych (w kwestii udziału 
dziecka w obrzędach i praktykach religijnych, katechezie przedszkolnej 
lub szkolnej itd.);

− decydowanie o przynależności dziecka do organizacji, na przykład mło-
dzieżowych, kół zainteresowań itp.;

− rozstrzyganie w kwestii możliwości uczestnictwa dziecka w sporcie wy-
czynowym, kursie na prawo jazdy oraz w innych przedsięwzięciach roz-
wijających określone sprawności lub umiejętności;

− określanie sposobu spędzania ferii szkolnych lub innego czasu wolne-
go, na przykład wyjazd na kolonie lub obóz młodzieżowy, wycieczkę 
zagraniczną, pobyt u dziadków, pójście na mecz sportowy, do kina, na 
dyskotekę, wyjście na podwórko, zabawa z komputerem itd.33

Powyższe, przykładowe wyliczenie dowodzi, że nie da się w sposób ka-
tegoryczny przypisać atrybutu kierowania bądź podmiotom pieczy zastępczej, 
bądź rodzicom. Wykonywanie obowiązków i uprawnień kwalifikowanych jako 
kierowanie dzieckiem może się odnosić bądź do dziedziny pieczy bieżącej lub do 
bieżących zabiegów wychowawczych – co należy do kompetencji podmiotów za-
stępczych, bądź do dziedziny pieczy niemającej charakteru bieżącego, w tym do 
sfery wychowania, a więc działań polegających na podejmowaniu rozstrzygnięć 
o poważniejszym znaczeniu – co mieści się w zakresie kompetencji rodziców. 
Kierowanie może być zatem udziałem obu kategorii podmiotów sprawujących 
pieczę podzieloną nad małoletnim. Dodać trzeba, że niekiedy wchodzi też w za-
kres atrybutu reprezentacji dziecka. 

Nie powinno budzić wątpliwości, że poszczególne uprawnienia i obowiązki 
składające się na element kierowania są związane z określonymi podmiotami na 
zasadach wyłączności, to znaczy należą do kompetencji – zgodnie z przedsta-
wionymi wyżej regułami – podmiotów zastępczych albo rodziców. Jako trud-
ne do przyjęcia należy w związku z tym ocenić, zasygnalizowane już wyżej34, 
stanowisko M. Safjana o wspólnym ich przysługiwaniu ex lege powyższym 
podmiotom. Zgodzić się jednakże wypada z użytecznością czy wręcz potrzebą 

33 Wiele z podanych wyżej przykładów, ilustrujących analizowany atrybut, przytacza się 
w doktrynie – por. szczegółowy przegląd elementów kierowania w opracowaniach: T. Soko-
łowskiego, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 658 i n., tegoż, Władza rodzicielska…, s. 32 
i 79–80; M. Andrzejewskiego, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 438; T. Smyczyńskiego, 
Prawo rodzinne…, s. 241–243 (choć autor ten rozróżnia kierowanie dzieckiem oraz działania 
kształtujące sytuację prawną dziecka); M. Safjana, Instytucja rodzin zastępczych..., s. 166–167. 

34 Zob. M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych..., s. 168.
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przyjęcia w konkretnej sytuacji mechanizmu umożliwiającego podejmowanie 
ważniejszych decyzji dotyczących dziecka na zasadach współdziałania rodzi-
ców i podmiotów zastępczych. Rozwiązania powyższego problemu, na gruncie 
obowiązującego stanu prawnego, należy poszukiwać jednakże na innej drodze 
(o czym niżej), wyrażając też zapatrywanie, że być może pożądane byłoby wy-
raźne stanowisko ustawodawcy w tej kwestii.

Skutki podziału władzy rodzicielskiej  
w odniesieniu do pozostałych atrybutów

Konsekwencją omówionych dotychczas kontrowersji pojawiających się na 
tle wykładni art. 1121 § 1 k.r.o. w zakresie pieczy nad osobą dziecka są trud-
ności interpretacyjne dotyczące kolejnego atrybutu władzy rodzicielskiej, mia-
nowicie: reprezentacji dziecka. Wynika to z formuły analizowanego przepisu, 
który, mówiąc o reprezentacji „w tych sprawach”, ma na myśli podejmowanie 
przez podmioty zastępcze czynności prawnych (także czynności w postępowa-
niu przed sądami lub innymi organami państwowymi) w sprawach związanych 
z wykonywaniem bieżącej pieczy oraz wychowaniem. Wyjaśnienie zatem zakre-
su kompetencji tychże podmiotów w dziedzinie bieżącej pieczy nad małoletnim 
i jego wychowania umożliwia ustalenie zakresu przysługującej im reprezentacji 
małoletniego, a siłą rzeczy, na zasadzie wnioskowania a contrario, zakresu re-
prezentacji przysługującej rodzicom.

Wydawać by się mogło, że tego rodzaju komplikacje nie towarzyszą trze-
ciemu z podstawowych atrybutów władzy rodzicielskiej – pieczy nad majątkiem 
dziecka. Opinię tę należy uznać za słuszną, jednak z pewnym zastrzeżeniem. 
Należy bowiem zadać pytanie, czy wykonywanie wspomnianego atrybutu, przy-
sługującego, stosownie do art. 1121 § 1 zd. drugie k.r.o., rodzicom, nie doznaje 
żadnych ograniczeń. Z pewnością do podmiotów zastępczych (nie zaś rodzi-
ców) będzie należał zarząd należącymi do dziecka przedmiotami codzienne-
go użytku (jednak nieoddanymi dziecku do użytku wyłącznego, którymi za-
rządza ono samo – art. 101 § 2 k.r.o.), gdyż korzystanie z nich ściśle się łączy 
z bieżącą pieczą nad osobą dziecka35. Pewne wątpliwości natomiast wynikają 
z przewidzianego w art. 103 k.r.o. obowiązku rodziców obracania czystego 

35 T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, s. 241. Podobnie I. Długoszewska, Przesłanki oraz 
skutki…, s. 202. 
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dochodu z majątku dziecka, między innymi na potrzeby związane z jego wy-
chowaniem. Zaspokajanie wspomnianych potrzeb może być – w zależności od 
ich rodzaju – przedmiotem rozstrzygnięć bądź rodziców, bądź podmiotów za-
stępczych. W tym ostatnim wypadku rodzice będą zobligowani wydać pobrane 
z majątku dochody (ewentualnie umożliwić pobranie tych dochodów) podmio-
tom zastępczym. Najkorzystniejszym rozwiązaniem, w razie posiadania przez 
dziecko majątku przynoszącego dochód, byłoby podjęcie przez sąd, na podsta-
wie art. 1121 § 2 k.r.o., stosownego rozstrzygnięcia, nie wyłączając przekazania 
atrybutu pieczy nad majątkiem podmiotom zastępczym. 

Modyfikacja zasad podziału atrybutów władzy rodzicielskiej  
w trybie orzeczenia sądu opiekuńczego

Przedstawione wyżej zasady podziału atrybutów władzy rodzicielskiej 
obowiązują, z mocy prawa, jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej. Ustawo-
dawca wyposaża sąd w tego rodzaju kompetencję (art. 1121 § 2 k.r.o.), wychodząc 
z założenia, że okoliczności konkretnego przypadku mogą przemawiać za roz-
strzygnięciem odbiegającym od reguł ustalonych w § 1 powołanego artykułu36. 
Warto dodać, że sąd nie podlega w tym względzie żadnym ustalonym z góry 
dyrektywom; treść rozstrzygnięcia będzie każdorazowo wynikała z poczynio-
nych w danej sprawie ustaleń. W praktyce raczej trudno założyć (choć nie da się 
tego zupełnie wykluczyć) rozszerzenie zakresu uprawnień i obowiązków rodzi-
ców naturalnych, gdyż mogłoby to utrudnić, czy wręcz uniemożliwić wypełnia-
nie funkcji podmiotu pieczy zastępczej. Należy sądzić, że mechanizm przyjęty 
w przywołanym wyżej przepisie został pomyślany jako instrument umożliwiają-
cy przede wszystkim rozstrzygnięcie idące w przeciwnym kierunku, czyli roz-
szerzające zakres obowiązków i uprawnień podmiotów zastępczych37. Nie ma, 
jak się wydaje, przeszkód ku temu, by nawet w daleko idącym stopniu ogra-
niczyć atrybuty rodziców, jednak takie rozstrzygnięcie nie powinno prowadzić 

36 Jak sygnalizuje M. Andrzejewski (w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
H. Dolecki, T. Sokołowski..., s. 746), w praktyce sądy niezmiernie rzadko korzystają z przyznanej 
im kompetencji.

37 E. Holewińska-Łapińska, Glosa do uchwały SN z 2.10.1991 r.…, s. 115. Podobnie J. Igna-
czewski (aktualizacja R. Zegadło), w: Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, red. J. Igna-
czewski, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 193.Według M. Safjana (Instytucja rodzin zastępczych..., 
s. 176) możliwości modyfikacji rozwiązania zawartego w art. 1121 § 1 k.r.o. są ograniczone i do-
tyczyć mogą jedynie wypadków wyjątkowych. 
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do rzeczywistego pozbawienia rodziców władzy38. Na przykład, sytuacja dziecka 
może przemawiać za tym, by podmioty zastępcze zostały wyposażone w kompe-
tencję do podejmowania rozstrzygnięć również wychodzących poza sferę bieżą-
cej troski i działań wychowawczych. Okoliczności danego przypadku mogą też 
wymagać odebrania rodzicom atrybutu pieczy nad majątkiem, aby zapobiec jego 
marnotrawieniu. Wprawdzie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prze-
widują odrębnie taką możliwość (na podstawie art. 109 § 3 k.r.o.), jednak łączy 
się to z koniecznością powołania w tym celu kuratora, któremu majątek dziecka 
zostanie powierzony. Nie ma, jak się wydaje, żadnych przeszkód ku temu, aby 
owym kuratorem był podmiot pieczy zastępczej, jednak prostszym zabiegiem 
będzie oparcie omawianego rozstrzygnięcia na art. 1121 § 2 k.r.o. 

Postanowienie sądu opiekuńczego sprowadza się zatem do modyfikacji – 
wynikającego z art. 1121 § 1 k.r.o. – ustawowego zakresu obowiązków i upraw-
nień mieszczących się w sferze kompetencji rodziców i podmiotów pieczy za-
stępczej39. Należy zadać pytanie, czy w treści powyższego postanowienia może 
być zawarte rozstrzygnięcie innego rodzaju. W szczególności, czy art. 1121 § 2 
k.r.o. daje podstawę do przyznania określonych obowiązków i uprawnień wspól-
nie rodzicom oraz podmiotom zastępczym, zwłaszcza że, jak już zasygnalizowa-
no to wcześniej (punkt Problem przysługiwania atrybutu kierowania dzieckiem 
in fine), z mocy prawa tego typu rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Na posta-
wione wyżej pytanie należałoby udzielić odpowiedzi twierdzącej, co da się uza-
sadnić elastyczną formułą analizowanego przepisu, przewidującą możliwość po-
stanowienia (przez sąd) „inaczej”. Wspomniane rozstrzygnięcie sądu raczej nie 
będzie dotyczyło sfery bieżącej pieczy, w tym bieżących oddziaływań wycho-
wawczych, ją trzeba bowiem pozostawić w całości wyłącznie w rękach podmio-
tu zastępczego. Jest ono natomiast do pomyślenia w odniesieniu do pozostałych 
obowiązków i uprawnień, przede wszystkim w zakresie kierowania dzieckiem. 
Powinno sprawdzić się zwłaszcza w tych sytuacjach, w których można oczeki-
wać, biorąc pod uwagę postawę rodziców oraz ich stosunek do podmiotów za-
stępczych, chęci oraz umiejętności osiągania konsensusu w istotnych sprawach 
dziecka. Ewentualne różnice zdań w tej materii oraz niemożność wypracowania 

38 E. Holewińska-Łapińska, Glosa do uchwały SN z 2.10.1991 r...
39 Jeżeli zatem sąd uzna, że potrzeba tego rodzaju modyfikacji nie zachodzi, wówczas nie 

wydaje w tej materii żadnego rozstrzygnięcia – Uchwała SN z dn. 19.03.1976 r., sygn. III CZP 
7/76, Lex nr 7810.
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porozumienia mogłyby być rozstrzygane w trybie – znajdującego zastosowanie 
w drodze analogii – art. 97 § 2 k.r.o.40 

Skutki zbiegu opieki oraz pieczy zastępczej

Nie jest wykluczona sytuacja, w której w odniesieniu do danego małolet-
niego mamy do czynienia ze zbiegiem opieki oraz pieczy zastępczej. Chodzi 
oczywiście o takie stany faktyczne, gdy funkcja opiekuna oraz podmiotu spra-
wującego pieczę zastępczą jest powierzana dwóm różnym osobom. Z takim 
rozwiązaniem będziemy mieli do czynienia w sporadycznych wypadkach, usta-
wodawca bowiem wyraźnie preferuje, jako najbardziej pożądane, rozwiązanie 
polegające na powierzeniu opieki podmiotowi pieczy zastępczej41. Dodać trzeba, 
że ze względu na rygorystyczne warunki, którym wspomniany podmiot musi 
odpowiadać (art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o pieczy zastępczej), nie będzie na ogół 
prawnych przeciwwskazań do powierzenia mu roli opiekuna.

Teoretyczna dopuszczalność sytuacji, o której mowa, zmusza do zastano-
wienia się nad problemem podziału pieczy pomiędzy opiekunem a podmiotem 
zastępczym. Nie powinna budzić zastrzeżeń teza, że w tym względzie będą obo-
wiązywały reguły zawarte w art. 1121 k.r.o. Przepis ten będzie w tym wypadku 
podstawą rozstrzygnięć zgodnie z zawartym w art. 155 § 2 k.r.o. odesłaniem, 
przewidującym odpowiednie stosowanie do sprawowania opieki przepisów 
o władzy rodzicielskiej42, przy czym unormowania dotyczące opieki nie wpro-
wadzają w tym zakresie odrębnych rozwiązań. Należy w związku z tym przyjąć, 
że sformułowane wyżej oceny i wnioski w odniesieniu do podziału obowiązków 
i uprawnień pomiędzy podmiotami zastępczymi a rodzicami będą się odnosiły 
również do sytuacji opiekuna. Ewentualne wątpliwości, wynikające z natural-
nych różnic pomiędzy rodzicem a opiekunem i mogące uzasadniać odmienne 

40 M. Safjan, Instytucja rodzin zastępczych..., s. 168. 
41 M. Andrzejewski, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 440; tenże, w: Kodeks rodzin-

ny i opiekuńczy…, s. 742. Problemy teoretyczne i praktyczne związane z powierzeniem tej samej 
osobie funkcji rodzica zastępczego oraz opiekuna szerzej analizuje E. Holewińska-Łapińska, 
Ustanowienie opieki a umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, w: Księga jubileuszowa Pro-
fesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A. Schulz, 
Toruń 2008, s. 405 i n. 

42 M. Safjan, Glosa do wyroku SN z 10.02.1977 r., sygn. III CRN 12/77, „Nowe Prawo” 1979, 
nr 2, s. 153. 
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spojrzenie na rozwiązanie zawarte w art. 1121 § 1 k.r.o., mogą być przecież roz-
strzygnięte w trybie paragrafu drugiego powyższego przepisu. 

Uczestnictwo rodziców niemających pełnej zdolności  
do czynności prawnych w realizacji atrybutów władzy rodzicielskiej

Ze swoistą regulacją, przypominającą podział obowiązków i uprawnień 
z zakresu władzy rodzicielskiej, spotykamy się na gruncie art. 96 § 2 k.r.o. Nie 
mamy tu jednak do czynienia, w ścisłym tego słowa znaczeniu, z ustawowym 
podziałem atrybutów pomiędzy różnymi podmiotami, lecz jedynie z zapewnie-
niem udziału w ich realizacji. Powołany przepis stanowi, że „rodzice, którzy 
nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, uczestniczą w sprawowaniu 
bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuń-
czy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej”. Nie ma, jak się wydaje 
powodów, by pojęciom „bieżąca piecza” oraz „wychowanie” użytym w art. 96 
§ 2 przypisać inny zakres znaczeniowy, niż identycznym terminom zawartym 
w art. 1121 § 1 (nie ma przy tym żadnego znaczenia, iż pierwszy przepis mówi 
o „pieczy na osobą dziecka”, a drugi o „pieczy nad dzieckiem”), zwłaszcza że 
oba unormowania znajdują się w tym samym akcie normatywnym, i to w obrę-
bie jednej instytucji prawnej (władzy rodzicielskiej). Tak więc w zakresie obec-
nie omawianej problematyki należy uznać aktualność wywodów analizujących 
wskazane kategorie pojęciowe. 

Nie ulega wątpliwości, że rodzicom mającym ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych nie przysługują żadne atrybuty władzy rodzicielskiej. Zo-
staje ona w całości przejęta przez drugiego z rodziców (jeżeli brak pełnej zdol-
ności dotyczy tylko jednego z nich – art. 94 § 1 k.r.o.) albo zastąpiona opieką 
(jeżeli brak pełnej zdolności dotyczy bądź obojga rodziców, bądź wprawdzie 
jednego, lecz drugiego rodzica brak – art. 94 § 3 k.r.o.). 

Z oczywistych powodów interesuje nas wyłącznie ta druga ewentualność 
(związana z ustanowieniem opiekuna), ponieważ wtedy pojawia się pewne po-
dobieństwo do konstrukcji tak zwanej pieczy podzielonej. Należy wyraźnie 
podkreślić, że w sytuacji, o której mowa w art. 96 § 2 k.r.o., nie ma miejsca ja-
kakolwiek postać ograniczonej władzy rodzicielskiej43. Ustawodawca wyposaża 

43 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 654; K. Gromek, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 557. 
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jedynie rodziców w kompetencje do uczestniczenia w wykonywaniu wskaza-
nych atrybutów, choć w praktyce niejednokrotnie oznacza to przyjęcie na siebie 
głównego ciężaru bieżącej troski o dziecko oraz jego wychowania44. Atrybutów 
tych nie może przyznać również sąd (na mocy upoważnienia zawartego w koń-
cowej części analizowanego przepisu), gdyż byłoby to naruszeniem ustawowej 
zasady, iż rodzicom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych nie 
przysługuje władza rodzicielska. Odstępstwo od niej mógłby wprowadzić wy-
łącznie ustawodawca.

Możemy zatem mówić o wspólnym wykonywaniu bieżącej pieczy i wy-
chowaniu przez opiekuna i rodziców45. Jednak owo wspólne wykonywanie nie 
rozciąga się na pozostałe obowiązki i uprawnienia względem dziecka. Należy 
w konsekwencji przyjąć, że rodzicom nie przysługuje kompetencja do samo-
dzielnego podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dziecka wiążących 
się z bieżącą pieczą nad nim lub jego wychowaniem. Uczestniczenie rodziców 
w wykonywaniu powyższych atrybutów nie oznacza bowiem uchylenia kom-
petencji opiekuna w tych sprawach, jednak daje rodzicom wpływ na ich bieg. 
Trzeba mimo wszystko uznać, że do opiekuna będzie należał decydujący głos, 
choć jego samodzielność w działaniu doznaje ograniczeń. Będzie on mianowi-
cie zobligowany do uwzględnienia w miarę możliwości życzenia rodziców co 
do sposobu załatwienia określonej sprawy. Na tym bowiem polega mechanizm 
uczestnictwa (wraz z innym podmiotem) w realizacji określonych obowiązków 
i uprawnień. Nie można wykluczyć, że opiekun powierzy rodzicom samodzielne 
załatwianie pewnych, na ogół drobnych, spraw, jeżeli uzna, że nie spowoduje to 
zagrożenia dobra dziecka. Będzie to nieodzowne zwłaszcza wtedy, gdy opiekun 
nie pozostaje z małoletnim we wspólnocie domowej (małoletni mieszka z rodzi-
cami). Należy zgodzić się z opinią, że w praktyce, w większości przypadków, 
zamiast uczestniczenia będzie miało miejsce samodzielne wykonywanie przez 
rodziców bieżącej pieczy oraz wychowywanie małoletniego46. 

44 Ustawodawca sankcjonuje w ten sposób liczne przypadki rzeczywistego udziału rodzi-
ców niemających pełnej zdolności do czynności prawnych w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem, 
co dotyczy głównie małoletnich matek – K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy... Problem 
braku należytej ochrony małoletnich matek został już dość dawno dostrzeżony przez T. Sokołow-
skiego, Władza rodzicielska…, s. 129, który wysunął interesujący, znacznie dalej idący niż obec-
ne rozwiązanie, postulat, aby matkom tym (o ile ukończyły 16 lat) sąd opiekuńczy mógł przyznać 
władzę rodzicielską. Zob. też J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 251.

45 Tak trafnie J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 262.
46 J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 858–859.
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Jeżeli opiekun uniemożliwia lub utrudnia rodzicom ich uczestnictwo 
w sprawowaniu bieżącej pieczy lub w wychowaniu, albo permanentnie igno-
ruje ich prośby lub sugestie w tych sprawach, sąd opiekuńczy może zastosować 
względem opiekuna określone środki dyscyplinujące (na przykład przez udzie-
lenie mu odpowiednich poleceń lub wydanie odpowiednich zarządzeń – art. 165 
§ 1 i 168 k.r.o.), a nawet zwolnić go z opieki (art. 169 § 2 k.r.o.). 

Interes rodziców ustawodawca zabezpiecza w szczególny sposób, gdy spra-
wy (mogą one dotyczyć nie tylko osoby, lecz i majątku małoletniego), w któ-
rych opiekun podejmuje decyzje, mają charakter ważniejszy. Na opiekunie ciąży 
wówczas, w myśl art. 158 k.r.o., obowiązek poinformowania rodziców o decy-
zjach w tych sprawach47. Wydaje się, choć przepisy w tej materii nie wypowiada-
ją się, że opiekun powinien w zasadzie złożyć stosowną informację każdorazowo 
jeszcze przed podjęciem decyzji. Wyrażona przez rodziców (jako osoby zazwy-
czaj najlepiej znające potrzeby swego dziecka) opinia może bowiem okazać się 
bardzo przydatna. Oczywiście nie można tej powinności traktować w sposób 
bezwzględny, kontakt z rodzicami nie zawsze bowiem będzie w odpowiednim 
czasie możliwy, a niekiedy też nie będzie w ogóle celowy. W tych wypadkach 
opiekun ograniczy się jedynie do poinformowania rodziców o podjętej wcześniej 
decyzji. Należy jednakże pamiętać o konieczności uzyskania przez opiekuna 
w tych sprawach zezwolenia sądu opiekuńczego (art. 156 k.r.o.). Przed wyda-
niem rozstrzygnięcia w przedmiocie zezwolenia sąd powinien rozważyć, czy jest 
pożądane wezwanie rodziców w celu zasięgnięcia ich uwag i wniosków w tej 
kwestii. Dodać należy, że z uwagi na wskazaną wyżej kontrolę, bezprzedmio-
towe jest – w razie różnicy zdań co do sposobu załatwienia ważniejszej sprawy 
– do sięgania, w drodze analogii, do art. 97 § 2 k.r.o., gdyby oczywiście dana 
sprawa była objęta kompetencją rodziców z art. 96 § 2 k.r.o. i jednocześnie miała 
charakter istotny.

Ustawodawca, umożliwiając rodzicom niemającym pełnej zdolności do 
czynności prawnych uczestnictwo w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dziec-
kiem i jego wychowaniu, wyposażył jednocześnie sąd, ze względu na dobro 
dziecka, w kompetencję do rozstrzygnięcia tej kwestii w inny sposób (art. 96 
§ 2 in fine k.r.o.). Należy sądzić, że chodzi tu raczej o możliwość ograniczenia, 

47 Powyższa informacja może być złożona w dowolnej formie, jednak w doktrynie postu-
luje się, by miała ona formę pisemną – por. J. Ignatowicz (w oprac. J. Gajdy), w: Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy…, s. 1183. 



421Kontrowersje wokół tak zwanej pieczy podzielonej...

a nawet wyłączenia uczestnictwa rodziców, jeżeli mogłoby ono zagrażać intere-
som dziecka. 

Szczególny przypadek zbiegu różnych postaci pieczy nad dzieckiem

Sytuacja ulega pewnemu skomplikowaniu, jeżeli dziecko, w stosunku do 
którego rodzice uczestniczą, w myśl art. 96 § 2 k.r.o., w sprawowaniu nad nim 
bieżącej pieczy i w jego wychowaniu, zostanie umieszczone w pieczy zastępczej 
(której podmiot nie jest jednocześnie opiekunem). Zapewne nie będą to w prak-
tyce wypadki zbyt częste, należy jednak liczyć się z taką ewentualnością. Do-
chodzi wówczas do swoistego zbiegu pieczy trzech podmiotów: opiekuna, ro-
dziców i podmiotu zastępczego (choć w wypadku rodziców nie na zasadzie 
przysługiwania atrybutów pieczy, lecz udziału w ich realizacji). Powstaje 
w związku z tym pytanie, czy przy takim rozwoju wydarzeń rodzice zachowu-
ją kompetencję, o której mowa w art. 96 § 2 k.r.o. Należy przypomnieć, iż pod-
miot pieczy zastępczej uzyskuje (na zasadzie wyłączności), z mocy art. 1121 
§ 1 k.r.o., uprawnienia i obowiązki związane między innymi z wykonywaniem 
bieżącej pieczy nad dzieckiem i jego wychowaniem. Nie wydaje się jednak, by 
odpowiedź na postawione pytanie mogła być inna niż twierdząca. W zaistnia-
łej przeto sytuacji rodzice będą uczestniczyć, wspólnie z podmiotem zastęp-
czym, w realizacji bieżących czynności związanych z pieczą i wychowaniem, 
przy czym ta okoliczność nie ma wpływu na pozycję opiekuna. Przyjęcie prze-
ciwnego punktu widzenia (iż umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wyłą-
cza kompetencje rodziców z art. 96 § 2 k.r.o.) byłoby zupełnie niezrozumiałe, 
a zarazem sprzeczne z ideą tkwiącą u podstaw nowelizacji art. 96 k.r.o., iż 
nieprzysługiwanie pewnej grupie rodziców, z przyczyn formalnych, władzy 
rodzicielskiej nie powinno być utożsamiane z brakiem kwalifikacji opiekuń-
czo-wychowawczych po ich stronie48. Nie ma przecież większego znaczenia, czy 
obowiązki i uprawnienia w zakresie bieżącej pieczy i wychowania wykonuje 
opiekun czy podmiot zastępczy. Zawsze przecież sąd ma możliwość – gdyby 
uznał, że jednoczesne sprawowanie bieżących funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych przez rodziców i podmiot zastępczy jest trudne do pogodzenia – przyję-
cia, na podstawie art. 96 § 2 in fine k.r.o., odmiennego rozwiązania. Należy się 

48 Jak słusznie zauważa T. Sokołowski (w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 656), należy 
jako zasadę przyjąć, że wykonywanie bieżącej pieczy nawet przez małoletnią matkę jest zgodne 
z dobrem dziecka.
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zgodzić z opinią, że wyłączenie rodziców, na podstawie powyższego przepisu, 
od uczestnictwa w sprawowaniu bieżącej pieczy i wychowania znosi przewidzia-
ny w art. 158 k.r.o. obowiązek opiekuna informowania ich o decyzjach w waż-
niejszych sprawach dziecka49. 

Uwagi końcowe i wnioski 

Powyższe rozważania, z pewnością niewyczerpujące podjętej problematy-
ki, dowodzą, że kwestia tak zwanej pieczy podzielonej nie jest wolna od kon-
trowersji i znaków zapytania. Nie można też do końca uznać za zadowalający 
sposób jej rozstrzygnięcia przez ustawodawcę. 

Przewidziany w art. 1121 § 1 k.r.o. model pieczy podzielonej, czyli zasady 
podziału obowiązków i uprawnień pomiędzy podmiotami zastępczymi a rodzi-
cami, należy, co do zasady, uznać za optymalny. Ustawodawca zachował wła-
ściwą proporcję i równowagę pomiędzy kompetencją podmiotów zastępczych 
a kompetencją rodziców, z jednej strony umożliwiając prawidłowe wypełnia-
nie funkcji pieczy zastępczej, z drugiej zaś, pozostawiając rodzicom decydujący 
głos w najważniejszych sprawach. Jednocześnie umożliwił modyfikację zasad 
powyższego podziału, co pozwala dostosować rozwiązanie w tym zakresie do 
indywidualnego przypadku. Powyższa pozytywna ocena modelu ustawowego 
nie oznacza, że zostały wyeliminowane najważniejsze wątpliwości natury inter-
pretacyjnej, które mogą przekładać się na komplikacje praktyczne związane ze 
stosowaniem powyższej regulacji, jak również że nie istnieje potrzeba udosko-
nalenia stanu prawnego w tej materii. Warto zatem, w kilku punktach, streścić 
niektóre spostrzeżenia i wnioski zawarte w treści poczynionych rozważań. 

1) Jedna z najpoważniejszych kontrowersji wiąże się z przynależnością atry-
butu kierowania. Należy jednakże usprawiedliwić ustawodawcę, że w tej kwestii 
nie mógł on przyjąć jednoznacznych ustaleń. Kierowanie pojawia się bowiem 
zarówno w sferze obejmującej obowiązki i uprawnienia związane z bieżącą pie-
czą i wychowaniem, jak i poza nią. Dlatego też rozstrzygnięcie, czy przysługuje 
ono podmiotom zastępczym czy rodzicom, podlega każdorazowo indywidualnej 
ocenie na tle okoliczności konkretnego stanu faktycznego.

2) Pomimo przysługiwania określonych zespołów obowiązków i upraw-
nień na zasadach wyłączności, trudno wyobrazić sobie ich należytą realizację 

49 J. Ignatowicz (w oprac. J. Gajdy), w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 1183.
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bez współdziałania podmiotów zastępczych z rodziną naturalną. Z tego powo-
du w doktrynie uznaje się, że stała współpraca między nimi jest niezbędna dla 
dobra dziecka50. Wprawdzie obowiązek współdziałania nie został wyraźnie 
wyartykułowany, jednak pewne jego elementy dadzą się wywieść z pewnych 
podstawowych założeń, na jakich opiera się system pieczy zastępczej. Chodzi 
w szczególności o powinność – między innymi podmiotów zastępczych – stwo-
rzenia warunków zapewniających powrót dziecka do rodziny (art. 1124 k.r.o., 
art. 93 ust. 4 pkt 4 ustawy o pieczy zastępczej) czy zapewnienia dziecku pomocy 
w nawiązaniu i utrzymywaniu kontaktu z rodziną (art. 33 pkt 2 lit. c ustawy 
o pieczy zastępczej). Należałoby jednak postulować, aby obowiązek współdzia-
łania został expressis verbis wypowiedziany w treści art. 1121 § 1 k.r.o. 

3) Ustawodawca, ustalając model pieczy podzielonej, posłużył się elastycz-
ną formułą, przyznając (w art. 1121 § 2 k.r.o.) sądowi opiekuńczemu kompetencję 
do przeprowadzenia podziału atrybutów pieczy w inny sposób niż zakłada to 
model ustawowy. W doktrynie nie ma wątpliwości, iż intencją ustawodawcy było 
przede wszystkim zagwarantowanie możliwości przyznania podmiotom pieczy 
zastępczej szerszego zakresu atrybutów, gdyż za takim rozwiązaniem będą naj-
częściej przemawiały potrzeby praktyki. Do przyjęcia jest stanowisko, iż mody-
fikacja pieczy może polegać również na przyjęciu rozstrzygnięcia o wspólnym 
przysługiwaniu wskazanych obowiązków i uprawnień podmiotom zastępczym 
i rodzicom, na przykład obejmujących ważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące wy-
chowania dziecka (zwłaszcza wchodzące w zakres kierowania dzieckiem). Tak 
ukształtowany atrybut wymuszałby wręcz respektowanie obowiązku współdzia-
łania, o którym jest mowa w pkt 2. Zaproponowane rozwiązanie jest zatem moż-
liwe do osiągnięcia na gruncie legis latae, nie ma zatem potrzeby postulowania 
zmiany stanu prawnego w tym zakresie.

4) Wzbogaconą, o nową treść, formułę art. 96 k.r.o. należy niewątpliwie 
przyjąć z uznaniem, choć może także z uczuciem pewnego niedosytu. Dobrze 
się stało, że ustawodawca docenił potrzeby opiekuńczo-wychowawcze i kwali-
fikacje tej grupy rodziców, którym, najczęściej z przyczyn niezawinionych, nie 
przysługuje władza rodzicielska, co (do chwili nowelizacji przepisu) uniemożli-
wiało im formalne uczestnictwo w jej wykonywaniu. Do rozważenia pozostaje 
problem (choć zgłaszam go z pewnymi wahaniami), czy ustawodawca nie po-
winien pójść o krok dalej, na przykład umożliwiając wspomnianym rodzicom 

50 M. Andrzejewski, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 439. 
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uczestnictwo w wykonywaniu również pozostałych atrybutów władzy rodziciel-
skiej (wszak uczestnictwo nie oznacza samodzielnego decydowania, a jest przy 
tym dodatkowy „wentyl bezpieczeństwa” zawarty w art. 96 § 2 in fine k.r.o.), czy 
wprost (uwzględniając zgłoszony w doktrynie, sygnalizowany wyżej, postulat) 
przyznając niektórym z rodziców władzę w całości. Ta ostania kwestia dotyczy-
łaby małoletnich matek, których sytuacja (po ukończeniu przez nie szesnastego 
roku życia) jest, jak trafnie podnosi się w doktrynie, wyjątkowa. 
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CONTROVERSIES ON SO-CALLED SHARED CARE OF ADOLESCENT

Summary

The basic principle is that a child remains under indivisible parental authority – 
granted by law to both of parents (sometimes – to one of them). In some cases, it is in 
the interest of a child to be surrendered to legal custody exercised by other people (the 
foster care). Since foster care does not totally exclude parental authority – fostering only 
restricts parental authority (however a guardianship court is allowed to change the scope 
of limitation of parental authority), an idiosyncrasy has occurred – described as shared 
or divided care. In this specific situation attributes of parental power need to be divided 
between parents and those, who do foster care. The aim of this Paper is to analyze the 
regulation of foster care in the Polish Family and Guardianship Code and to present 
problems with interpretation of applicable provisions regarding foster care. In addition 
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the Paper contains an analysis of legal solution similar to construction of shared care – 
a situation when parents, deprived of parental authority because of limited capacity for 
legal acts, participate in exercising of current care and in bringing up a child.

Translated by Mieczysław Goettel

Keywords: parental authority, foster care, shared care, shared/divided care, current care 
of a child, bringing up a child, guiding a child
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OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ 
ZE WZGLĘDU NA ROZŁĄCZENIE RODZICÓW 

W ŚWIETLE REGULACJI KODEKSU RODZINNEGO  
I OPIEKUŃCZEGO

Streszczenie

Przedmiotem rozważań w artykule uczyniono problematykę ograniczenia władzy 
rodzicielskiej ze względu na rozłączenie rodziców. W sytuacji, o której mowa, inge-
rencja sądu w stosunek władzy rodzicielskiej może nastąpić w razie rozwodu rodzi-
ców, unieważnienia ich małżeństwa albo orzeczenia separacji, pozostawania rodziców 
związanych węzłem małżeńskim w separacji faktycznej oraz w wypadkach, gdy władza 
rodzicielska przysługuje rodzicom niepozostającym ze sobą w związku małżeńskim. 
Przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej we wskazanych przypadkach jest nie-
możność jej wspólnego i prawidłowego wykonywania w pełnym zakresie przez obo-
je rodziców na skutek ich rozłączenia. Chodzi mianowicie o obiektywną niemożność 
wykonywania władzy rodzicielskiej przez każdego z rodziców w dotychczasowym 
(pełnym) zakresie w sytuacji rozbicia rodziny lub gdy rodzice dziecka nie pozostają 
i w zasadzie nigdy nie pozostawali w związku małżeńskim. Skutkiem ograniczenia 
władzy rodzicielskiej jednego z rodziców jest to, że władza ta przysługuje w dalszym 
ciągu obojgu rodzicom, przy czym jednemu z nich w pełnym zakresie, drugiemu zaś 
w ograniczonym – do konkretnie wskazanych obowiązków i uprawnień względem oso-
by dziecka. W zakresie spraw przyznanych w orzeczeniu również drugiemu rodzicowi, 
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oboje są równouprawnieni, tzn. powinni współpracować ze sobą i podejmować wspólne 
(uzgodnione uprzednio) decyzje. W zakresie natomiast spraw, które przysługują rodzi-
cowi posiadającemu pełną władzę rodzicielską, działa on samodzielnie, podczas gdy 
rodzic z ograniczoną władzą zajmuje pozycję osoby trzeciej, na której spoczywa obo-
wiązek powstrzymywania się od jakichkolwiek zachowań naruszających sferę wyłącz-
ności rodzica z pełną władzą rodzicielską. Zanim jednak sąd wyda orzeczenie, o którym 
mowa, musi dokonać wyboru rodzica, któremu przyzna pełnię władzy rodzicielskiej, 
a w konsekwencji powierzy bezpośrednią pieczę nad dzieckiem. Podstawowym kryte-
rium, jakim będzie kierował się sąd w tym zakresie, jest dobro dziecka.

Słowa kluczowe: prawo rodzinne i opiekuńcze, władza rodzicielska, ograniczenie wła-
dzy rodzicielskiej, rozłączenie rodziców

Uwagi ogólne

Dobro dziecka podlega ochronie prawnej nie tylko w sytuacjach jego naru-
szenia, ale i w chwili powstania stanu zagrożenia tego dobra. Niekiedy przepi-
sy chronią interes i dobro dziecka, gdy tylko pojawi się możliwość wystąpienia 
sytuacji niepożądanych przez ustawodawcę, sytuacji niosących ze sobą ryzyko 
niewłaściwego postępowania rodziców wobec dziecka, przejawiających się na 
przykład w wadliwym wykonywaniu władzy rodzicielskiej (art. 109, 110, 111, 
1132 i 1133 k.r.o). Ustawodawca przewidział ponadto ochronę dobra dziecka ze 
względu na zaistniałą sytuację jego rodziców, polegającą na niemożności wspól-
nego wykonywania władzy rodzicielskiej (art. 107 k.r.o). Chodzi mianowicie 
o sytuację, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i właśnie fakt pozostawania 
w rozłączeniu przesądza o tym, że nie są w stanie w sposób harmonijny, bez-
konfliktowy i spójny współdziałać ze sobą przy wykonywaniu wspólnie władzy 
rodzicielskiej. Prawodawca zakłada, że podstawową komórką społeczną powin-
na być rodzina i to najlepiej rodzina sformalizowana, gdyż stwarza ona poczucie 
stabilności układu rodzinnego oraz daje gwarancję prawidłowego wypełniania 
funkcji i realizacji zadań na nią nałożonych1. W konsekwencji przyjęcia powyż-
szego założenia, ustawodawca udziela rodzinie kredytu zaufania, przyznaje jej 
autonomię względem państwa i przyznaje rodzicom, co do zasady, pełnię władzy 

1 Zob. J. Strzebinczyk, Rodzina w prawie cywilnym i prawie rodzinnym, w: Ubezpieczenie 
społeczne rodziny, Acta Universitatis Wratislaviensis 1985, nr 872, s. 17 i n.
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rodzicielskiej. W modelowej sytuacji, według ustawodawcy, władza rodziciel-
ska powinna przysługiwać, przez cały okres jej trwania, obojgu rodzicom i być 
przez nich wykonywana samodzielnie w ramach prawidłowo funkcjonującej, 
pełnej (najlepiej sformalizowanej) rodziny małej, złożonej z kobiety, mężczyzny 
i dziecka2. Nie zawsze jednak w praktyce możliwe będzie zrealizowanie założeń 
modelowych, dlatego przepisy dopuszczają, w ściśle określonych przypadkach, 
możliwość ograniczenia lub pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej (art. 
48 ust. 2 Konstytucji RP, art. 58 § 1 i § 1a, 613 § 1, 107, 104, 108, 109, 111 k.r.o).

Rodzinę rozbitą3, niepełną bądź niesformalizowaną natomiast ustawodaw-
ca traktuje bardziej ostrożnie, konstruując wobec niej regulacje prawne mające 
na celu ochronę dziecka wychowującego się w takiej rodzinie. Regulację tego 
typu zawarto w powołanym wyżej art. 107 k.r.o., który przewiduje możliwość 
ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców z uwagi na fakt, że rodzi-
ce dziecka żyją oddzielnie, w rozłączeniu.

Z porównania zakresów zastosowania przepisów art. 109 k.r.o. i art. 107 
oraz 58 § 1a zd. 1 k.r.o. wynika, że ograniczenie władzy rodzicielskiej spowodo-
wane jest odmiennymi przyczynami. Przepis art. 109 k.r.o. znajduje zastosowa-
nie w sytuacji niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej prowadzącego 
w konsekwencji do zagrożenia dobra dziecka. Przyczyną ograniczenia władzy 
rodzicielskiej na mocy przepisów art. 107 i art. 58 § 1a k.r.o. jest natomiast nie-
możność jej wspólnego wykonywania przez rodziców na skutek ich rozłączenia4. 
Gdy rodzice żyją oddzielnie, w rozłączeniu, osiągnięcie porozumienia i współ-
pracy w sprawach dotyczących interesów dziecka może się okazać utrudnione, 
a występowanie na tym obszarze dysharmonii nie jest pożądane. Dlatego usta-
wodawca zdecydował o możliwości dokonania ingerencji przez sąd polegającej 

2 Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
red. T. Smyczyński, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 326.

3 Zob. tamże, s. 326–327. Autor mianem „rodzin rozbitych” określa te wszystkie sytuacje, 
w których brak pożycia rodziców dziecka prowadzi w konsekwencji do unicestwienia samej ro-
dziny powstałej w momencie zawarcia małżeństwa.

4 Tak M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 4, Warszawa 2011, s. 154–155; 
H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, Warszawa 
2011, s. 787 i 792 i n.; J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. 
Art. 619–1136 k.r.o. Komentarz, Warszawa 2009, s. 204; tegoż, Rozwód po nowelizacji. Art. 56–61 
k.r.o. Komentarz, Warszawa 2009, s. 70 i n.; J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ko-
mentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 1, Warszawa 2003, s. 853; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo 
rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012, s. 365–366; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
wyd. 6, Warszawa 2012, s. 152–154.
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na odpowiednim rozdzieleniu uprawnień wynikających z władzy rodzicielskiej 
między oboje rodziców nieżyjących ze sobą we wspólnocie. Może to mieć miej-
sce w następujących sytuacjach: w wypadku rozwodu rodziców (art. 58 § 1 i § 1a 
k.r.o.), unieważnienia małżeństwa (art. 21 k.r.o.), orzeczenia separacji prawnej 
(art. 613 § 1 k.r.o.), pozostawania w separacji faktycznej (art. 107 § 1 k.r.o.) oraz 
w wypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom niepozo-
stającym ze sobą w związku małżeńskim (art. 107 § 1 k.r.o.). Pewne trudności 
może jednak sprawiać próba interpretacji zwrotu „żyją w rozłączeniu”, który 
stanowi przesłankę zastosowania przepisu art. 107 § 1 k.r.o.5 W piśmiennictwie6 
można się spotkać z różnymi interpretacjami wskazanego pojęcia, jednakże 
za najbardziej trafne należy uznać rozumienie „życia małżonków w rozłącze-
niu” jako rozdzielenie co do ich miejsca pobytu, z zastrzeżeniem, że musi się 
ono łączyć z rozkładem pożycia małżeńskiego. Nie jest natomiast wymagane, 
aby jednocześnie ów rozkład miał cechy zupełności i trwałości7. Można zatem 
stwierdzić, że zastosowanie rozwiązania przewidzianego w przepisie art. 107 § 1 
k.r.o. zależy od tego, czy rodzice, pomimo pozostawania w rozłączeniu (np. ży-
jąc w separacji faktycznej), są w stanie w sposób zgodny, spójny i harmonijny 
wspólnie wykonywać władzę rodzicielską z poszanowaniem interesów dziecka, 
czy też wzajemna niechęć i konflikty nie pozwalają na osiągnięcie kompromisu 

5 W wyniku nowelizacji k.r.o z 6.11.2008 r. art. 107 otrzymał nowe brzmienie, zgodnie 
z którym „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd 
opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka, określić sposób jej wykonywania” (art. 107 § 1 
k.r.o). Przepis ten w sposób jednolity traktuje więc rozłączenie rodziców bez względu na istnienie 
lub nieistnienie między nimi w chwili orzekania albo w przeszłości związku małżeńskiego – zob. 
J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 204 – autor podkreśla, że dotychczasowy podział ro-
dziców na tych, którzy nie pozostawali ze sobą w związku małżeńskim (dawny art. 107 § 1 k.r.o) 
i na tych, którzy pozostawali małżeństwem (dawny art. 107 § 2 k.r.o) był podziałem sztucznym 
z punktu widzenia władzy rodzicielskiej. Nieco odmienną ocenę tego rozwiązania przedstawia 
T. Smyczyński stwierdzając, iż wobec coraz częstszego zjawiska faktycznego pożycia mężczyzny 
i kobiety, rezygnacji z zawarcia małżeństwa, odstąpiono od dotychczasowej nieufności względem 
tych rodziców i poddano ich ogólnej regulacji, niezależnej od stanu cywilnego rodziców dziecka 
– tak T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 245.

6 Por. J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, War-
szawa 1985, s. 897; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2003, 
s. 410; H. Haak, Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995, s. 133; B. Dobrzański, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. B. Dobrzański, wyd. 2, Warszawa 1975, s. 682 i n.

7 Tak A. Łapiński, Ograniczenia władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, 
Warszawa 1975, s. 183 i s. 191; E. Holewińska-Łapińska, A. Łapiński, Przesłanki zastosowania 
art. 107 k.r.o, „Palestra” 1975, nr 7–8, s. 45; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, 
s. 789; J. Panowicz-Lipska, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. 
T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 825–827.
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w tej sprawie. Zwrot „żyją w rozłączeniu” obejmuje również sytuacje, gdy mał-
żonkowie wprawdzie zamieszkują wspólnie, ale nie współdziałają albo nie są 
w stanie współdziałać ze sobą w określony sposób przy wykonywaniu władzy 
rodzicielskiej8. Pojęcie „rozłączenie” rozumiane jest także jako oddzielne prze-
bywanie małżonków będące przejawem istnienia zupełnego rozkładu pożycia 
małżeńskiego, który stanowi jedną z przesłanek zarówno rozwodu, jak i separa-
cji (art. 56 § 1 i art. 611 § 1 k.r.o.)9. Zgodnie z powyższymi przepisami zarówno 
rozwód, jak i separacja prawna są dopuszczalne wyłącznie w razie zupełnego 
rozkładu pożycia małżonków, rozumianego jako zerwanie podstawowych więzi 
łączących zwykle małżonków, tj. więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej10.

Pojęcie „rodzina” w ujęciu pozaprawnym

Zanim jednak zostanie dokonana szczegółowa analiza normatywnych roz-
wiązań dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej w rodzinach rozbitych, 
należy zastanowić się nad samym pojęciem „rodzina”. Termin ten jest pojęciem 
niejednorodnym, które występuje w wielu dziedzinach nauki – w psychologii, 
socjologii, pedagogice i w prawie. W każdej z wymienionych dyscyplin pojęcie 
to jest jednak rozumiane odmiennie. 

Psycholog skoncentruje się na wzajemnych więzach uczuciowych łączących 
poszczególnych członków rodziny oraz na ich ewentualnym wpływie na zaist-
niałą w danym momencie sytuację. Będzie się starał dociec, jakie są przyczyny 
powstałego konfliktu i próbował, poprzez zastosowanie odpowiedniej terapii, 

8 Tak H. Haak, Władza rodzicielska..., s. 133; K. Gromek, Władza rodzicielska. Komentarz, 
Warszawa 2008, s. 247–248.

9 Zob. E. Holewińska-Łapińska, A. Łapiński, Przesłanki zastosowania art. 107 k.r.o..., 
s. 44.

10 Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 327; 
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 242–243; J. Ignaczewski, Rozwód..., s. 13 i n.; 
H. Haak, Ustanie małżeństwa – komentarz, Toruń 1998, s. 24–25; T. Smyczyński, Prawo ro-
dzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 184–185; tegoż, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze..., s. 144–145; T. Sokołowski, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1996, s. 19 i n.; te-
goż, w: System prawa prywatnego, t. 11..., red. T. Smyczyński, s. 573 i n.; J. Panowicz-Lipska, 
w: System prawa prywatnego, t. 11..., red. T. Smyczyński, s. 826–827; A. Olejniczak, Materialno-
-prawne przesłanki rozwodu, Poznań 1980, s. 14 i n.; J. Gajda, Kodeks rodzinny..., s. 323; G. Ję-
drejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1–616, Warszawa 2013, 
s. 385–388; por. Uchwała SN z dn. 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSN 1968, nr 5, poz. 77.
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rozwiązać problem11. Na gruncie psychologii można się spotkać z podziałem 
grup społecznych, do których zalicza się rodzinę, na tzw. grupy podstawowe 
(pierwotne) i wtórne12. Rodzina jako grupa podstawowa stanowi to środowisko, 
w którym w wyniku łączenia się wielu czynników, na przykład biologiczne-
go, psychologicznego, społecznego, ekonomicznego, powstają więzi rodzinne. 
Z psychologicznego punktu widzenia oznacza to, że pomiędzy członkami ro-
dziny wytwarzają się wzajemne zależności, na przykład potrzeba odczuwania 
bliskości drugiej osoby, miłości, bezpieczeństwa. Każdą rodzinę cechuje zatem 
jej niepowtarzalny charakter i odmienny układ wewnętrznych zależności oraz 
permanentny przepływ różnych uczuć. 

W ujęciu socjologicznym rodzina pojmowana jest jako grupa społeczna 
o pewnych specyficznych cechach. Wiąże się to z możliwością analizowania ro-
dziny w dwóch aspektach: rodzina jako grupa pierwotna, mała, powiązana silny-
mi więzami osobistymi i emocjonalnymi oraz rodzina jako jednostka powołana 
do pełnienia określonych, istotnych funkcji w społeczeństwie13. W literaturze 
katalog tych funkcji ujmowany jest różnorodnie, od wąskiego wyliczenia, po 
bardzo rozbudowane14. Do podstawowych funkcji rodziny – w ujęciu socjolo-
gicznym – można zatem zaliczyć funkcję prokreacyjną15, opiekuńczą16, socjali-
zacyjną17 i ekonomiczną, zwaną też gospodarczą18. Na gruncie socjologii pojęcie 

11 Tak M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko – rodzi-
na – państwo), Zakamycze 2003, s. 13.

12 Zob. J. Rembowski, Rodzina jako system powiązań, w: Rodzina i dziecko, red. M. Ziem-
ska, wyd. 3, Warszawa 1986, s. 127–131.

13 Tak A. Kłoskowska, Socjologiczne aspekty prawnej ochrony rodziny, „Państwo i Prawo” 
1968, nr 2, poz. 244.

14 Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 3; A. Zieliński, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze w zarysie, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 37.

15 Zob. M. Ziemska, Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci, w: Rodzina 
i dziecko..., red. M. Ziemska, s. 236–238; Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad 
rodziną, Bydgoszcz 1988, s. 48–49.

16 Zob. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s. 62; M. Ziemska, Wpływ prze-
mian..., s. 234 i 241–243.

17 Tak F. Adamski, Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 36; tegoż, Socjologia 
małżeństwa i rodziny, Warszawa 1982, s. 19; J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego i opie-
kuńczego, red. J.S. Piątowski, Ossolineum 1985, s. 55; T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., s. 3; 
M. Ziemska, Wpływ przemian..., s. 245; Z. Tyszka, Rodziny współczesne w Polsce, Warszawa 
1982, s. 130–131.

18 Por. M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka..., s. 25; Z. Tyszka, Socjologia..., s. 61; 
tegoż, Z metodologii badań..., s. 47–48; M. Ziemska, Wpływ przemian..., s. 239–240.
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„rodzina” można rozumieć albo jako tzw. rodzinę nuklearną (małą), składającą 
się z rodziców i dzieci, albo jako tzw. rodzinę wielopokoleniową (dużą), w skład 
której wchodzą dodatkowo jeszcze inne osoby, na przykład dziadkowie, wnuki, 
wujowie19.

Pojęcie „rodzina” na gruncie prawa

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zawierają definicji rodzi-
ny. Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że ustawodawca w wielu przepisach 
z różnych gałęzi prawa odnosi się do rodziny albo używa nawet wprost tego 
określenia (zwłaszcza art. 206–211 k.k., art. 93 k.p.), z drugiej jednak nie skon-
struował w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym własnego rozumienia pojęcia 
„rodzina”20. Na podstawie treści przepisów kodeksu, w których ustawodawca 
użył terminu „rodzina”, można interpretować jego znaczenie. Powszechnie ak-
ceptowany jest pogląd, że ustawodawca z reguły ma na uwadze rodzinę nuklear-
ną, do której zalicza małżonków oraz ich wspólne małoletnie dzieci21. Potwier-
dzenie tego stanowiska stanowią przepisy kodeksu, np. art. 10 § 1 k.r.o., który 
bezpośrednio odnosi się do „dobra rodziny założonej przez małżonków”, analo-
giczny zwrot zawiera art. 23 k.r.o., przepis art. 24 k.r.o. stanowi, że małżonkowie 
wspólnie rozstrzygają o istotnych sprawach rodziny, czy przepis art. 27 k.r.o., 
który konstruuje wobec małżonków obowiązek przyczyniania się do zaspoka-
jania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Z całą stanowczością 
można zatem jeszcze raz podkreślić, że w ujęciu prawnym fundamentem rodziny 
jest małżeństwo rozumiane jako sformalizowany związek mężczyzny i kobie-
ty. Oznacza to, że w momencie zawarcia związku małżeńskiego zostaje stwo-
rzona rodzina, w skład której mogą wchodzić bądź sami małżonkowie (rodzina 

19 Zob. Z. Tyszka, Socjologia..., s. 77 i n.; A. Olszewska-Ładyka, Rodzina, Warszawa 1964, 
s. 12; B. Łobodzińska, Rodzina w Polsce, Warszawa 1974, s. 17–21; A. Zieliński, Prawo rodzin-
ne..., s. 37–39; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 2.

20 Jedynie w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 182) 
można znaleźć legalną definicję rodziny, aczkolwiek została ona stworzona na potrzeby tej usta-
wy i nie ma charakteru uniwersalnego. Zgodnie z treścią przepisu art. 6 pkt 14 u.p.s rodzinę 
tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące.

21 Tak J. Winiarz, Rodzina w przepisach prawa polskiego, w: Rodzina i dziecko..., red. 
M. Ziemska, s. 441; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 24–26; J. Strzebinczyk, Prawo 
rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2013, s. 28–29; T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., s. 4–5; M. An-
drzejewski, Prawna ochrona rodziny..., s. 14–15; J. Gajda, w: Kodeks rodzinny..., s. 3–4.
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bezdzietna), bądź małżonkowie-rodzice i ich wspólne dzieci22. Do rodziny wli-
cza się dzieci zrodzone lub przysposobione w czasie trwania małżeństwa oraz 
dzieci urodzone jeszcze przed zawarciem przez ich rodziców związku małżeń-
skiego, których pochodzenie od obojga małżonków zostało prawnie ustalone.

Osoby niezwiązane węzłem małżeńskim nie tworzą rodziny w sensie praw-
nym23. Uwaga ta odnosi się do konkubentów, a więc do mężczyzny i kobiety, 
żyjących w trwałym związku faktycznym, jak małżonkowie, lecz bez aktu za-
warcia małżeństwa24. Na marginesie można dodać, że ustawodawca nie zajmuje 
się kwestią konkubinatu i czyni to świadomie, ponieważ nie akceptuje związ-
ków nieformalnych. Ustawodawca zakłada, że jedynie w ramach związku sfor-
malizowanego, a więc w ramach małżeństwa, możliwe jest zapewnienie wła-
ściwej ochrony interesów zarówno małżonków, jak i dzieci. Ponadto istnienie 
sformalizowanego związku kobiety i mężczyzny pozwala państwu sprawować 
kontrolę nad powstaniem i funkcjonowaniem rodziny25. Jednakże pozostawa-
nie rodziców dziecka w związku małżeńskim nie stanowi ustawowej przesłanki 
przysługiwania obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej, co oznacza, że może ona 

22 Tak J. Strzebinczyk, Udział powinowatych dziecka w jego utrzymaniu i wychowaniu 
według k.r.o., Acta Universitatis Wratislaviensis 1985, nr 122, s. 20–21; M. Andrzejewski, Pra-
wo rodzinne..., s. 19; A. Zieliński, Prawo rodzinne..., s. 37; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo ro-
dzinne..., s. 23; T. Jasudowicz, O potrzebie rzeczywistego upodmiotowienia rodziny, w: Księga 
jubi leuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łącz-
kowska, A.N. Schulz, Toruń 2008, s. 205–206.

23  Tak T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., s. 4–5; M. Nazar, Konkubinat a małżeństwo – wy-
brane zagadnienia, w: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrze-
jewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, Toruń 2008, s. 223–226; M. Andrzejewski, 
Prawo rodzinne..., s. 16.

24 T. Smyczyński podkreśla, że konkubinat, zgodnie z przeważającym poglądem, oznacza 
faktyczne pożycie kobiety i mężczyzny; pożycie zaś pary homoseksualnej jest „faktem ze sfery 
osobistej tych osób, który może być tolerowany i chroniony w ramach intymności człowieka” 
– tak w: Prawo rodzinne..., s. 12; też M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., red. T. 
Smyczyński, s. 909 i n.; tegoż, Rozliczenia majątkowe konkubentów, „Palestra” 1988, nr 10, s. 31 
i n.; A. Szlęzak, Stosunki majątkowe między konkubentami, Poznań 1992, s. 17; J. Winiarz, w: 
System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 226; K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. 
5, Warszawa 2007, s. 225–226; W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, wyd. 2, 
Warszawa 1966, s. 226.

25 Zob. M. Andrzejewski, Prawna ochrona..., s. 39–40; tegoż, Prawo rodzinne..., s. 41. 
Łatwość natomiast jednostronnego zerwania pożycia konkubentów powodującego jego ustanie 
uznaje się za jedną z podstawowych przyczyn tworzenia związków tego typu przez partnerów 
uchylających się od podjęcia obowiązków rodzinnych oraz za poważne zagrożenia dla interesów 
osobistych i majątkowych partnerów i ich wspólnych dzieci, a w szczególności małoletnich – tak 
M. Nazar, Konkubinat a małżeństwo..., s. 225.
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przysługiwać także rodzicom żyjącym w konkubinacie (art. 93 § 1 i art. 107 
k.r.o.)26. Brak zalegalizowanego związku nie stanowi więc zasadniczo przeszko-
dy w prawidłowym wykonywaniu władzy rodzicielskiej i spełnianiu funkcji 
rodzinnych, chociaż związek tego typu odbiega od modelowego ujęcia rodziny 
preferowanego przez ustawodawcę. Ustawodawca jakby a priori ma mniejsze 
zaufanie do rodziców-konkubentów, którzy nie chcą zawrzeć związku mał-
żeńskiego, a tym samym nie dążą do wzmocnienia więzi rodzinnej. W takim 
wypadku autonomia rodziny ulega ograniczeniu, a zwiększa się zakres kontroli 
zewnętrznej27.

Rozłączenie rodziców, bez względu na to, czy pozostają w związku mał-
żeńskim, czy nie, jest zatem przesłanką (ratio) regulacji zawartej w art. 107 k.r.o. 
(i w art. 58 § 1a zd. 1 k.r.o., też w zw. z art. 613 § 1 k.r.o.).

Kryteria wyboru rodzica, któremu sąd powierzy pełną władzę rodzicielską

Z analizy przepisów art. 107 § 2 k.r.o. i art. 58 § 1a k.r.o. wynika możliwość 
wydania przez sąd orzeczeń o zbliżonej treści, a mianowicie możliwość powie-
rzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym 
ograniczeniem tej władzy drugiego rodzica do określonych uprawnień i obo-
wiązków w stosunku do osoby dziecka28. Zanim jednak sąd wyda orzeczenie, 
o którym mowa, musi dokonać wyboru rodzica, któremu przyzna pełnię władzy 
rodzicielskiej, a w konsekwencji powierzy bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. 
Rozstrzygnięcie wydaje się proste w sytuacji, gdy jeden rodzic nie wykazuje 
zbytniego zainteresowania dzieckiem bądź nie ma odpowiednich kwalifikacji 
wychowawczych. W odmiennej sytuacji, kiedy każdy z rodziców zabiega o bez-
pośrednią opiekę nad dzieckiem i wykazuje predyspozycje do sprawowania peł-
ni władzy rodzicielskiej (można wysunąć tezę, że „zasługuje” na nie), sąd staje 
w obliczu konieczności rozwiązania trudnego problemu i dokonania niezmiernie 

26 Zob. M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., red. T. Smyczyński, s. 951–952; 
tegoż, Konkubinat a małżeństwo..., s. 221–232; S. Szer, Konkubinat, „Studia Cywilistyczne” 1969, 
t. 13–14, s. 358; A. Zieliński, Zarys instytucji konkubinatu, „Palestra” 1983, nr 12, s. 10.

27  Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., s. 322–323.
28  Rozwiązanie przyjęte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest jednym z teoretycznie 

możliwych, np. pozostawienie w takich wypadkach władzy rodzicielskiej wyłącznie jednemu 
rodzicowi, z równoczesnym pozbawieniem władzy drugiego rodzica – zob. J. Ignatowicz, w: Sys-
tem prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 895–896; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzin-
ne..., s. 365–366; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 245.
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ważnego wyboru, którego konsekwencje dotkną nie tylko strony postępowania, 
ale także, a może przede wszystkim, dziecko. Z tego powodu sąd, podejmując 
rozstrzygnięcie, powinien się kierować fundamentalnym kryterium, jakim jest 
dobro dziecka29. Potrzeba dokonania takiego wyboru realnie pojawia się w sytu-
acji, gdy sąd orzeka o tym w momencie, w którym dopiero dochodzi do rozbicia 
rodziny (np. wskutek orzekanego rozwodu) i rodzice dopiero zamierzają osobno 
zamieszkiwać, dążąc każdy z osobna do tego, aby władza rodzicielska w pełnym 
zakresie została przyznana właśnie jemu. Szczególną rolę wśród kryteriów wy-
boru rodzica30, któremu sąd przyzna pełną władzę rodzicielską i powierzy spra-
wowanie bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, odgrywają: wiek i płeć dziecka, 
wskazanie, aby rodzeństwo wychowywało się wspólnie, dotychczasowy stosu-
nek rodziców do siebie nawzajem i do dziecka, rodzaj i stopień intensywności 
więzi uczuciowych łączących dziecko z obojgiem rodziców31, gwarancja należy-
tego wykonywania ewentualnie powierzonej w przyszłości władzy rodzicielskiej 
przez każdego z rodziców oraz warunki bytowe każdego z nich.

Jak się wydaje, w pewnych wypadkach wybór rodzica, któremu zostanie 
powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie nastręcza trudności. Zdarza 
się bowiem tak, że do rozpadu, rozbicia rodziny doszło już wcześniej, w kon-
sekwencji dziecko stale przebywa i zamieszkuje z jednym z rodziców, utrzy-
mując zazwyczaj z drugim rodzicem sporadyczne kontakty. W takiej sytuacji 

29 Zob. H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 789–790; J. Ignaczewski, 
Rozwód..., s. 81–83; tegoż, Pochodzenie dziecka..., s. 210; J. Górecki, Władza rodzicielska po 
rozwodzie, „Studia Cywilistyczne” 1969, nr 13–14, s. 42 i n.; tegoż, Wytyczne rozwodowe Sądu 
Najwyższego, „Państwo i Prawo” 1968, nr 8–9, s. 346 i n.; L. Stecki, Władza rodzicielska po roz-
wodzie, „Państwo i Prawo” 1992, nr 5, s. 50; W. Stojanowska, Sprawowanie władzy rodzicielskiej 
przez rozwiedzionych rodziców nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi, w: Księga pamiątkowa 
ku czci prof. Leopolda Steckiego, red. M. Wilke, Toruń 1997, s. 314 i n.; K. Gromek, Władza 
rodzicielska..., s. 248–249; J. Skibińska-Adamowicz, w: Komentarz do spraw rodzinnych, red. 
H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, wyd. 1, Warszawa 2012, s. 227–229; por. też 
Postanowienie SN z dn. 11.01.2000 r., I CKN 327/98, BSN 2000, nr 4, poz. 14.

30  Kryteria wyboru rodzica niejednokrotnie stanowiły przedmiot wypowiedzi zarówno 
judykatury, jak i przedstawicieli doktryny – zob. szczególnie Uchwała SN z dn. 18.03.1968 r., 
III CZP 70/66, OSN 1968, nr 5, poz. 77; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Pią-
towski, s. 902–905; tegoż, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, s. 855–858; J. Ignato-
wicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 365–366; J. Gajda, Kodeks rodzinny..., s. 251–252 i 411–413; 
H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 493 i 789; J. Ignaczewski, Rozwód..., s. 82; 
tegoż, Pochodzenie dziecka..., s. 211; H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, 
red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 722–723.

31 Por. Uchwała SN z dn. 9.06.1976 r., III CZP 46/75, OSN 1976, nr 9, poz. 184; też E. Mą-
drzycka, Dowód z biegłego psychologa (lub lekarza psychiatry) na okoliczności związane z za-
stosowaniem art. 437 k.p.c., BMS 1964, nr 4, s. 32–39.
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sąd, wydając orzeczenie o powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu rodzico-
wi, z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego do określonych uprawnień 
i obowiązków w stosunku do osoby dziecka, sankcjonuje najczęściej zaistnia-
łą już sytuację faktyczną32. Niezmiernie rzadko natomiast podejmuje decyzję 
o zmianie dotychczasowej sytuacji dziecka, poprzez powierzenie wykonywania 
władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi, tzn. temu, z którym do chwili wy-
dania orzeczenia dziecko stale nie przebywało, ponieważ mogło by to wywo-
łać ujemne skutki w psychice dziecka i wpłynąć niekorzystnie na jego dalszy 
rozwój psychiczny33. Jednakże nie ma przeszkód, aby sąd orzekł o powierzeniu 
wykonywania władzy rodzicielskiej temu rodzicowi, z którym dziecko dotąd nie 
przebywało stale, jeżeli stwarza on w szczególności lepsze gwarancje prawidło-
wego wykonywania władzy, oceniane z punktu widzenia dobra dziecka, a więzi 
emocjonalne łączące go z dzieckiem nie są słabsze niż te, które wiążą dziecko 
z drugim rodzicem.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa dopuszczalna jest zmiana wy-
danego przez sąd orzeczenia o władzy rodzicielskiej rodziców, którzy zamiesz-
kują oddzielnie. Co do zasady zmiana orzeczenia nie jest korzystną sytuacją 
z punktu widzenia dobra dziecka, ponieważ naraża je na psychiczne zmiany wa-
runków życia w rodzinie oraz narusza jednolitą linię wychowawczą, niemniej 
jednak niekiedy jest konieczna34. Podstawę prawną do wydania nowego orzecze-
nia dotyczącego kształtu i sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej stanowią 
przepisy art. 106 k.r.o. i art. 577 k.p.c., w zależności od tego, czy chodzi o zmianę 
orzeczenia zawartego w wyroku orzekającym rozwód, separację, unieważnienie 
małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka, czy orzeczenia wydanego 
przez sąd opiekuńczy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 106 k.r.o., „jeżeli wymaga tego dobro dziec-
ka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposo-
bie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź 
unieważnienie małżeństwa albo ustalającym pochodzenie dziecka”. Przepis ten 
znajdzie zastosowanie, gdy spełniona zostanie jedna przesłanka, tj. dobro dziec-
ka. Ustawodawca traktuje tę przesłankę jako nadrzędne kryterium uwzględniane 

32  Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 330–331.
33 Zob. J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 904.
34 Tak tamże, s. 905; J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, s. 851–852.
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we wszystkich rozstrzygnięciach dotyczących dziecka35. Powodem uzasadniają-
cym dokonanie zmiany rozstrzygnięcia sądu o władzy rodzicielskiej (w trybie 
art. 106 k.r.o.) może być brak poprawy w zachowaniu się jednego z rodziców wo-
bec dziecka, mimo upływu pewnego czasu, albo nieradzenie sobie z procesem 
wychowawczym przez rodzica, któremu sąd pierwotnie powierzył wykonywanie 
władzy rodzicielskiej. Nie jest natomiast powodem nieprawidłowe, błędne, nie-
trafne orzeczenie wydane wskutek dokonania przez sąd niewłaściwej analizy 
okoliczności sprawy. Sąd opiekuńczy nie może zatem kwestionować, w trybie 
art. 106 k.r.o., prawidłowości rozstrzygnięć sądu, np. rozwodowego, i dokony-
wać swoistych poprawek. W ramach zmiany orzeczenia sąd opiekuńczy może 
ukształtować władzę rodzicielską i sposób jej wykonywania w zasadzie w każ-
dy sposób. Przepis art. 106 k.r.o. nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyłą-
czeń. Sąd może zatem powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu 
rodzicowi, z jednoczesnym ograniczeniem tej władzy drugiego do określonych 
uprawnień i obowiązków dotyczących osoby dziecka, może dokonać zmiany 
dotychczasowych ról rodziców w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, 
może wydać orzeczenie o pozbawieniu jednego lub obojga rodziców władzy ro-
dzicielskiej (art. 111 k.r.o.) albo o zastosowaniu środków przewidzianych w prze-
pisie art. 109 k.r.o. Ze względu na fakt, że zmiana orzeczenia niejednokrotnie 
dotyczy rodzin rozbitych, dotkniętych różną postacią dysfunkcji, wydaje się, że 
w praktyce częściej wydawane będą orzeczenia na podstawie art. 109 lub art. 111 
k.r.o., niż inne teoretycznie możliwe, jak np. powierzenie władzy rodzicielskiej 
obojgu rodzicom albo przywrócenie władzy.

W przypadku zmiany orzeczenia w trybie art. 577 k.p.c. ustawodawca wy-
maga spełnienia także jednej przesłanki – dobra dziecka. Zgodnie z treścią po-
wołanego przepisu, „sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet 

35 Na gruncie stanu prawnego obowiązującego przed nowelizacją Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego z 6.11.2008 r. zmiana orzeczenia sądu rozwodowego w trybie art. 106 k.r.o. była 
możliwa po kumulatywnym spełnieniu dwóch przesłanek, tj. gdy zmiany orzeczenia wymagało 
dobro dziecka oraz gdy nastąpiła zmiana okoliczności – zob. H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., 
red. K. Piasecki, s. 784 i n.; J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 202–203; J. Strzebinczyk, 
w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 337 i n.; K. Gromek, Władza rodzi-
cielska..., s. 237; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 906; J. Gaj-
da, Kodeks rodzinny..., s. 409; Orzeczenie SN z dn. 6.11.1972 r., III CRN 281/72, OSN 1973, nr 10, 
poz. 172. Przyjmowano wówczas, że pojęcie „zmiana okoliczności” należy rozumieć jako zmianę 
sytuacji dziecka (w porównaniu z pierwotną jego sytuacją stanowiącą podstawę do orzeczenia 
sądu rozwodowego), która nastąpiła po uprawomocnieniu się wyroku o rozwodzie – tak K. Gro-
mek, Władza rodzicielska..., s. 237; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 784; 
H. Haak, Władza rodzicielska..., s. 127.
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prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy”. 
Przepis ten umożliwia sądowi opiekuńczemu zmianę każdego rozstrzygnięcia 
zawartego w orzeczeniu sądu opiekuńczego (art. 107 k.r.o.) w celu dostosowania 
go do sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się dziecko.

Kształt władzy rodzicielskiej w przypadku rozłączenia rodziców

Zasadą w polskim prawie rodzinnym jest, że rodzicom przysługuje pełnia 
władzy rodzicielskiej (art. 92, 93 § 1, 97 k.r.o.). Jednakże w uzasadnionych wy-
padkach ustawodawca decyduje się na dokonanie ingerencji w tę sferę. Jedną 
z form ingerencji sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską jest jej ograniczenie 
albo ze względu na bezpośrednie zagrożenie dobra dziecka (art. 109 k.r.o.), albo 
z powodu pozostawania rodziców w rozłączeniu, gdy taki stan uniemożliwia 
prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 58 § 1a, art. 107 § 2 k.r.o.). 
Przesłanki uzasadniające ograniczenie władzy w wypadku rozłączenia rodziców 
można ująć w dwie grupy – jako przesłanki pozytywne i przesłanki negatywne 
(art. 107 k.r.o.). Wśród przesłanek pozytywnych należy wymienić: pełną władzę 
rodzicielską obojga rodziców; rozłączenie rodziców oraz niemożność prawidło-
wego wykonywania władzy rodzicielskiej w pełnym zakresie przez oboje ro-
dziców. Natomiast przesłankę negatywną stanowi brak okoliczności uzasadnia-
jących pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej (jeżeli bowiem taki 
stan istnieje, to konieczne są rozstrzygnięcia dalej idące), a ograniczenie władzy 
przez pozostawienie jej wykonywania jednemu rodzicowi w pełnym zakresie 
staje się bezprzedmiotowe. Jeżeli zatem powyższe przesłanki zostaną spełnione 
łącznie, sąd może wydać orzeczenie zgodnie z dyspozycją przepisu art. 107 § 2 
k.r.o. i art. 58 § 1a zd. 1 k.r.o., czyli może powierzyć wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej jednemu rodzicowi, z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego 
do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

W doktrynie pojawiają się jednak pewne wątpliwości dotyczące tego, czy 
jeśli wszystkie, określone wyżej przesłanki zostaną zrealizowane, sąd ma je-
dynie możliwość wydania takiego orzeczenia, czy być może powstaje po jego 
stronie obowiązek wydania orzeczenia. Stosując reguły wykładni językowej, 
można bez większych wątpliwości przyjąć, że sąd opiekuńczy nie jest zobowią-
zany do wydania orzeczenia modyfikującego władzę rodzicielską, skoro przepi-
sy art. 58 § 1a k.r.o. i art. 107 k.r.o. wyraźnie stanowią, że „sąd może” zastosować 
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przewidziane w nich rozwiązanie36. Orzeczenie takie sąd wydaje tylko wtedy, 
gdy istnieje potrzeba. Oznacza to, że jeżeli rodzice, mimo braku małżeństwa 
albo mimo rozłączenia, prawidłowo sprawują władzę rodzicielską (np. żyją 
w zgodnym konkubinacie), sąd nie powinien ingerować w tę sferę. Nieco od-
mienne stanowisko prezentuje J. Strzebinczyk, który skłania się ku poglądowi 
zakładającemu konieczność zastosowania środka ingerencji we władzę rodzi-
cielską przewidzianego w powołanych przepisach, jeśli nie zachodzą dodatkowe 
okoliczności uzasadniające użycie środków dalej idących, jak np. pozbawienie 
władzy rodzicielskiej37. 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w sytuacji niepozostawania rodziców  
ze sobą w związku małżeńskim

Przyczyny zastosowania rozwiązania przewidzianego w przepisach art. 58 
§ 1a k.r.o. i art. 107 § 2 k.r.o. mają zatem charakter obiektywny. Chodzi mia-
nowicie o obiektywną niemożność wykonywania władzy rodzicielskiej przez 
każdego z rodziców w dotychczasowym (pełnym) zakresie w sytuacji rozbicia 
rodziny lub gdy rodzice dziecka nie pozostają i w zasadzie nigdy nie pozosta-
wali w związku małżeńskim. W praktyce takie orzeczenie może zostać wydane 
w następujących sytuacjach: w przypadku uznania ojcostwa, sądowego usta-
lenia ojcostwa oraz w wypadku utrzymania w mocy w wyroku rozwodowym 
stanu dotychczasowego polegającego na przysługiwaniu władzy rodzicielskiej 
w pełnym zakresie obojgu rodzicom. Dwa pierwsze przypadki dotyczą sytuacji 
dziecka pozamałżeńskiego, dlatego kluczowym zagadnieniem jest ustalenie po-
chodzenia dziecka. O ile określenie macierzyństwa nie powoduje, w przeważa-
jącej liczbie przypadków, nadmiernych trudności, albowiem matką dziecka jest 
kobieta, która je urodziła (art. 619 k.r.o.), a następnie została wpisana jako jego 
matka do aktu urodzenia38, o tyle kwestia ustalenia ojcostwa może powodować 

36  Por. J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 322; 
H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny..., red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 722; J. Ignatowicz, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Pietrzykowski, s. 923–925; J. Ignaczewski, Rozwód..., s. 77–
78; tegoż, Pochodzenie dziecka..., s. 205–206; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., 
s. 152–154; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 898; B. Dobrzań-
ski, w: Kodeks rodzinny..., red. B. Dobrzański, s. 682 i 684.

37  Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 329–330.
38  Poważny problem w tym zakresie, który pojawił się wraz z rozwojem nauk biologiczno-

-medycznych, stanowi tzw. macierzyństwo zastępcze polegające na donoszeniu ciąży i urodzeniu 
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pewne wątpliwości lub trudności. Polski ustawodawca akceptuje zatem rzymską 
zasadę, zgodnie z którą mater semper certa est, pater incertus. Uznanie ojcostwa 
pozwala na określenie pochodzenia dziecka urodzonego poza małżeństwem. 
Do uznania może zatem dojść, gdy domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż 
jego matki, nie znalazło w konkretnym przypadku zastosowania, albo gdy owo 
domniemanie zostało skutecznie obalone (art. 72 k.r.o.)39 oraz gdy ojcostwo da-
nego dziecka nie zostało w żaden inny sposób ustalone. Ustawodawca, zmierza-
jąc zatem do realizacji zasady niepodzielności stanu cywilnego, zastrzega40, że 
nie można uznać ojcostwa dziecka, którego ojcostwo zostało już ustalone, bądź 
w drodze uznania przez innego mężczyznę, bądź przez sądowe ustalenie ojco-
stwa. Niedopuszczalne jest także uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w czasie 
trwania małżeństwa, jeżeli ojcostwo męża matki dziecka nie zostało skutecznie 
zaprzeczone w prawomocnym orzeczeniu sądu41. Istota uznania polega na tym, 
że jest to dobrowolne oświadczenie mężczyzny42, od którego dziecko pochodzi 
w sensie genetycznym, złożone osobiście, w odpowiedniej formie i przed właści-
wym organem (art. 73 § 1 i art. 74 § 1 k.r.o.).

Na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego (tj. przed dniem 
13 czerwca 2009 r.) w doktrynie dominowało stanowisko, zgodnie z któ-
rym uznanie dziecka uważane było równocześnie za akt woli i akt wiedzy43. 

dziecka przez inną kobietę niż ta, która była dawcą materiału genetycznego. Ze względu na ramy 
niniejszego artykułu tematyka ta nie będzie dalej rozwijana.

39  Por. Wyrok SN z dn. 19.04.1978 r., III CRN 56/78, LEX nr 8097.
40 Tak M. Andrzejewski, Prawo rodzinne..., s. 28–29, 130 i n.; J. Ignatowicz, M. Nazar, 

Prawo rodzinne..., s. 290; T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., s. 175; tegoż, Prawo rodzinne i opie-
kuńcze..., s. 10–11; A. Zieliński, Prawo rodzinne..., s. 43.

41 Tak Wyrok SN z dn. 24.05.1966 r., III CR 91/66, OSN 1967, nr 4, poz. 68.
42  Tak J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne..., s. 216 i n.; też J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo 

rodzinne..., s. 294 i n.; T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., s. 174; tegoż, Prawo rodzinne i opie-
kuńcze..., s. 194 i n.; J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 85; A. Sylwestrzak, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski..., s. 575 i n.

43 Tak E. Holewińska-Łapińska, Uznanie dziecka..., s. 13; też A. Wolter, Uznanie dziecka 
pozamałżeńskiego, „Państwo i Prawo” 1948, nr 11, s. 72–74; T. Smyczyński, Prawo rodzinne..., 
s. 174–175; J. Gwiazdomorski, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 737–739; 
S. Szer, Prawo rodzinne..., s. 168–169; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 295; H. Ha-
ak, Pochodzenie dziecka. Komentarz, Toruń 1997, s. 77–78; J. Winiarz, J. Gajda, Prawo ro-
dzinne..., s. 176; A. Łapiński, Ograniczenia władzy..., s. 187. Odrębny pogląd wyraził jedynie 
S. Grzybowski, Prawo rodzinne..., s. 160 i K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu 
cywilnym, Warszawa 1972, s. 183.
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Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w judykaturze44. Obecnie 
natomiast uznanie ojcostwa jest wyłącznie aktem wiedzy zarówno uznające-
go mężczyzny, jak i matki dziecka45. Uznający mężczyzna oświadcza bowiem 
(przed właściwym organem), że dziecko od niego pochodzi, a matka potwierdza 
ten fakt albo jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny, albo w ciągu 3 miesię-
cy od oświadczenia mężczyzny. Udzielenie potwierdzenia przez matkę dziecka 
(art. 73 § 1 k.r.o. in fine) jest warunkiem sine qua non do skutecznego uznania 
ojcostwa i określenia w ten sposób pochodzenia dziecka od ojca.

Ustalenie ojcostwa dziecka poprzez dokonanie uznania ojcostwa wywołuje 
doniosłe skutki prawne, wśród których należy wymienić takie jak: przyznanie 
uznającemu mężczyźnie władzy rodzicielskiej ex lege, powstanie obowiązku ali-
mentacyjnego oraz powstanie wzajemnego prawa do dziedziczenia pomiędzy 
ojcem a dzieckiem. Konsekwencją uznania ojcostwa może być również przyję-
cie przez dziecko nazwiska mężczyzny uznającego. Zależy to jednak od treści 
zgodnych oświadczeń woli rodziców, składanych jednocześnie z oświadczenia-
mi koniecznymi do uznania ojcostwa (art. 89 § 1 k.r.o.). Przepis ten przewidu-
je możliwość wskazania (jako nazwiska dziecka) nazwiska jednego z rodziców 
albo nazwiska utworzonego przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca 
dziecka. W przypadku braku zgodnych oświadczeń rodziców, dziecko będzie 
nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dołączonego do 
niego nazwiska ojca. Wagę wskazanych konsekwencji prawnych potwierdza do-
datkowo fakt, że uznanie ojcostwa jest aktem o charakterze deklaratoryjnym, 
wywołującym skutki erga omnes od momentu urodzenia się dziecka, czyli 
z mocą wsteczną – ex tunc46.

Ze względu na temat niniejszego opracowania najbardziej interesującym 
skutkiem jest zagadnienie władzy rodzicielskiej. W wyniku dokonania aktu 
uznania, pomiędzy ojcem a dzieckiem powstaje stosunek prawny rodzicielstwa, 
który wywołuje skutek ex tunc. To oznacza, że przyjmuje się, że mężczyzna, 

44 Tak Wyrok SN z dn. 15.05.1967 r., I CR 5/67, LEX nr 6160; Wyrok SN z dn. 24.02.1972 r., 
III CRN 545/71, LEX nr 7065; Wyrok SN z dn. 10.12.1999 r., II CKN 1037/99, Prok. Pr. 2000, 
nr 4, poz. 32.

45 Tak J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 85; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opie-
kuńcze..., s. 194–195; A. Zieliński, Prawo rodzinne..., s. 173; zob. też K. Gromek, Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2013, s. 516 i cyt. tam literatura.

46  Zob. J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 88; K. Piasecki, w: Kodeks rodzinny..., 
red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 681; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 199–
200.
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który skutecznie uznał swoje ojcostwo, jest ojcem danego dziecka od chwili jego 
narodzin, a w określonych okolicznościach – nawet od chwili poczęcia (art. 927 
§ 1 i § 2 k.c.). Władza rodzicielska jest natomiast konsekwencją ustalenia wskaza-
nego stosunku prawnego i przysługuje ojcu od chwili uznania, czyli ze skutkiem 
ex nunc, i jest to władza w pełnym zakresie. Powyższe rozwiązanie normatywne 
wynika z przyjęcia przez ustawodawcę założenia, że mężczyzna, który sam, do-
browolnie uznaje dziecko, daje większe gwarancje wykonywania w przyszłości 
w prawidłowy sposób zadań nałożonych na rodzica, aniżeli mężczyzna, którego 
ojcostwo zostało ustalone w wyniku wystąpienia przez matkę dziecka ze sto-
sownym powództwem do sądu, czyli niejako pod przymusem (dawny art. 93 § 2, 
art. 84 § 1 k.r.o. i art. 453 i n. k.p.c.). Na gruncie stanu prawnego obowiązującego 
po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6 listopada 
2008 r. ustawodawca w sposób jednakowy traktuje nabycie władzy rodzicielskiej 
przez ojca w razie uznania ojcostwa i sądowego ustalenia ojcostwa (art. 93 § 1 
i § 2 k.r.o.). W obu przypadkach ojciec nabywa władzę rodzicielską ex lege. Sąd 
ustalający pochodzenie dziecka został natomiast wyposażony w kompetencje do 
modyfikowania władzy rodzicielskiej, np. przez jej zawieszenie, ograniczenie 
lub pozbawienie. Ponadto, jeżeli mężczyzna uznaje ojcostwo, powinien być prze-
konany, że jest biologicznym ojcem tego dziecka. Rodzą się wówczas więzi emo-
cjonalne między tym mężczyzną a dzieckiem, poczucie odpowiedzialności za 
nie, uczucie miłości, które z kolei dają nadzieję, że prawa i obowiązki ojcowskie 
będą spełniane należycie i z poszanowaniem interesów dziecka. Rozwiązanie po-
wyższe jest niewątpliwie korzystne również z punktu widzenia dziecka, ponie-
waż dzięki pozytywnemu nastawieniu ojca, wielce prawdopodobne jest, że zo-
staną nawiązane wzajemne kontakty, a w przyszłości także związki uczuciowe47. 
Sytuacja mężczyzny, który dobrowolnie uznał swoje ojcostwo (w konsekwencji 
czego przysługuje mu ex lege władza rodzicielska w pełnym zakresie), nieko-
niecznie musi być bardziej korzystna niż sytuacja rozwiedzionego ojca, które-
go władza została ograniczona do pewnych obowiązków i uprawnień względem 
osoby dziecka. W obu przypadkach ojcowie mogą mieć trudności ze sprawo-
waniem władzy rodzicielskiej ze względu na konflikt z matką dziecka. Bada-
nia wskazują48, że ojcowie, którzy uznali ojcostwo, jednak nie zawarli związku 
małżeńskiego z matką dziecka (zwykle wbrew jej oczekiwaniom), spotkali się 

47  Tak W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego..., s. 81.
48  Zob. W. Stojanowska, w: Dowód z badań DNA a inne dowody w procesach o ustalenie 

ojcostwa, Warszawa 2000, s. 181 i n., s. 317 i n.
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z utrudnieniami w utrzymywaniu kontaktów osobistych z dzieckiem. Autorka49 
wyraża wątpliwość co do słuszności dominującego w doktrynie poglądu, że fakt 
uznania ojcostwa gwarantuje bezkonfliktowe sprawowanie władzy rodziciel-
skiej przez ojca ze względu na element jego dobrowolności.

Zdecydowanie bardziej niekorzystna, w zakresie władzy rodzicielskiej, 
była dotychczas sytuacja mężczyzny, którego ojcostwo zostało ustalone w try-
bie sądowym50. Ustawodawca traktował takiego ojca bardzo nieufnie i nie przy-
znawał mu ex lege władzy rodzicielskiej, a jedynie wtedy, gdy uczynił to sąd 
w wyroku ustalającym ojcostwo, ewentualnie w późniejszym orzeczeniu wy-
danym na skutek zmiany okoliczności faktycznych, np. zmiany postawy ojca 
wobec dziecka (dawny art. 93 § 2 k.r.o. oraz art. 577 i 579 k.p.c.). Nieprzyznanie 
„automatycznie” ojcu władzy rodzicielskiej wraz z prawomocnym ustaleniem 
ojcostwa wynikało z braku zaufania prawodawcy do ojca, który nie uznał dziec-
ka, i dopiero w postępowaniu sądowym ustalono stosunek ojcostwa. Powstawa-
ła zatem obawa, że będzie on zaniedbywał władzę rodzicielską lub wykonywał 
ją w sposób niewłaściwy, zagrażający dobru dziecka51. Rozwiązanie zawarte 
w dawnym przepisie art. 93 § 2 k.r.o. słusznie było w doktrynie krytykowane52. 
Podnoszono, że całkowita izolacja dziecka od jednego z rodziców (w praktyce 
zazwyczaj od ojca) nie powinna być regułą, lecz środkiem o charakterze wyjąt-
kowym. Zdarzały się bowiem sytuacje, kiedy biologiczny ojciec chciał uznać 
dziecko, a matka dziecka uniemożliwiała mu dokonanie tego aktu przez nie-
wyrażenie zgody na uznanie. Równocześnie wytaczała powództwo o ustalenie 
ojcostwa, licząc, że sąd takiemu „przymusowemu ojcu” nie przyzna władzy ro-
dzicielskiej, a w związku z tym ona będzie sprawować pełnię tej władzy, co 
pozwoli jej swobodnie podejmować decyzje w sprawach dziecka, a jednocześnie 
nie zostanie pozbawiona świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka ze strony 

49 Tak W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego..., s. 57.
50  Chodzi o stan prawny obowiązujący do czasu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego z 6.11.2008 r., tj. do 13.06.2009 r.
51 Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 212; tegoż, Prawo rodzinne..., 

s. 278.
52 Zob. M. Działyńska, Władza rodzicielska nad pozamałżeńskim dzieckiem, „Studia 

Prawnicze” 1997, nr 1, s. 63; W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego ..., s. 59.



445Ograniczenie władzy rodzicielskiej...

ojca53. Sytuacje tego typu występowały w praktyce coraz częściej, określano je 
mianem „samotnego macierzyństwa z wyboru”54.

Reakcją na ten brak równouprawnienia mężczyzny i kobiety w kwestii 
możliwości skorzystania ze środków prawnych służących sądowemu ustaleniu 
ojcostwa był wyrok Trybunału Konstytucyjnego55. Trybunał orzekł o niezgod-
ności art. 84 k.r.o. z Konstytucją RP „w zakresie, w jakim wyłącza prawo męż-
czyzny będącego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia ustalenia ojco-
stwa”56. Konsekwencją powyższego wyroku była zmiana przepisów Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego i przyznanie tzw. domniemanemu ojcu dziecka pra-
wa do wystąpienia z powództwem o ustalenie ojcostwa w trybie sądowym57. 
Co do zasady ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego w trybie sądowym 
było i jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pochodzenie dziecka nie zostało usta-
lone w żaden inny sposób, tzn. nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest 
mąż jego matki lub zostało ono obalone ani nie doszło do skutecznego uznania 
ojcostwa (art. 72 k.r.o.). 

Kluczowym zagadnieniem w procesie o ustalenie ojcostwa jest domniema-
nie prawne58, które zakłada, że ojcem pozamałżeńskiego dziecka jest ten męż-
czyzna, który współżył fizycznie z matką dziecka w tzw. okresie koncepcyjnym, 
co w konsekwencji doprowadziło do poczęcia i urodzenia dziecka. Powyższe 
domniemanie należy do grupy domniemań praesumptio iuris tantum, stąd też 
strona pozwana może próbować je obalić, np. za pomocą tzw. dowodów przyrod-
niczych lub podnosząc zarzut exceptio plurium concumbentium59.

53 Tak J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne..., s. 226; też W. Stojanowska, Władza rodzicielska 
pozamałżeńskiego..., s. 174–175.

54 Tak M. Andrzejewski, Prawo rodzinne..., s. 133–134.
55 Por. Wyrok TK z dn. 28.04.2003 r., K 18/02, OTK ZU 2003/4A, poz. 32.
56 TK zarzucił niezgodność art. 84 k.r.o z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 zd. 1 

Konstytucji RP.
57 Por. art. 84 k.r.o. po nowelizacji kodeksu dokonanej w Ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2004, 
nr 162, poz. 1691). Art. 84 k.r.o. w nowym brzmieniu wszedł w życie 19.07.2004 r.

58 Szczegółowe kwestie związane z procesem o ustalenie ojcostwa leżą poza sferą zainte-
resowania z punktu widzenia tematu niniejszego artykułu i dlatego wątek ten nie zostanie roz-
winięty.

59 Zob. Uchwała SN z dn. 6.12.1952 r., C. Prez. 166/52, OSN 1953, nr 2, poz. 31 – zacho-
wuje aktualność; zob. też Wyrok SN z dn. 23.10.1974 r., III CRN 241/74, OSP 1975, nr 7–8, poz. 
178; Wyrok SN z dn. 24.09.1997 r., II CKU 89/97, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 1, poz. 28; zob. 
K. Gromek, Kodeks rodzinny..., s. 529 i n.; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze..., s. 206 i n.
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Wyrok wydany w procesie o ustalenie ojcostwa może przybrać dwojaką 
postać – albo sąd stwierdza, że dany mężczyzna (pozwany lub domniemany oj-
ciec, który sam wytacza powództwo) jest ojcem danego dziecka, albo sąd oddala 
powództwo. Prawomocny wyrok ustalający ojcostwo określonego mężczyzny 
nie oznaczał „automatycznego” przyznania mu władzy rodzicielskiej. Władza 
ta, w przeciwieństwie do przypadków uznania dziecka, nie przysługiwała ojcu 
ex lege, lecz mogła zostać przyznana przez sąd. Przyznanie jej ojcu uzasadnione 
powinno być przede wszystkim dobrem dziecka. W literaturze zaprezentowano 
hipotezę o istnieniu współzależności między stopniem przekonania domniema-
nego ojca o swoim biologicznym ojcostwie a chęcią sprawowania władzy ro-
dzicielskiej60. Autorka tezy, o której mowa, stwierdza, że wzrastająca (wskutek 
postępu badań naukowych, w tym badań DNA) pewność co do ojcostwa kon-
kretnego mężczyzny może mieć wpływ na jego stosunek do dziecka, wyrażający 
się w chęci nawiązania kontaktów z pozamałżeńskim dzieckiem. Z tego względu 
należy umożliwić ojcu nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z dzieckiem 
w szerszym niż dotychczas zakresie. Postulat ten w konfrontacji z codzienną 
praktyką sądową w zakresie przyznawania lub nieprzyznawania ojcu dziecka 
władzy rodzicielskiej budzi zaniepokojenie. Przeprowadzone badania wskazu-
ją, że pomimo ogromnego postępu naukowego, którego efektem jest możliwość 
zastosowania nowoczesnego środka dowodowego w postaci dowodu z badań 
DNA, praktyka sądów nie uległa większym zmianom61. Regułą jest, że w spra-
wie o ustalenie ojcostwa, sąd nie prowadzi wyczerpującego postępowania dowo-
dowego (często pomija się okoliczności stanowiące podstawę do rozstrzygnięcia 
sądu o władzy rodzicielskiej). Stwarza to niebezpieczeństwo załatwienia sprawy 
władzy rodzicielskiej ojca w sposób mechaniczny, bez wnikliwego rozważenia 
dobra dziecka. Trafnie akcentuje się, że powyższego zagrożenia można uniknąć 
tylko wtedy, gdy sąd w procesie o ustalenie ojcostwa od początku postępowa-
nia dowodowego będzie zajmował się nie tylko zagadnieniem ojcostwa pozwa-
nego i roszczeń alimentacyjnych, ale także kwalifikacjami domniemanego ojca 
do sprawowania władzy rodzicielskiej62. Postuluje się, aby wreszcie odrzucić 
stereotyp polegający na tym, że jeśli o ojcu dziecka nic nie wiadomo, to nie 

60 Tak M. Działyńska, Władza rodzicielska..., s. 56.
61 Tak tejże, Sądowe ustalenie ojcostwa na tle badań sądowych, „Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny” 1988, nr 1, s. 139.
62 Zob. J. Ignatowicz, Proces o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane, „Nowe 

Prawo” 1950, nr 12, s. 48.
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przyznaje się mu władzy rodzicielskiej, a jego rola ogranicza się do wypełnia-
nia funkcji „ojca-płatnika”63. Jeżeli zatem w ocenie sądu ojciec dawał gwaran-
cje należytego sprawowania władzy rodzicielskiej, interesował się dzieckiem, 
wykazywał właściwą postawę w stosunku do osoby dziecka, miał kwalifikacje 
moralne, sąd mógł przyznać mu władzę rodzicielską w wyroku ustalającym oj-
costwo. Poza tym istotną rolę odgrywały także wzajemne, dotychczasowe re-
lacje pomiędzy ojcem a matką dziecka, ponieważ w razie przyznania władzy 
rodzicielskiej również ojcu, powinni oni potrafić ze sobą współdziałać i w spo-
sób bezkonfliktowy sprawować tę władzę. Odnosząc się do zagadnienia władzy 
rodzicielskiej pozwanego ojca w wyroku ustalającym ojcostwo, Sąd Najwyższy 
stwierdził, że sąd orzekający może powierzyć (w wyroku ustalającym ojcostwo) 
władzę rodzicielską ojcu tylko wtedy, gdy na podstawie ustalonych przesłanek 
władza ta będzie wykonywana zgodnie z dobrem dziecka64. Na sąd został zatem 
nałożony obowiązek badania kwalifikacji moralnych ojca, jego zainteresowania 
losem dziecka oraz jego stosunku do sprawy w toku procesu65.

Z treści przepisu art. 93 § 2 k.r.o. (w brzmieniu sprzed nowelizacji kodeksu 
z 6 listopada 2008 r.) wynika, że sąd w wyroku ustalającym ojcostwo miał do 
dyspozycji jedno z dwóch rozwiązań – albo przyznać ojcu władzę rodzicielską 
w pełnym zakresie, albo nie przyznawać jej w ogóle66. Nie istniała zatem, na 
gruncie obowiązujących wówczas przepisów prawa, możliwość jednoczesnego 
ograniczenia ojcu władzy rodzicielskiej. Odmiennie zagadnienie to uregulowa-
no w nowelizacji kodeksu z 6 listopada 2008 r. Zgodnie z nowym brzmieniem 
przepisu art. 93 § 2 k.r.o., „jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku 
ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub 
pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 
107 i art. od 109 do 111 k.r.o. stosuje się odpowiednio”. Dzięki takiej regula-
cji (w interesie dziecka i jego rodziców) sąd może już w wyroku ustalającym 

63 Tak W. Stojanowska, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 207–
208.

64 Por. Uchwała SN z dn. 6.12.1952 r. – Wytyczne w sprawie ustalenia ojcostwa – C Prez. 
166/52, OSN 1953, nr 2, poz. 31.

65 Tak K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, s. 746–747.
66 Tak M. Andrzejewski, Prawo rodzinne..., s. 134 i n.; A. Łapiński, Ograniczenia władzy..., 

s. 188–189; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 802–803.
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pochodzenie dziecka działać elastycznie, modyfikując ewentualnie władzę ro-
dzicielską odpowiednio do indywidualnego przypadku67.

Przyznanie władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym ojcostwo (na 
gruncie poprzednio obowiązującego przepisu art. 93 § 2 k.r.o.) nie było postrze-
gane w sposób jednolity w środowisku przedstawicieli doktryny. Kontrowersje 
wzbudzało zagadnienie, czy sąd orzekający w każdym przypadku powinien 
ustosunkować się w wyroku do kwestii władzy rodzicielskiej, czy tylko wte-
dy, gdy ją przyznaje ojcu, a w pozostałych przypadkach nie odnosić się do tej 
sprawy. W doktrynie można było spotkać się z dwoma przeciwstawnymi sta-
nowiskami w powyższej sprawie. Przedstawiciele pierwszego68 uważali, że sąd 
w wyroku ustalającym ojcostwo odnosi się do zagadnienia władzy rodzicielskiej 
tylko wtedy, gdy ją ojcu przyznaje, natomiast nie rozstrzyga negatywnie w tej 
sprawie. Jeżeli zatem sąd w wyroku nie ustosunkowywał się do zagadnienia 
władzy rodzicielskiej, należało to odczytać jako nieprzyznanie ojcu dziecka tej 
władzy. Jednocześnie reprezentanci tego nurtu nie dokonywali krytyki orzeczeń 
tych sądów, które w każdym wyroku odnosiły się do problematyki władzy ro-
dzicielskiej, a więc także w przypadkach, w których nie przyznawały ojcu wła-
dzy, ponieważ orzeczenia tego typu stwarzały gwarancję, że sąd nie pominął 
bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest przyznanie bądź nieprzyznanie władzy 
rodzicielskiej ojcu. Zgodnie z drugim stanowiskiem69, sąd ustalający ojcostwo 
powinien w każdym przypadku odnieść się do zagadnienia władzy rodziciel-
skiej, tzn. zarówno wtedy, gdy przyznaje ojcu tę władzę, jak i wówczas, gdy jej 
nie przyznaje. W przeciwnym wypadku zamknięta zostaje droga do złożenia 
apelacji od wyroku ustalającego ojcostwo, w którym w sposób pozytywny nie 
przyznano ojcu władzy rodzicielskiej, ponieważ brakuje substratu zaskarżenia. 
Wątpliwości pojawiające się na tle stosowania przepisu dawnego art. 93 § 2 k.r.o. 
wyjaśnił Sąd Najwyższy70, stwierdzając, że forma orzeczenia o władzy rodzi-
cielskiej zawartego w wyroku ustalającym ojcostwo powinna być zdecydowa-
na i wyraźnie określająca fakt przyznania lub nieprzyznania ojcu tej władzy. 

67 Zob. H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 732–733; J. Ignatowicz, w: Ko-
deks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, s. 867–868; K. Gromek, Kodeks rodzinny..., s. 548–549 
i cyt. tam literatura; J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 152–153.

68  Tak np. J. Ignatowicz, Proces o ustalenie..., s. 48; tegoż, w: Kodeks rodzinny..., s. 807.
69 Zob. H. Haak, Władza rodzicielska..., s. 42; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Pia-

secki, s. 733.
70 Por. Uchwała SN z dn. 6.12.1952 r., C Prez. 166/52, OSN 1953, nr 2, poz. 31.



449Ograniczenie władzy rodzicielskiej...

Z wypowiedzi powyższej wynika jasny wniosek, że każda decyzja sądu (za-
równo pozytywna, jak i negatywna) dotycząca władzy rodzicielskiej w wyroku 
ustalającym ojcostwo powinna znaleźć odzwierciedlenie w treści tego wyroku71. 
Ponadto umieszczenie w sentencji wyroku zdania o nieprzyznaniu ojcu władzy 
rodzicielskiej umacniało go w przekonaniu, że sąd nie przeoczył tego zagad-
nienia oraz pozwalało na ewentualne zaskarżenie orzeczenia. Obecnie sytuację 
prawną mężczyzny, którego ojcostwo zostało ustalone w trybie sądowym, usta-
wodawca zrównał w zakresie nabycia władzy rodzicielskiej z sytuacją mężczy-
zny uznającego swoje ojcostwo (art. 93 § 1 k.r.o.). W obu przypadkach władza 
rodzicielska przysługuje ojcu ex lege.

Wzmianka o unormowaniach europejskich

Na gruncie ustawodawstw europejskich dostrzec można punkt zbieżny 
w postaci dążenia prawodawcy do zapewnienia możliwości przyznania władzy 
rodzicielskiej obojgu rodzicom. Kwestia powyższa ulega modyfikacji w zależ-
ności od tego, czy mowa o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem 
pochodzącym z małżeństwa, czy nad dzieckiem pozamałżeńskim. Ustawodawca 
niemiecki co do zasady przyznaje pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom-
-małżonkom (§ 1626 BGB)72. W przypadku zaś dziecka spoza małżeństwa, zgod-
nie z treścią przepisu § 1626a BGB, istnieje możliwość wspólnego sprawowania 
przez rodziców władzy rodzicielskiej w następujących sytuacjach: jeżeli rodzice 
złożą oświadczenia, że chcą wspólnie wykonywać władzę rodzicielską (tzw. Sor-
geerklärungen) albo jeżeli zawrą ze sobą związek małżeński. W przeciwnym 
razie władza rodzicielska przysługuje wyłącznie matce dziecka. Na gruncie pra-
wa szwajcarskiego73 zasadą jest, że w czasie trwania małżeństwa władzę ro-
dzicielską wspólnie sprawują oboje rodzice (art. 297 k.c. szw.). Jeśli natomiast 
rodzice dziecka nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim, prawo – co do 
zasady – przyznaje matce władzę rodzicielską nad dzieckiem pozamałżeńskim 
(art. 298 k.c. szw.). W sytuacji, gdy matka jest niepełnoletnia, ubezwłasnowol-
niona lub w razie odebrania przysługującej jej władzy rodzicielskiej, przepisy 

71 Zob. W. Stojanowska, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 206 i n.
72  BGB – Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki Kodeks cywilny z dn. 18.08.1896 r. (BGBl. 

s. 195).
73  CCS – Code civil suisse – Kodeks cywilny szwajcarski z dn. 10.12.1907 r., wszedł w ży-

cie 1 stycznia 1912 r.
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przyznają władzę ojcu albo wyznaczają dla dziecka opiekuna z uwzględnie-
niem jego dobra. Rodzice mają możliwość zawarcia umowy regulującej sprawy 
związane z określeniem ich udziału w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz 
z określeniem wysokości ponoszonych przez nich kosztów wychowania dziecka. 
Przepisy przyznają rodzicom władzę rodzicielską w oparciu o zawarte porozu-
mienie, jeżeli tylko jest ono zgodne z dobrem dziecka (art. 298a k.c. szw.).

Treść orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Orzeczenia ograniczające władzę rodzicielską mogą zapadać na gruncie 
prawa polskiego, gdy w momencie orzekania na podstawie przepisu art. 107 k.r.o. 
oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, przyznaną w związku z uznaniem 
ojcostwa, bądź na mocy wyroku sądu ustalającego ojcostwo dziecka. Przepis po-
wyższy przewiduje możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej 
jednemu rodzicowi, z jednoczesnym ograniczeniem tej władzy drugiemu z nich. 
Sąd ma przy tym obowiązek wskazania w swym orzeczeniu, w sposób wyraźny 
i konkretny, do jakich obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka 
ogranicza władzę drugiego rodzica74. Nie może zatem stwierdzić jedynie faktu 
ograniczenia władzy rodzicielskiej, lecz musi precyzyjnie określić jej zakres. Nie-
dopuszczalne jest, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, stwierdzenie, że 
sąd pozostawia drugiemu rodzicowi „nadzór nad wykonywaniem władzy rodzi-
cielskiej i prawo do utrzymywania kontaktów osobistych z dzieckiem”75. Zakres 
obowiązków i uprawnień drugiego rodzica może być różnorodny w zależności 
od konkretnego przypadku, niemniej jednak może dotyczyć wyłącznie spraw 
związanych z osobą dziecka (art. 107 § 2 k.r.o.). W orzecznictwie i doktrynie76 
jako przykłady takich spraw wymienia się m.in. sprawy związane ze zmianą 

74  Tak Uchwała SN z dn. 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSN 1968, nr 5, poz. 77; zob. H. Cie-
pła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 788; J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 213–
214 i 215; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 365; A. Zieliński, Prawo rodzinne..., 
s. 202.

75 Zob. J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 900; J. Winiarz, 
Prawo rodzinne..., s. 217 i por. z K. Jagielski, Istota i treść władzy rodzicielskiej, „Studia Cywili-
styczne” 1963, nr 3, s. 116; T. Rowiński, Powierzenie wykonywania..., s. 940. 

76  Tak J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 900–901; tegoż, 
Kodeks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, s. 855; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., 
s. 365; J. Gajda, Kodeks rodzinny..., s. 411; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, 
s. 788–789; H. Haak, Władza rodzicielska..., s. 137; też Uchwała SN z dn. 18.03.1968 r., III CZP 
70/66, OSN 1968, nr 5, poz. 77.
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miejsca pobytu dziecka; decyzje dotyczące sposobu leczenia; formy i miejsca 
wypoczynku; sprawy związane z szeroko rozumianą edukacją dziecka, takie 
jak: wybór szkoły, zajęć dodatkowych, form rozwijania zainteresowań dziecka, 
a także wpływ na proces wychowawczy, czyli na system zasad i wartości prze-
kazywanych dziecku oraz prezentowanych przez rodziców wzorców osobowych. 
Przytoczone przykłady pozwalają sformułować wniosek, że chodzi o takie obo-
wiązki i uprawnienia rodzica, których wykonywanie nie wymaga utrzymywa-
nia codziennych, bezpośrednich kontaktów z dzieckiem i przebywania z nim 
stale77. Wykładnia językowa przepisu art. 107 § 2 k.r.o. wskazuje wprost, że 
zakres władzy rodzicielskiej rodzica, któremu nie powierzono jej wykonywania, 
ogranicza się jedynie do spraw związanych z osobą dziecka. Interesy majątkowe 
małoletniego i zarząd jego majątkiem pozostają zatem poza sferą oddziaływa-
nia rodzica, któremu sąd ograniczył władzę. Decyzje w tej sprawie podejmuje 
(i to samodzielnie) tylko ten rodzic, któremu powierzono wykonywanie władzy 
rodzicielskiej, ponieważ wyłącznie jemu przysługuje ex lege atrybut pieczy nad 
majątkiem dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do 
określonych obowiązków i uprawnień dotyczących pieczy nad osobą dziecka po-
woduje również automatyczne ograniczenie zakresu sprawowanej przez niego 
reprezentacji. Może on bowiem pełnić rolę przedstawiciela ustawowego dziecka 
jedynie w sprawach, w których sąd przyznał mu kompetencje do współdecydo-
wania78.

Następstwa ograniczenia władzy rodzicielskiej  
na podstawie art. 107 § 2 k.r.o.

Skutkiem ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców na pod-
stawie przepisu art. 107 § 2 k.r.o. jest to, że władza ta przysługuje w dalszym 
ciągu obojgu rodzicom, przy czym jednemu z nich w pełnym zakresie, drugie-
mu zaś w ograniczonym – do konkretnie wskazanych obowiązków i uprawnień 
względem osoby dziecka. W zakresie spraw przyznanych w orzeczeniu również 
drugiemu rodzicowi, oboje są równouprawnieni, tzn. powinni współpracować 
ze sobą i podejmować wspólne (uzgodnione uprzednio) decyzje. Zastosowanie 

77  Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 329 
i n.; A. Łapiński, Ograniczenia władzy..., s. 160.

78 Zob. A. Łapiński, Ograniczenia władzy..., s. 169; J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., 
s. 214.
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w takim wypadku znajduje przepis art. 97 i nast. k.r.o.79 Natomiast w zakresie 
spraw, które przysługują rodzicowi posiadającemu pełną władzę rodzicielską, 
działa on samodzielnie, podczas gdy rodzic z ograniczoną władzą zajmuje po-
zycję osoby trzeciej, na której spoczywa obowiązek powstrzymywania się od 
jakichkolwiek zachowań naruszających sferę wyłączności rodzica z pełną wła-
dzą rodzicielską80. Wydanie omawianego orzeczenia (na podstawie art. 107 k.r.o.) 
odnosi również skutek w zakresie określenia miejsca zamieszkania dziecka. Jest 
nim miejsce zamieszkania tego z rodziców, któremu sąd powierzył wykonywanie 
władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 in fine k.c.). Nie budzi wątpliwości, że wydanie 
orzeczenia na podstawie przepisu art. 107 § 2 k.r.o. nie powoduje formalnego 
ograniczenia zakresu osobistych kontaktów z dzieckiem rodzica, którego wła-
dza rodzicielska została ograniczona do określonych obowiązków i uprawnień 
o charakterze niemajątkowym81. Stosunki osobiste z dzieckiem nie wchodzą bo-
wiem w zakres władzy rodzicielskiej (art. 113 § 1 k.r.o.)82. W praktyce jednak 
(wskutek osobnego zamieszkiwania rodziców) dojdzie do realnego ograniczenia 
utrzymywania kontaktów osobistych drugiego rodzica z dzieckiem. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że ten rodzic, który sprawuje bezpośrednią, bieżącą pieczę 
nad dzieckiem, ma decydujący wpływ na jego wychowanie. A w sytuacji, gdy 
utrudnia on drugiemu rodzicowi utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, można 
powiedzieć, że wpływ ten ma charakter wyłączny83. W celu zapobieżenia tego 
typu zachowaniom jednego z rodziców dokonano istotnych zmian w zakresie 

79 Zob. A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975, 
s. 206; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 902; S. Szer, Prawo 
rodzinne..., s. 206; J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, 
s. 329–330. 

80 Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 332 
i s. 260–261.

81  Por. Wyrok SN z dn. 30.09.1980 r., II CR 277/ 80, LEX nr 8270.
82  Por. Postanowienie SN z dn. 7.11.2000 r., I CKN 1115/00, OSN 2001, nr 3, poz. 50 z apro-

bującą glosą M. Korniłowcza; Uchwała SN z dn. 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSN 1968, nr 5, 
poz. 77; Uchwała SN z dn. 14.06.1988 r., III CZP 42/88, OSN 1989, nr 10, poz. 156; J. Strze-
binczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 373 i n.; J. Ignatowicz, 
w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 871–872; tegoż, w: Kodeks rodzinny..., red. 
K. Pietrzykowski, s. 888 i n.; K. Gromek, Władza rodzicielska..., s. 407; tejże, Kodeks rodzinny..., 
s. 610; H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 825; T. Smyczyński, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze..., s. 255 i n.; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
H. Dolecki, T. Sokołowski..., s.796 i n.

83  Tak W. Stojanowska, Władza rodzicielska pozamałżeńskiego..., s. 53.
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regulacji zagadnienia utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem84. Usta-
wodawca doprecyzował ustalanie sposobu utrzymywania tych kontaktów, przyj-
mując, że „jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymy-
wania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, 
kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku 
porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy” (art. 1131 § 1 k.r.o.). Na gruncie stanu 
prawnego obowiązującego przed wejściem w życie powołanej nowelizacji, po-
dobnego unormowania nie było, chociaż zgodnie przyjmowano, że rodzic, który 
nie sprawuje bieżącej pieczy nad dzieckiem, może się z nim kontaktować w taki 
sposób i tak często, jak pozwoli mu na to czas85. W praktyce rodzic ten dążył 
z reguły do uregulowania zagadnienia kontaktów z dzieckiem już w orzeczeniu 
sądu ograniczającym władzę rodzicielską, chcąc w ten sposób zapewnić sobie 
podstawowe minimum w kontaktach osobistych z dzieckiem. Sąd Najwyższy 
stwierdził, że utrudnianie drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem przez 
tego rodzica, który sprawuje nad dzieckiem pieczę, jest bezprawne86. Pojawi-
ły się natomiast pewne wątpliwości co do prawa ojca dziecka do utrzymywa-
nia z nim osobistej styczności w razie nieprzyznania ojcu władzy rodzicielskiej 
w wyroku ustalającym ojcostwo87. Wypowiedział się w tej sprawie Sąd Najwyż-
szy, wyjaśniając, że takie prawo przysługuje ojcu88. Niedopuszczalne jest nato-
miast rozłożenie między rodzicami władzy rodzicielskiej w czasie (tzw. władza 
naprzemienna), czyli niedopuszczalny jest tzw. podział sensu stricto, polegający 
na tym, że zgodnie z orzeczeniem sądu dziecko miałoby przebywać okresowo 
(np. co pół roku) u każdego z rodziców i w tym czasie przysługiwałaby mu wła-
dza rodzicielska w pełnym zakresie. Przyznanie obojgu rodzicom jednakowych 
obowiązków i uprawnień na podstawie przepisu art. 107 k.r.o. byłoby sprzeczne 
z tym przepisem, dlatego rozwiązanie tego typu należało zdecydowanie odrzu-

84  Chodzi o zmiany wprowadzone przez nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
z 6.11.2008 r.

85  Zob. A. Łapinski, Ograniczenia władzy..., s. 163; J. Ignatowicz, w: System prawa ro-
dzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 901; J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. 
T. Smyczyński, s. 333; W. Żywicki, Z. Krzemiński, Rozwód – komentarz, Warszawa 1967, s. 106.

86  Por. Wyrok SN z dn. 30.09.1980 r., II CR 277/80, LEX nr 8270.
87  Zob. W. Stojanowska, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 205 i n.
88  Por. Uchwała SN z dn. 26.09.1983 r., III CZP 46/83, OSP 1984, nr 3, poz. 52 z glosą 

M. Goettela OSP 1985, nr 5, poz. 28. Krytycznie o orzeczeniu wypowiada się W. Stojanowska, 
która stwierdza, że nie dotyczy ono sytuacji pozamałżeńskiego ojca, któremu sąd nie przyznał 
władzy rodzicielskiej. Nie znajduje również rozwiązania tego problemu na gruncie przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
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cić89. Możliwe było natomiast określenie krótkotrwałych pobytów dziecka u dru-
giego rodzica, np. w czasie wakacji90.

Określenie w orzeczeniu sądu kształtu władzy rodzicielskiej powinno 
każdorazowo pozostawać w zgodzie z rzeczywistą sytuacją rodzinną dziecka 
i czynić zadość wymogom ochrony dobra dziecka. Jeżeli zatem nastąpi zmia-
na sytuacji, która początkowo uzasadniała wydanie rozstrzygnięcia na podsta-
wie przepisu art. 107 k.r.o., konieczne będzie zweryfikowanie przez sąd tego 
orzeczenia. Podstawę prawną działania sądu w tym zakresie stanowi przepis 
art. 577 k.p.c., zgodnie z którym „sąd opiekuńczy może zmienić swoje posta-
nowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postę-
powanie dotyczy”91. Przepis art. 577 k.p.c. pozwala sądowi opiekuńczemu na 
szybkie i elastyczne dostosowanie wydanego postanowienia do każdej sytuacji, 
w jakiej może znajdować się osoba, której dotyczy postępowanie92. Przyjmuje 
się, że zmiana pierwotnego orzeczenia może polegać na zastosowaniu przez sąd 
ponownie rozwiązania przewidzianego obecnie w przepisie art. 107 § 2 k.r.o., 
z tym, że nastąpi zmiana osoby rodzica, któremu zostanie powierzone wykony-
wanie władzy rodzicielskiej93. Przyczyny zmiany orzeczenia sądu w trybie art. 
577 k.p.c. mają zazwyczaj charakter obiektywny, np. choroba, która ogranicza 
możliwość dalszego sprawowania władzy rodzicielskiej w pełnym zakresie przez 
rodzica, który ją dotychczas wykonywał94. Powodem dokonania weryfikacji wy-
danego postanowienia sądowego może być także omyłka sądu, który w następ-

89  Zob. J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka..., s. 206; J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny..., 
red. K. Pietrzykowski, s. 855; H. Haak, Władza rodzicielska..., s. 138; por. Orzeczenie SN z dn. 
22.04.1952 r., C 414/52, OSN 1953, nr 2, poz. 47; Orzeczenie SN z dn. 4.11.1953 r., II C 481/53, 
„Państwo i Prawo” 1954, nr 4, s. 553 – zachowuje aktualność.

90 Zob. J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, s. 855; tegoż, w: System 
prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 900–901; A. Łapiński, Ograniczenia władzy..., s. 160.

91 Przez osobę, „której postępowanie dotyczy” należy rozumieć małoletniego (osobę pod-
legającą opiece) – tak T. Ereciński, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ere-
ciński, wyd. 1, Warszawa 2006, t. 3, s. 170–171.

92 Por. Postanowienie SN z dn. 6.11.1972 r., III CRN 281/72, OSN 1973, nr 10, poz. 172.
93  Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 338–

339; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 906; B. Dobrzański, 
w: Kodeks rodzinny..., red. B. Dobrzański, s. 682.

94 Gdyby przyczyną była przeszkoda, która w sposób trwały lub czasowy uniemożliwia 
rodzicowi wykonywanie władzy rodzicielskiej, wówczas zasadne byłoby wydanie przez sąd 
orzeczenia o pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej (art. 111, art. 110 k.r.o.), a nie 
orzeczenia zmieniającego role rodziców i powierzającego wykonywanie władzy rodzicielskiej 
drugiemu z nich.
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stwie nieprawidłowej oceny okoliczności danej sprawy, powierzył pierwotnie 
wykonywanie władzy rodzicielskiej niewłaściwemu rodzicowi, tzn. rodzicowi, 
który nie zrealizował w prawidłowy sposób nałożonych na niego obowiązków 
rodzicielskich. Wystarczającą materialnoprawną podstawą do zmiany orzecze-
nia sądu dokonanego w trybie art. 577 k.p.c. jest dobro dziecka, którego dotyczy 
postępowanie95. Sąd opiekuńczy może zatem zmienić swoje postanowienie na-
wet wtedy, gdy nie doszło do modyfikacji okoliczności faktycznych96, np. gdy 
dojdzie do przekonania, że jego poprzednie orzeczenie było niesłuszne, a więc 
w każdej sytuacji, w jakiej uzna to za konieczne i uzasadnione ze względu na 
dobro dziecka97. Do zmiany pierwotnego orzeczenia, polegającej na ponownym 
zastosowaniu środka przewidzianego w przepisie art. 107 § 2 k.r.o. (z zachowa-
niem ograniczenia władzy rodzicielskiej), niezbędne jest istnienie gwarancji na-
leżytego wykonywania władzy rodzicielskiej w pełnym zakresie przez rodzica, 
któremu początkowo tę władzę ograniczono98.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie pozostawania rodziców  
w separacji faktycznej

Treść przepisu art. 107 § 1 k.r.o. w sposób zasadniczy wpływa na układ 
wewnętrznych stosunków panujących w rodzinie. Zakres podmiotowy powyż-
szego przepisu obejmuje również rodziców pozostających ze sobą w związku 
małżeńskim, lecz żyjących w rozłączeniu. Termin „rozłączenie” oznacza w tym 
przypadku życie w faktycznej separacji polegającej na rozkładzie wspólnego 
pożycia małżeńskiego. Jest to stan faktyczny wytworzony przez samych mał-
żonków wskutek pojawienia się między nimi głębokiego konfliktu, którego 
nie potrafili bądź nie chcieli załagodzić. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą 
być różnorodne, np. wymienia się utratę wzajemnego zaufania małżonków, 
kryzys w sferze wzajemnych uczuć, brak perspektyw na realizację życiowych 

95  Zob. A. Zieliński, w: Kodeks postępowania cywilnego, red. A. Zieliński, wyd. 3, War-
szawa 2008, s. 988–989.

96 Zmiana nie jest dopuszczalna, jeżeli postanowienie sądu zostało poddane kontroli in-
stancyjnej (złożono apelację) – por. Postanowienie SN z dn. 6.11.1972 r., III CRN 281/72, OSN 
1973, nr 10, poz. 172 z glosą B. Dobrzańskiego, OSP 1974, nr 1, poz. 4.

97  Zmiana postanowienia w trybie art. 577 k.p.c. dotyczy tylko spraw rozpoznawanych 
przez sąd rejonowy jako sąd opiekuńczy – por. Postanowienie SN z dn. 30.04.1997 r., III CKU 
19/97, OSN 1997, nr 9, poz. 138.

98  Tak J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 338.
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zamierzeń99. Niewątpliwie, życie w rozłączeniu jest przejawem poważnego kry-
zysu w małżeństwie i stan ten jest społecznie szkodliwy, ponieważ prowadzi 
zazwyczaj do rozbicia rodziny i ujemnie wpływa na rozwój emocjonalny i psy-
chiczny dziecka. W konsekwencji wzajemne nieporozumienia nawarstwiają się, 
kryzys pogłębia się, aż dochodzi do rozpadu małżeństwa i podjęcia przez jedne-
go lub oboje małżonków decyzji o zerwaniu wspólnego pożycia małżeńskiego, 
bez ingerencji sądu, czyli o separacji faktycznej100. Małżeństwo przestaje zatem 
wypełniać swoje podstawowe funkcje, ponieważ zerwaniu uległy wszelkie więzi 
dotychczas łączące małżonków, czyli więź fizyczna, uczuciowa i gospodarcza101. 
Dochodzi zatem do zaniku wspólnego pożycia małżeńskiego. Małżonkowie nie 
wykonują spoczywających na nich wzajemnych obowiązków, np. wynikających 
z wykonywania władzy rodzicielskiej, nie współdziałają na rzecz dobra rodziny, 
nie udzielają sobie nawzajem pomocy, zaprzestają prowadzenia wspólnego gos-
podarstwa domowego. Mocą własnych działań, bez ingerencji sądu, kształtują sy-
tuację swoją i rodziny. Separację faktyczną można zatem określić jako samowolny 
stan zerwania przez oboje małżonków lub jednego z nich wskazanych wyżej wię-
zi102. Faktyczne rozłączenie małżonków powoduje destabilizację i dezorganizację 
związku małżeńskiego, która nie musi jednak wykazywać charakteru trwałego.

W literaturze można znaleźć liczne wypowiedzi103, które zmierzają do zde-
finiowania pojęcia „separacja faktyczna”. Wspólnym mianownikiem tych głosów 
jest pogląd, że brak pożycia małżeńskiego, stanowiącego o separacji faktycznej, 
oznacza zerwanie więzi łączących współmałżonków. Warto wskazać tu dwie wy-
powiedzi: „jeżeli (...) zaprzestanie wspólnego pożycia nastąpiło wskutek tego, że 
przynajmniej jeden z małżonków uchyla się od niego, w doktrynie i judykaturze 

99 Tak P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 30–31.
100 Zob. P. Kasprzyk, Separacja prawna w świetle znowelizowanego kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, nr 10, s. 211.
101 Zob. J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12..., red. T. Smyczyński, s. 327; 

P. Kasprzyk, Separacja prawna ..., s. 144.
102 Tak J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 235.
103 Por. S. Szer, Prawo rodzinne..., s. 66; A. Wolter, Wzajemne obowiązki małżonków 

w przypadku faktycznego ustania pożycia, „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” 1947, nr 5; 
B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego..., s. 51; J. Śledziński, Z zagadnień faktycznego rozłączenia 
małżonków, „Państwo i Prawo” 1952, nr 5–6, s. 812; B. Dobrzański, w: Kodeks rodzinny..., red. 
B. Dobrzański, s. 682 i 685; A. Łapiński, Ograniczenia władzy..., s. 179 i n.; J.S. Piątowski, w: Sys-
tem prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 234; J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji 
faktycznej, Poznań 1991, s. 129; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, 
s. 897; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne..., s. 144–145; E. Drozd, Uprawnienia małżonka 
spadkodawcy z art. 939 § 1 k.c., w: Prace z prawa cywilnego, Wrocław 1985, s. 173.
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przyjęto mówić o separacji faktycznej”104. W myśl drugiego stwierdzenia: „uchy-
lanie się od zadośćuczynienia wszystkim elementom obowiązku wspólnego poży-
cia prowadzi do faktycznej separacji małżonków”105. Dla zdefiniowania pojęcia 
„separacja” istotne znaczenie odgrywa okoliczność, że rozwiązanie przewidziane 
w przepisie art. 107 k.r.o. powinno służyć usunięciu szkodliwej dla dziecka dys-
harmonii w działaniach i decyzjach podejmowanych przez rodziców106.

Pojęcie „separacja faktyczna” występuje nie tylko na gruncie prawa, lecz 
także w socjologii i oznacza rozpad rodziny przejawiający się w lekceważeniu 
ról rodzinnych, zerwaniu więzi małżeńskiej i niewykonywaniu przez rodzinę 
powierzonych jej funkcji107. 

Pomimo że rozłączenie małżonków, o którym mowa, mieści się w sferze 
faktu, ustawodawca uwzględnia to zjawisko i wiąże z nim określone konsekwen-
cje prawne. Unormowania polskiego porządku prawnego odwołują się zatem do 
separacji faktycznej zwłaszcza, gdy wymaga ochrony dobro małoletnich dzieci 
(art. 107 § 1 k.r.o.)108, interes jednego z małżonków (art. 176 k.r.o.) lub interes 
osób trzecich (art. 43 § 2 k.r.o.). Fakt prowadzenia przez małżonków oddzielnego 
pożycia odgrywa istotne znaczenie na płaszczyźnie wzajemnych relacji między 
rodzicami a dziećmi. Wzajemne (zazwyczaj negatywne) relacje między małżon-
kami pozostającymi w separacji faktycznej często utrudniają lub nawet unie-
możliwiają współdziałanie w sprawach dziecka. Z tego powodu ustawodawca 
dopuszcza możliwość ingerencji sądu we władzę rodzicielską w sposób określo-
ny w przepisie art. 107 k.r.o.109 Chodzi tu o sytuacje, gdy przyczyną ich rozłącze-
nia jest rozkład pożycia, choćby nawet nie miał charakteru trwałego i zupełnego 
w rozumieniu przepisu art. 56 § 1 k.r.o.110 W takim wypadku już sam fakt życia 

104 Tak J.S. Piątowski, w: System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, Wrocław 1986, 
t. IV, s. 136.

105 Tak J. Winiarz, Prawo rodzinne..., s. 89.
106 Tak J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji..., s. 129.
107 Zob. Z. Tyszka, Socjologia rodziny..., s. 227 i n.; M. Ziemska, Patologia rodziny, w: Za-

gadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976, s. 461 i n. 
108 Zob. W. Góralski, B. Laskowska, Separacja małżeńska a prawo polskie, „Studia Praw-

nicze” 1993, nr 21, s. 27.
109 Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 6.11.2008 r. nadała nowe brzmienie 

art. 107 k.r.o.
110 Zob. J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 235; J. Pano-

wicz-Lipska, Skutki prawne separacji..., s. 71–73; K. Gromek, Władza rodzicielska..., s. 247–248; 
H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 787.
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w rozłączeniu wskazuje zwykle na potrzebę wydania orzeczenia o kształcie wła-
dzy rodzicielskiej. Przepis ten nie znajdzie natomiast zastosowania, gdy małżon-
kowie wprawdzie zamieszkują osobno, ale dzieje się tak z usprawiedliwionych 
przyczyn (np. dotyczących zatrudnienia) i nadal tworzą prawidłowo funkcjonu-
jącą rodzinę111.

Ingerencja sądu może polegać na modyfikacji władzy rodzicielskiej w ten 
sposób, że jednemu z rodziców zostanie powierzone wykonywanie władzy ro-
dzicielskiej, a drugiemu sąd ograniczy zakres tej władzy do określonych obo-
wiązków i uprawnień dotyczących osoby dziecka albo w ten sposób, że pozo-
stawi władzę rodzicielską obojgu rodzicom (art. 107 § 2 k.r.o.). Istota wskazanej 
konstrukcji prawnej polega na przyjęciu założenia, że władza rodzicielska przy-
sługuje nadal obojgu rodzicom, przy czym jeden z nich zachowuje wszystkie jej 
atrybuty, a więc ma pełnię władzy, a drugiemu rodzicowi sąd ogranicza tę wła-
dzę w sposób określony w orzeczeniu. W zakresie spraw określonych przez sąd 
rodzice powinni współdziałać i podejmować decyzje zgodne z dobrem dziecka. 
Natomiast w przedmiocie pozostałych spraw składających się na treść władzy 
rodzicielskiej, decyzje samodzielnie podejmuje rodzic, któremu sąd powierzył 
bezpośrednie sprawowanie władzy rodzicielskiej, np. sprawy związane z mająt-
kiem dziecka. Przyjęcie powyższego rozwiązania przez ustawodawcę wskazuje 
na brak zaufania do rodziców, którzy doprowadzili do zerwania więzi małżeń-
skich i do rozpadu rodziny. W takiej sytuacji nie ma bowiem dostatecznych wa-
runków pozwalających na zapewnienie dziecku odpowiedniego rozwoju emocjo-
nalnego i fizycznego oraz na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb. Zadania 
te w sposób należyty może wykonać tylko prawidłowo funkcjonująca rodzina, 
niedotknięta żadną postacią dysfunkcji. Spełnienie zatem wymogu harmonijne-
go współdziałania rodziców na rzecz dobra dziecka wydaje się być niezbędne112.

Wydając rozstrzygnięcie na mocy przepisu art. 107 § 2 k.r.o., sąd musi 
dokonać wyboru rodzica, któremu będzie przysługiwać władza rodzicielska 
w pełnym zakresie. Podstawowym kryterium, które należy uwzględnić, jest do-
bro dziecka113. Nowe rozwiązanie przyjęte w przepisie art. 107 § 2 k.r.o. in fine 

111 Zob. J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego..., red. J.S. Piątowski, s. 897; tegoż, 
w: Kodeks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, s. 853.

112 Zob. J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji..., s. 130; B. Dobrzański, Władza ro-
dzicielska w projekcie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Palestra” 1963, nr 4, s. 34.

113 Zob. Z. Radwański, Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym 
i opiekuńczym, „Studia Cywilistyczne” 1981, t. 31, s. 8; J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne 
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zakłada wprowadzenie zasady, że pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu 
rodzicom jest możliwe wówczas, gdy przedłożą sądowi zgodne z dobrem dziecka 
porozumienie o sposobie wykonywania tej władzy i utrzymywaniu kontaktów 
z dzieckiem oraz zasadne jest oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach 
dziecka. Rozwiązanie powyższe służyć powinno zwiększeniu ochrony dobra 
dziecka i zapobiegać wydawaniu pochopnych, niejednokrotnie bez przeprowa-
dzenia wnikliwego postępowania dowodowego, orzeczeń sądowych o pozosta-
wieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom114. Na gruncie zatem art. 107 k.r.o. 
przedstawienie przez rodziców wspomnianego „porozumienia” jest konieczne 
tylko przy pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom115.

Zjawisko separacji faktycznej wywiera określony wpływ na niektóre insty-
tucje uregulowane przez prawo. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób obowiązujący 
porządek prawny reaguje na to zjawisko. Możliwe teoretycznie są dwie koncep-
cje; pierwsza polega na rozproszeniu reakcji na separację faktyczną w różnych 
instytucjach prawnych dotyczących sytuacji małżonków, natomiast druga zakła-
da wprowadzenie nowych instytucji prawnych pozwalających na „uporządkowa-
nie i zalegalizowanie” separacji faktycznej116. W tym celu ustawodawca zdecy-
dował się na wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji separacji 
prawnej, która służy uregulowaniu sytuacji osobistej i majątkowej małżonków 
w razie ich faktycznego rozłączenia oraz spełnia funkcję pojednania małżonków. 
Konstrukcja tej instytucji zakłada niezależność separacji od rozwodu.

Separacja faktyczna – rozumiana jako rozejście się, rozłączenie małżon-
ków z równoczesnym zerwaniem więzi małżeńskiej – poprzedza w zasadzie 
każdy przypadek orzeczenia separacji prawnej bądź rozwodu. Zgodzić się na-
leży z koncepcją117, że orzeczenie przez sąd separacji samo w sobie nie roz-
wiązuje przyczyn głębokiego konfliktu między małżonkami. Niemniej jednak 

separacji..., s. 132; W. Stojanowska, Sprawowanie władzy rodzicielskiej..., s. 314; J. Ignaczewski, 
Pochodzenie dziecka..., s. 210 i n.

114 Zob. W. Stojanowska, Rozwód a ochrona rodziny i dziecka – wybrane zagadnienia, 
„Rodzina i Prawo” 2008, nr 7–8, s. 15; tejże, Dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostycz-
no-Konsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wpływ na treść wyroku w świetle wyników ba-
dań aktowych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2002, nr 2.1., s. 47 i n.

115 Tak H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski..., s. 723.

116 Zob. J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji..., s. 16 i n.; tejże, Instytucja separacji 
w polskim prawie rodzinnym, „Państwo i Prawo” 1999, nr 10, s. 14.

117 Tak P. Kasprzyk, Separacja prawna..., s. 37.



460 Agnieszka Gałakan-Halicka

może się przyczynić do złagodzenia napiętej atmosfery, a przez to do stworzenia 
odpowiednich warunków do odbudowania więzi małżeńskich i scalenia rozbitej 
rodziny. Życie w rozłączeniu stanowić może etap pośredni pomiędzy prawidło-
wo funkcjonującym małżeństwem a separacją prawną bądź rozwodem. Małżon-
kowie, decydując się na rozłączenie, niejednokrotnie nie są uwikłani w aż tak 
głęboki i poważny konflikt, który miałby doprowadzić do ostatecznego rozwią-
zania małżeństwa w postaci rozwodu. Często potrzebują czasu, aby zastanowić 
się nad swoim zachowaniem, przemyśleć sposoby załagodzenia kryzysu i podjąć 
próbę ponownego wspólnego pożycia z małżonkiem. Separacja faktyczna może 
zatem niekiedy pełnić funkcję środka pozwalającego małżonkom na osiągnięcie 
kompromisu, a nawet pogodzenie się118.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej, w przeciwieństwie do jej pozbawienia 
czy zawieszenia, nie stanowi jednolitej instytucji prawa rodzinnego. Występuje 
ono w różnych postaciach, w zależności od konkretnej sytuacji, w jakiej docho-
dzi do zagrożenia dobra dziecka albo, w jakiej nie ma wprawdzie bezpośrednie-
go zagrożenia, jednak ze względu na brak sformalizowanej rodziny lub istnienie 
rodziny rozbitej, zupełnie usprawiedliwiona wydaje się postawa ustawodawcy, 
który jakby na wszelki wypadek zezwala w przepisach art. 58 i art. 107 k.r.o. na 
ingerencję sądu. Aby sąd mógł określić sposób wykonywania władzy rodziciel-
skiej (zgodnie z treścią przepisu art. 107 § 2 zd. 1 k.r.o) konieczne jest przysługi-
wanie dotychczas obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej. W przeciwnym 
wypadku zastosowanie formuły z art. 107 k.r.o jest bezprzedmiotowe. Konstru-
ując sposób uregulowania władzy rodzicielskiej między rodzicami żyjącymi 
w rozłączeniu, ustawodawca założył, że rodzice nieutrzymujący ze sobą stałych 
kontaktów nie mogą uzgadniać na co dzień spraw dziecka, a poza tym często 
są ze sobą skonfliktowani, co dodatkowo nie sprzyja wspólnemu sprawowaniu 
władzy rodzicielskiej. Dlatego w przepisie art. 107 § 2 k.r.o wprowadza rozwią-
zanie, którego istota polega na tym, że jeden rodzic zachowuje pełnię władzy 
rodzicielskiej, zaś władza drugiego z nich zostaje ograniczona w ten sposób, 
że sąd pozytywnie określi, jakie obowiązki i uprawnienia wobec osoby dziec-
ka mu przysługują. Przepis art. 107 k.r.o spełnia zatem funkcję prewencyjną, 
znajduje bowiem zastosowanie w sytuacji, gdy rodzice wskutek pogłębiających 
się między nimi konfliktów i sporów nie są w stanie harmonijnie współdziałać 
w sprawach dziecka. Nieporozumienia owe pojawiają się w następstwie tego, że 

118 Zob. J. Panowicz-Lipska, Skutki prawne separacji..., s. 6; P. Kasprzyk, Separacja praw-
na..., s. 36–40.
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rodzice nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim albo wprawdzie są mał-
żonkami, lecz żyją w rozłączeniu.
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LIMITATION ON PARENTAL AUTHORITY  
DUE TO SEPARATION OF THE PARENTS

Summary

The subject of the discussion in the article is the issues of parental authority limi-
tation due to separation of the parents. In the case referred to, the court intervention in 
the parental authority relation may occur when parents divorce, their marriage has been 
nullified or separation has been decreed, when parents related by marriage are in actual 
separation, and in cases where parents have the parental authority but they are not mar-
ried. The cause of parental authority limitation in the indicated cases is the inability of 
joint and proper full exercise of it by both parents because of their separation. Namely, 
it is the objective impossibility of exercising parental authority by each of the parents in 
the current (full) range in the family breakdown situation, or if the child’s parents are 
unmarried and have never been married. The effect of the parental authority limitation 
of one parent is that both parents still have this authority, but one of them has it in the 
full extent, and the other one in a limited extent – having specifically designated duties 
and powers related to the child. In matters adjudged in the decree to the other parent as 
well, both of them have equal rights, i.e., they should co-operate and take joint (agreed 
in advance) decisions. However, in matters that fall within the powers of the parent who 
holds the full parental authority, he/she acts alone, while the parent with the limited 
authority takes the position of a third party, who has the obligation to refrain from any 
conduct that would violate the exclusive powers of the parent with full parental author-
ity. However, before the court issues a judgment referred to, they must choose the parent 
who will be granted full parental authority, and consequently, entrusted with the direct 
custody of the child. The basic criterion, which will guide the court in this regard, is the 
welfare of the child. 

Translated by Krzysztof Tucholski

Keywords: family and guardianship law, parental authority, parental authority limita-
tion, separation of parents
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KRYTERIA DOBORU ODPOWIEDNICH ZARZĄDZEŃ  
PRZY OGRANICZENIU WŁADZY RODZICIELSKIEJ*

Streszczenie

Niniejsze opracowanie ma na celu opisanie kryteriów doboru odpowiednich zarzą-
dzeń przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej. A. Kiliańska wskazuje, że w przypadku 
ograniczenia władzy rodzicielskiej nie ma miejsca na żadne z góry określone reguły 
nakazujące stosowanie odpowiednich form ograniczenia, a każdy przypadek powinien 
być postrzegany indywidualnie. Wydaje się jednak, że sąd opiekuńczy, wybierając i wy-
dając odpowiednie zarządzenia, powinien się kierować przynajmniej jakimiś ogólnymi 
kryteriami. Proponuje się zatem, aby do tych kryteriów zaliczyć: sytuację związaną 
z zagrożeniem dobra dziecka, autonomię rodziny, domniemanie dobrej woli rodziców, 
interes społeczny. Sam katalog kryteriów w tym momencie może zostać potraktowa-
ny jako otwarty. Można bowiem przypuszczać, iż w dalszych rozważaniach może się 

* Konferencja Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, która odbyła się 
w Szczecinie 18 października 2013 r., była ściśle związana z działalnością naukową Pana Profe-
sora Tadeusza Smyczyńskiego. Z racji na fakt, iż niniejsze opracowanie ma walor opracowania 
pokonferencyjnego, chciałbym nawiązać do mojego pierwszego spotkania z Panem Profesorem. 
Miało ono miejsce 7 grudnia 2006 r. na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL 
w Stalowej Woli. Pan Profesor był wówczas najważniejszym gościem i prelegentem I Konferencji 
Naukowej „Rodzina w prawie”. Jako doktorant wygłosiłem wtedy swój pierwszy komunikat nt. 
Wyrównanie dorobków z udziałem spadkobierców. Wciąż pamiętam przyjazny gest Pana Profe-
sora, który pogratulował mi inspirującego wystąpienia. Dziś, jeszcze raz – za ten właśnie gest 
– dziękuję Panu Profesorowi. 
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pojawić jeszcze inne kryterium. Istotne jednak w tym przypadku jest to, że badanie 
dokonywane przez sąd opiekuńczy w zakresie wyboru odpowiedniego zarządzenia po-
winno stanowić czynność zamkniętą, tzn. punktem wyjścia powinno być dobro dziecka 
i na nim się kończyć. 

Słowa kluczowe: władza rodzicielska, dobro dziecka, sąd opiekuńczy, ograniczenie 
władzy rodzicielskiej

Wprowadzenie 

Więź rodzinna1 między rodzicem a dzieckiem oparta na uczuciu miłości 
stanowi dostateczną gwarancję prawidłowego wykonywania władzy rodziciel-
skiej2. Dobre lub złe wykonywanie władzy rodzicielskiej nie zależy od regu-
lacji prawnej w tej materii ani od znajomości prawa przez rodziców, ale jest 
wynikiem stanu świadomości rodziców co do swojej roli rodzinnej i społecznej3. 
Przy odwołaniu do zasady autonomii rodziny, wskazuje się, iż potwierdzone do-
świadczeniem przekonanie (o którym mowa w zdaniu pierwszym) sprawia, że 
ustawodawca darzy rodziców daleko idącym zaufaniem4. Również w kontekście 
zasady autonomii rodziny podkreśla się, iż dopóki rodzina funkcjonuje w sposób 
poprawny, dopóty instytucje państwa nie powinny w żaden sposób ingerować 
w jej życie5. Jednak w przypadku, gdy dochodzi do zaburzenia prawidłowości 

1 Należy ona do katalogu dóbr podlegających ochronie na podstawie art. 23 i 24 Ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Patrz sze-
rzej: A. Herbet, Dobre imię – wizerunek – prywatność. Aktualne problemy dóbr osobistych na tle 
orzecznictwa sądowego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 18 (1/2012), s. 10.

2 Tak w Postanowieniu SN z dn. 28.04.2000 r., II CKN 452/00, Lex nr 52548. Dodatkowo 
w orzeczeniu tym wskazano, że założenie to legło u podstaw przyjętej przez polskie prawo ro-
dzinne koncepcji, że rodzice, odmiennie niż opiekunowie, nie podlegają ex lege nadzorowi sądu 
opiekuńczego, jest on natomiast uruchamiany wówczas, gdy staje się to konieczne z uwagi na 
dobro dziecka. Można dodatkowo uznać, że wskazaną gwarancję uzupełnia przypisany rodzicom 
autorytet. Patrz: P. Telusiewicz, w: Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, red. J. Zimny, 
Stalowa Wola 2008, s. 261–267. 

3 Szerzej T. Smyczyński, w: Rodzina w prawie, red. P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2007, 
s. 20. 

4 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 357.
5 Podkreślić należy, iż M. Andrzejewski jednocześnie podaje, że naruszenie zasady auto-

nomii rodziny powinno nastąpić z poszanowaniem reguł wynikających z konstytucyjnej zasady 
pomocniczości. Szerzej: M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011, s. 25. 
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wykonywania władzy rodzicielskiej, przywoływana zasada autonomii rodziny 
zostaje przełamana6. U podstaw tego przełamania znajduje się – w kontekście 
władzy rodzicielskiej – dobro dziecka. 

Niniejsze opracowanie nawiązuje do art. 109 § 1 k.r.o.7, który stanowi szcze-
gólny przykład możności przełamania przez sąd opiekuńczy zasady autonomii 
rodzinny, właśnie ze względu na konieczność ochrony zagrożonego dobra dziec-
ka. Z treści art. 109 § 1 k.r.o. wynika dyrektywa profilaktycznego działania sądu, 
nakazująca podjęcie ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej już w razie zagro-
żenia dobra dziecka, by zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudol-
nego jej sprawowania8. Przepis ten, oprócz podstawowej przesłanki ograniczenia 
władzy rodzicielskiej, przewiduje obowiązek wydawania przez sąd opiekuńczy 
odpowiednich zarządzeń zmierzających do ochrony dobra dziecka i pomocy ro-
dzinie9. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, że sąd opiekuńczy może 
na podstawie art. 109 k.r.o. wydać każde zarządzenie, jakiego w danych oko-
licznościach wymaga dobro dziecka, gdyż zawarte w § 2 wyliczenie zarządzeń 
opiekuńczych ma charakter przykładowy10. Wskazuje się, że w przypadku ogra-
niczenia władzy rodzicielskiej nie ma miejsca na żadne z góry określone regu-
ły nakazujące stosowanie odpowiednich form ograniczenia, a każdy przypadek 
powinien być postrzegany indywidualnie11. Wydaje się jednak – w kontekście 
takiego stwierdzenia – że sąd opiekuńczy, wybierając i wydając odpowiednie 
zarządzenia, powinien się kierować przynajmniej jakimiś ogólnymi kryteriami. 
Warto więc zastanowić się nad podjęciem próby usystematyzowania kryteriów 
doboru tych zarządzeń. 

Patrz także tegoż, w: Rodzina w prawie, red. A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Stalowa 
Wola 2009, s. 7–8. 

6 J. Winiarz wskazuje, że prawo nie może rezygnować w pełni z możliwości ingerowania 
w sprawowanie władzy rodzicielskiej ze względu na dobro dziecka oraz dobro społeczne. Patrz 
J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1995, s. 222. 

7 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 2012, poz. 788 
z późn. zm. 

8 Tak Postanowienie SN z dn. 13.09.2000 r., II CKN 1141/00, Lex nr 51969. J. Winiarz już 
wcześniej zwracał uwagę na profilaktyczne znaczenie tych zarządzeń. Patrz: J. Winiarz, Prawo 
rodzinne…, s. 222. 

9 Przez SN bywają one nazywane „zarządzeniami ograniczającymi”. Patrz Postanowienie 
SN z dn. 3.12.1998 r., II CKN 871/98, Lex nr 1215492. 

10 Postanowienie SN z dn. 10.05.2000 r., III CKN 845/00, Lex nr 1222322. 
11 Tak A. Kiliańska, Ograniczenie władzy rodzicielskiej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 

2012, nr 18 (1/2012), s. 30.
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Sytuacja dziecka związana z zagrożeniem dobra dziecka  
jako kryterium podstawowe 

Znajdujący punkt wyjścia w art. 48 ust. 2 Konstytucji RP12 oraz art. 3 i 9 
Konwencji o prawach dziecka13, art. 109 § 1 k.r.o. stanowi, że jeżeli dobro dziec-
ka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. H. Haak pod-
kreśla, iż „odpowiednie” (a zatem – w zasadzie – wystarczające) oznacza środek 
najbardziej skuteczny oraz taki, by bez potrzeby nie stosować środka zbyt dra-
stycznego14. W celu wydobycia ewentualnych kryteriów doboru odpowiedniego 
zarządzenia warto odwołać się do literatury przedmiotu. 

M. Andrzejewski podkreśla, iż celem ograniczenia władzy rodzicielskiej 
jest skorygowanie sytuacji zaistniałej w rodzinie, w związku z istnieniem sta-
nu zagrożenia dobra dziecka (czyli przesłanką ograniczenia władzy rodziciel-
skiej)15. Z tego względu kładzie szczególny nacisk na tymczasowy charakter tej 
formy ingerencji sądu16. Jednocześnie, powołując się na specyficzną dwubiegu-
nowość, wskazuje, że rozmaitość sposobów ograniczenia władzy rodzicielskiej 
wynika z różnorodności sytuacji uzasadniających ingerencję prawną17. 

H. Ciepła zwraca uwagę na dwie przesłanki zastosowania art. 109 
§ 1 k.r.o., to jest zagrożenie dobra dziecka i nienależyte wykonywanie władzy 

12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.

13 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526. 

14 H. Haak, w: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrze-
jewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, Toruń 2008, s. 630. 

15 M. Andrzejewski, Prawo…, s. 154. 
16 Tamże, s. 154.
17 Tamże, s. 154. Opisywaną dwubiegunowość ciekawie może obrazować postanowienie 

SN, w którym wskazano, że niezaradność w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich, wyni-
kająca z niedorozwoju umysłowego, może być nie tylko podstawą interwencji ze strony sądu 
opiekuńczego w trybie art. 109 k.r.o., ale może uzasadniać i celowość ubezwłasnowolnienia 
częściowego, zwłaszcza gdy chodzi o czynności o charakterze prawnym. Postanowienie SN 
z dn. 10.06.1966 r., II CR 201/66, Lex nr 6001. Dodatkowo można w tym miejscu wskazać na 
wyrok SN, w którym podniesiono, że w przypadku występowania trudności wychowawczych, 
z którymi przysposabiający nie może sobie poradzić, powstaje podstawa do zastosowania przez 
sąd środków przewidzianych w art. 109 k.r.o. Wyrok SN z dn. 11.03.1976 r., IV CR 29/76, Lex 
nr 7808. Por. także M. Andrzejewski, w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania 
w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011, t. II, s. 130. 
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rodzicielskiej18. Zauważa jednak, że dla zastosowania wskazanego przepisu nie 
ma znaczenia rodzaj nieprawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej19. 
Podkreśla, że w każdym przypadku zagrożenie dobra dziecka powinno być 
poważne, gdyż ingerencja sądu z przyczyn błahych mogłaby przynieść więcej 
szkody aniżeli pożytku20. 

H. Dolecki wskazuje, iż w aktualnym stanie prawnym ingerencja sądu opie-
kuńczego nie jest uzależniona od nienależytego wykonywania władzy rodziciel-
skiej, ponieważ ograniczenie władzy rodzicielskiej nie stanowi środka represji 
w stosunku do rodziców, lecz jest środkiem ochrony zagrożonego dobra dziec-
ka21. Dalej podkreśla, że celem tego przepisu jest ochrona dziecka, a równocze-
śnie niesienie pomocy rodzicom, którzy z powodu trudności wychowawczych 
lub życiowych nie radzą sobie należycie z realizacją tego celu22. Tłumacząc zaś 
wyraz „odpowiednie”, wskazuje, że chodzi o zarządzenia adekwatne do sytu-
acji, w jakiej dziecko się znajduje, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej 
sprawy23. 

K. Gromek wskazuje, iż w razie stwierdzenia nieprawidłowości w wyko-
nywaniu władzy rodzicielskiej, kodeks przewiduje sądową ingerencję w spra-
wowanie władzy rodzicielskiej, polegającą między innymi na jej ograniczeniu24. 
Ponadto zwraca uwagę na zagrożenie dobra dziecka, zaznaczając, iż w sytuacji 
powstania zagrożenia ograniczenie władzy rodzicielskiej staje się obowiązko-
we25. Podkreśla jednak, że ingerencja sądu nie jest zależna od zawinionego dzia-
łania rodziców i nie ma represyjnego charakteru26. 

18 H. Ciepła, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 
2006, s. 674. 

19 Tamże, s. 675.
20 Tamże, s. 675. 
21 H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Lex, red. H. Dolecki, T. Soko-

łowski, Warszawa 2013, s. 725. Patrz także: A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, 
Warszawa 2011, s. 201–202. 

22 H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 725. Por. Postanowienie SN z dn. 
28.04.2000 r., II CKN 452/00, Lex nr 52548.

23 H. Dolecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 726. 
24 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 586–587.
25 Tamże, s. 587.
26 Tamże, s. 591. 
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J. Ignatowicz podkreśla, że w kontekście art. 109 § 1 k.r.o. szczególnego 
znaczenia nabiera wybór środka najbardziej odpowiedniego27. Powołując się 
na orzecznictwo Sądu Najwyższego, wskazuje, iż sąd musi baczyć, aby wybrać 
środek najbardziej skuteczny oraz aby bez potrzeby nie stosować środka zbyt 
drastycznego28. 

M. Nazar wskazuje, iż sąd opiekuńczy może wydać każde zarządzenie, ja-
kiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka29. Podkreśla jednak, że 
ograniczenia z art. 109 k.r.o. nie mają charakteru penalnego30. Uznaje, iż mają 
one zastosowanie nie tylko w wypadku zawinionych zaniedbań ze strony rodzi-
ców, ale także w wypadkach ich nieudolności lub wystąpienia przyczyn całko-
wicie obiektywnych31. Wskazuje, że celem tego środka jest niesienie pomocy 
rodzicom, którzy sami nie mogą sobie poradzić32. 

T. Smyczyński wskazuje, że art. 109 § 1 k.r.o. przyznaje sądowi opiekuńcze-
mu szerokie uprawnienia i pozostawia znaczną swobodę decyzyjną co do rodza-
ju interwencji33. Zwrot „odpowiednie” uzależnia od możliwości pojawienia się 
różnych sytuacji faktycznych34. Jednocześnie dodaje, że „odpowiednie” oznacza 
takie, jakich wymaga dobro dziecka35. Ponadto wprowadza określoną kolejność 
stosowania zarządzeń przewidzianych w art. 109 § 2 k.r.o., a także wskazuje, że 
ingerując w sprawowanie władzy rodzicielskiej, sąd powinien stosować środki 
łagodniejsze przed surowszymi36. 

T. Sokołowski, uwzględniając generalną przesłankę ograniczenia władzy 
rodzicielskiej (zagrożenie dobra dziecka), wskazuje, iż najczęściej rodzicom 
można przypisać wyraźną, a zagrażającą dziecku nieprawidłowość postępo-
wania37. Podnosi jednak, że przesłanka zagrożenia dobra dziecka ma charakter 

27 J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, War-
szawa 2010, s. 928.

28 Tamże, s. 928.
29 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…, s. 361.
30 Tamże, s. 361. Por. Postanowienie SN z dn. 29.10.1999 r., I CKN 884/99, Lex nr 1125075. 
31 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…, s. 361.
32 Tamże, s. 361. Por. Postanowienie SN z dn. 13.09.2000 r., II CKN 1141/00, Lex nr 51969. 
33 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 243.
34 Tamże, s. 243.
35 Tamże.
36 Tamże.
37 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 170.
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obiektywny i może wystąpić nawet bez winy rodziców38. Wymienia wiele spo-
sobów ograniczenia władzy rodzicielskiej, zaznaczając, że metody i formy roz-
strzygnięć mają być dostosowane do sytuacji dziecka39. 

J. Strzebinczyk podkreśla, że ingerencję sądu w świetle art. 109 § 1 k.r.o. 
uzasadnia już sytuacja potencjalnie choćby stawiająca pod znakiem zapytania 
możliwość osiągnięcia stanu optymalnego dla dziecka40. Uważa, że zarządzenia 
mają być adekwatne do stopnia zagrożenia lub naruszenia dobra dziecka, przy 
czym sąd opiekuńczy ma w tej sytuacji możliwość wydania każdego zarządze-
nia, które jest wykonalne i można je wyegzekwować41. 

Próba usystematyzowania kryteriów

Podsumowując zaprezentowane stanowiska, uwzględniające główną prze-
słankę ograniczenia władzy rodzicielskiej, to jest zagrożenie dobra dziecka, 
można stwierdzić, iż w literaturze przedmiotu akcentuje się bardzo silnie sytu-
ację dziecka (wynikającą z zagrożenia dobra dziecka42). Wydaje się, że właśnie 
sytuacja dziecka (bezsprzecznie w tym przypadku związana z zagrożeniem do-
bra dziecka) jest podstawowym kryterium decydującym o wydaniu odpowied-
niego zarządzenia zmierzającego do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Czy jest 
to jedyne kryterium, jakie w tym przypadku należy brać pod uwagę? Wydaje się, 
że można wskazać również inne kryteria, które sąd opiekuńczy musi uwzględnić 

38 Tamże, s. 170. 
39 Tamże, s. 170–171. 
40 J. Strzebinczyk, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. 

T. Smyczyński, Warszawa 2003, s. 332.
41 Tamże, s. 333.
42 Dodatkowo można wskazać, iż w jednym z orzeczeń SN wskazał, iż art. 109 nie uza-

leżnia wydawania potrzebnych zarządzeń od przyczyn nienależytego wykonywania władzy ro-
dzicielskiej, lecz zmierza do usunięcia wszelkiego rodzaju źródeł zagrożenia dobra dziecka bez 
względu na to, czy trudności w wykonywaniu władzy rodzicielskiej są zawinione przez rodziców. 
Patrz: Postanowienie SN z dn. 7.06.1967 r., III Cr 84/67, OSNC 1968, nr 2, poz. 21. W innym zaś 
SN wskazał na konieczność wydawania zarządzeń, jeżeli okażą się one – ze względu na zagro-
żenie dobra dziecka – niezbędne. Por. Postanowienie SN z dn. 12.09.1978 r., III CRN 158/78, Lex 
nr 8128. Pogląd ten został utrzymany w postanowieniu, w którym stwierdzono, że ograniczenie 
władzy rodzicielskiej następuje w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, z tym, że pozostaje bez 
znaczenia okoliczność, czy zagrożenie to zostało spowodowane niewłaściwym (w sensie pejo-
ratywnym) postępowaniem rodziców, ich nieudolnością, czy też mylnym wyobrażeniem o tym, 
czego wymaga dobro dziecka. Por. Postanowienie SN z dn. 27.10.1997 r., III CKN 321/97, Lex 
nr 236525. 
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przy wydawaniu odpowiedniego zarządzenia. Wstępną propozycję ich systema-
tyki można przedstawić w formie graficznej. 

1. Sytuacja dziecka związana z zagrożeniem dobra dziecka 4. Interes społeczny

2. Autonomia rodziny  3. Domniemanie dobrej woli rodziców

Zaprezentowany schemat ma przedstawiać zarówno kryteria, jak i etapy 
doboru przez sąd opiekuńczy odpowiedniego zarządzenia związanego z ograni-
czeniem władzy rodzicielskiej. 

W pierwszej kolejności sąd opiekuńczy winien zbadać stan zagrożenia do-
bra dziecka. Tak jak już wcześniej wskazano, będzie to bezwzględna przesłanka 
ograniczenia władzy rodzicielskiej. Dobierając rodzaj odpowiedniego zarządze-
nia, sąd opiekuńczy powinien zbadać sytuację dziecka wynikłą zarówno z ro-
dzaju zagrożenia dobra dziecka, jak i z sytuacji życiowej (osobistej i majątkowej) 
dziecka43.

W drugiej kolejności sąd opiekuńczy powinien zbadać, jak daleko może na-
ruszyć zasadę autonomii rodziny. Biorąc pod uwagę stanowiska zaprezentowane 
powyżej – dotyczące kwestii zasady autonomii rodziny, można przyjąć, iż gra-
nice autonomii będzie wyznaczało samo dobro dziecka. Zatem sąd opiekuńczy 
decyduje, jak dalece potrzebne jest naruszenie przywoływanej zasady, tak aby 
zadośćuczynić obowiązkowi ochrony dobra dziecka. 

Wydaje się, iż w przypadku omawianych kryteriów można zaproponować 
jeszcze trzecie kryterium doboru odpowiedniego zarządzenia. W tym miejscu 
można je określić mianem domniemania dobrej woli rodziców44, czyli założe-
nia, że rodzice wykonują władzę rodzicielską dla dobra dziecka w granicach 

43 SN wskazał, że na podstawie art. 109 k.r.o. sąd opiekuńczy może wydać każde zarzą-
dzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka, a więc jakiego wymaga troska 
o prawidłowy duchowy, psychiczny i fizyczny rozwój dziecka. Patrz: Postanowienie SN z dn. 
4.03.1999 r., II CKN 1106/98, Lex nr 1125073. Jeszcze w innym wskazano, że uznane przez sąd 
orzekający za realne zagrożenie dobra dziecka wywołane przez rodzica może uzasadniać po-
zbawienie go władzy rodzicielskiej bez stosowania środków przewidzianych w art. 109 § 2 k.r.o. 
Patrz: Postanowienie SN z dn. 11.01.2000 r., I CKN 1072/99, Lex nr 39854.

44 Pobocznie może wskazywać na to treść wyroku SA w Białymstoku, w którym wska-
zano, że sąd, wydając zarządzenia związane z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, powinien 
czynić to przy uwzględnieniu zasady prymatu rodziców w wychowywaniu dziecka oraz mając 
na względzie podmiotowość dziecka. Patrz: Wyrok SA w Białymstoku z dn. 28.10.2010 r., I ACa 
458/10, Lex nr 784436. 
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przewidzianych prawem. Wielokrotnie podkreślano w przywoływanej litera-
turze, że podstawowa przesłanka ograniczenia władzy rodzicielskiej może wy-
stępować zarówno w przypadkach zawinionego, jak i niezawinionego działa-
nia rodziców. Wydaje się zatem, iż w każdym przypadku zachodzi konieczność 
zweryfikowania przez sąd opiekuńczy działania lub braku działania rodziców 
(powodującego zagrożenie dobra dziecka) oraz elementu winy lub jej braku po 
stronie rodziców45. W tym właśnie momencie po stronie sądu opiekuńczego po-
wstaje obowiązek obalenia domniemania dobrej woli rodziców. Obowiązek sądu 
wynika z faktu, iż sąd opiekuńczy orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej 
w postępowaniu nieprocesowym. Zatem to do sądu należeć będzie z urzędu oba-
lenie tego domniemania. Rodzice zaś, korzystający z tego domniemania, zobo-
wiązani są – także z racji na dobro dziecka – podejmować czynności zmierzające 
do utrzymania tego domniemania46. W ten bowiem sposób dają wyraz chęci re-
alizacji obowiązków i praw składających się na władzę rodzicielską właśnie dla 
dobra dziecka. W konsekwencji, z tej swoistej „walki”47 między sądem opiekuń-
czym a rodzicami, wyrasta kolejne kryterium decydujące o wydaniu odpowied-
niego zarządzenia związanego z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Będzie 
miało ono istotny wpływ na rodzaj i ostateczną formę wydanego zarządzenia. 

Niewątpliwie sąd opiekuńczy, decydując o wydaniu odpowiedniego za-
rządzenia, winien się kierować interesem społecznym. Pozostaje to w ścisłym 
związku z treścią art. 95 § 3 k.r.o., który wskazuje, że władza rodzicielska po-
winna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka oraz interes spo-
łeczny. J. Skibińska-Adamowicz za Sądem Najwyższym wskazuje, że zasadą 

45 J. Skibińska-Adamowicz wyraża pogląd o konieczności ustalenia, czy i jakie zaniedba-
nia można przypisać rodzicom. Patrz: J. Skibińska-Adamowicz, w: Komentarz do spraw rodzin-
nych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012, s. 247.

46 Wydaje się, że rodzice mają w tym swoistego rodzaju interes osobisty. T. Sokołowski 
wskazuje, że ochrona interesu osobistego rodziców nie stanowi negatywnej cechy instytucji wła-
dzy rodzicielskiej, lecz jest harmonijnym dopełnieniem jej celów. T. Sokołowski, Władza ro-
dzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987, s. 18. W innym miejscu T. Sokołowski 
stwierdza, że w prawidłowo funkcjonującej rodzinie dobro dziecka jest w pełni zgodne z inte-
resem rodziców, dla których dobro to stanowi jeden z najważniejszych celów życiowych. Patrz: 
T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz…, s. 650.

47 W jednym z postanowień SN wskazał, że w sytuacji, gdy dojdzie do rozbieżności mię-
dzy dobrem dziecka a interesem rodziców, ich interes musi zejść na dalszy plan, jednak dopiero 
wtedy, gdy w żadnym razie nie da się pogodzić z uzasadnionym interesem dziecka. Patrz: Posta-
nowienie SN z dn. 5.01.1999 r., III CKN 979/98, Lex nr 1215106. 
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kierującą decyzjami sądu w sprawach dotyczących dziecka jest i powinien być 
wzgląd na dobro dziecka i zawsze z tym dobrem zbieżny interes społeczny48.

Podkreślenia również wymaga fakt, że przy tak założonym kierunku dzia-
łania sądu opiekuńczego (kierunek i kolejność wskazano na schemacie) w pełni 
realizuje się zasada dobra dziecka. Sąd opiekuńczy nie poprzestanie bowiem 
jedynie na ocenie zagrożenia dobra dziecka, ale zweryfikuje dobro dziecka także 
od strony rodziny jako całości (oraz możności naruszenia jej autonomii), woli 
rodziców (dobrej lub złej). Co więcej, uwzględniony zostanie również interes 
społeczny. W ten sposób dokonywane przez sąd opiekuńczy ustalenia stanu fak-
tycznego oraz wybór rodzajów i form ewentualnych zarządzeń49, zmierzających 
do ograniczenia władzy rodzicielskiej, będą zupełne i sprawiedliwe. 

Podsumowanie 

Przedstawione rozważania zmierzają do zaproponowania swoistego ro-
dzaju katalogu kryteriów decydujących o wyborze odpowiedniego zarządzenia 
w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Sam katalog kryteriów w tym 
momencie może zostać potraktowany jako otwarty. Można bowiem przypusz-
czać, iż w dalszych rozważaniach może się pojawić jeszcze inne kryterium. 
Istotne jednak w tym przypadku jest to, że badanie dokonywane przez sąd opie-
kuńczy w zakresie wyboru odpowiedniego zarządzenia powinno stanowić czyn-
ność zamkniętą, to znaczy punktem wyjścia powinno być dobro dziecka i na nim 
powinno się kończyć. Oznaczać to będzie, że poza kryterium „sytuacja dziecka 
związana z zagrożeniem dobra dziecka”, wszystkie pozostałe będą miały cha-
rakter uzupełniający. Wydaje się jednak, że gwarancja i wymóg wydania spra-
wiedliwego orzeczenia oznacza, że te pozostałe kryteria nie mogą być pominięte. 

48 J. Skibińska-Adamowicz, w: Komentarz…, s. 230.
49 Mogą to być zarządzenia o skutkach trwałych lub zarządzenia doraźne. Przykładowy 

katalog podają J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne…, s. 362–363. Dodatkowo wskazuje się, 
że wybór rodzaju zarządzenia jest nacechowany „znaczną swobodą decyzyjną”. Tak. T. Smy-
czyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze…, s. 243. Por. I. Długoszewska, Przesłanki oraz skutki 
ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012, s. 187. 
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CRITERIA OF THE SELECTION OF APPROPRIATE RULINGS  
WHEN LIMITING PARENTAL AUTHORITY

Summary

This paper aims to define criteria of the selection of appropriate rulings while lim-
iting parental authority. A. Kiliańska indicates that in the case of restrictions of parental 
authority there is no room for any pre-defined rules mandating the use of appropriate 
forms of restriction and each case should be considered individually.

It seems, however, that the Guardianship Court while selecting and issuing appro-
priate orders should at least follow some general criteria

It is therefore proposed that these criteria should include: the situation connected 
with the potential threat to child’s welfare, family autonomy, the presumption of good 
will of the parents, the public interest. The above criteria catalogue may at this point be 
treated as open. One can in fact assume that in the course of further considerations some 
other criterion may arise. It is important noting that the process of selection of proper 
rulings conducted by the Guardianship Court of should be a closed on , it should revolve 
around the child’s welfare.

Translated by Paweł Czochra

Keywords: parental authority, child’s welfare, Guardianship Court, restriction of paren-
tal authority
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O WSPÓŁCZESNYCH DYLEMATACH TWORZENIA 
MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RADY EUROPY 

DOTYCZĄCYCH RELACJI POMIĘDZY RODZICAMI I DZIEĆMI

Streszczenie

Tekst dotyczy nowelizacji Europejskiej konwencji o przysposobieniu dzieci spo-
rządzonej w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r. oraz Europejskiej konwencji o statusie 
prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 
1975 r. Opisuje proces poszukiwania minimalnych standardów odpowiadających zmia-
nom społecznym, medycznym i prawnym, zaistniałym w społeczeństwach europejskich 
w ostatnich latach. Próby podjęte w tym zakresie pokazują trudności w ustaleniu jedno-
znacznego, minimalnego wzorca ochrony praw dzieci i dorosłych. Pomimo kontrower-
sji, w 2008 r. przyjęto nową wersję konwencji o przysposobieniu dzieci. Jak dotychczas 
nie powiodła się nowelizacja drugiego ze wskazanych aktów prawnych. Rada Europy 
podjęła próby przyjęcia rekomendacji o prawach i statusie prawnym dzieci i odpowie-
dzialnościach1 rodzicielskich, jako pierwszy etap w kierunku uchwalenia nowej kon-
wencji, ale ostatecznie projekt nie został zaakceptowany. Cały proces wskazuje, że nie  
 
 

1 Nawiązując do Rekomendacji (84) 4, projekt operuje terminem „odpowiedzialności ro-
dzicielskie” w liczbie mnogiej.
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ma konsensusu co do kierunku, w jakim będą przyjmowane w przyszłości standardy 
związane z wizją rodziny oraz pozycją dziecka w rodzinie i w społeczeństwie.

Słowa kluczowe: standardy Rady Europy, relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, przy-
sposobienie

Wprowadzenie

Lata dziewięćdziesiąte XX w. oraz pierwsza dekada nowego tysiąclecia 
przyniosły wiele nowelizacji prawa polskiego, które były spowodowane dosto-
sowywaniem jego kształtu normatywnego do tak zwanych standardów między-
narodowych. Kolejne kroki ustawodawcze były i są związane z przystąpieniem 
Polski do różnych organizacji międzynarodowych – szczególnie do Rady Eu-
ropy, która przez długi czas była najważniejszym, poza Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, autorem nowych rozwiązań prawnych, z którymi mierzył się 
polski ustawodawca. Niezależnie od oceny, czy na naszym kontynencie to Rada 
Europy nadal wiedzie prym w kreowaniu standardów, czy też większe znacze-
nie ma obecnie Unia Europejska, wpływ modeli prawnych wypracowanych pod 
auspicjami Rady Europy na polskie prawo rodzinne trzeba ocenić jako niebaga-
telny. Dodać jednak należy, że określenie, czym są owe standardy i czy ogra-
niczają się wyłącznie do wiążących aktów prawnych typu traktaty, nie zostało 
nigdy jednoznacznie wyartykułowane w nauce prawa międzynarodowego. Przez 
długi czas sporny – w odniesieniu na przykład do systemu prawnego Rady Eu-
ropy – pozostawał charakter rekomendacji przyjmowanych w ramach Komitetu 
Ministrów Rady Europy czy też Zgromadzenia Parlamentarnego tej organizacji2. 
Dzisiaj nie budzi już większych wątpliwości, że także rekomendacje mają pew-
ną, choć ograniczoną, moc obowiązującą państwa członkowskie3.

W polskiej doktrynie zaproponowano definicję międzynarodowego stan-
dardu prawnego jako „dyrektywy (wypowiedzi dyrektywnej) obejmującej 
bądź normę prawną, bądź inne wyrażenie normatywne, takie jak zalecenie, 

2 Por. uwagi na ten temat A.N. Schulz, Pojęcie międzynarodowego standardu prawnego – 
refleksje na tle międzynarodowego prawa dotyczącego rodziny, „Studia Prawnicze” 2012, nr 3 
(191), s. 25–47.

3 Por np. F. Crisafulli, Word from the chair, www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/
CDcj/default_en.asp (dostęp: 30.06.2014).
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propozycję, sugestię pewnych rozwiązań (a czasem zespół norm prawnych 
i zaleceń), zawartej bądź wyinterpretowanej z wiążących i niewiążących ak-
tów prawa międzynarodowego, wyznaczającej typowy model ochrony praw 
podmiotowych jednostki, jaki został uznany na szczeblu międzynarodowym za 
minimalny, którego adresatem przede wszystkim jest państwo przyjmujące na 
siebie obowiązek stworzenia stanu poszanowania danego modelu ochrony przez 
wszystkich uczestników obrotu prawnego podległych jego jurysdykcji, a więc 
również i przez jednostki”4.

Zmiany społeczne w poszczególnych państwach współtworzących mię-
dzynarodowy wzorzec ochrony stosunków prawnych, w tym i stosunków praw-
no-rodzinnych, powodują ewolucję interpretacji tego typu dyrektyw, a także 
podejmowanie prób ich nowelizacji w drodze protokołów dodatkowych bądź 
przyjmowania nowych traktatów czy rekomendacji w miejsce dotychczas obo-
wiązujących. Efekty tego typu działań skłaniają do refleksji na temat zakresu 
proponowanych rozwiązań, określenia celu ich potencjalnego przyjęcia i wdro-
żenia, a także chęci poszczególnych państw do podejmowania nowych zobowią-
zań międzynarodowych z zakresu prawa rodzinnego. Przykładowo, można za-
prezentować tu losy dwóch międzynarodowych aktów prawnych z tej dziedziny, 
nad którymi w ostatnich dziesięciu latach trwały prace w Radzie Europy. Nie są 
to, co prawda, jedyne teksty przygotowane w tym okresie dotyczące praw dziec-
ka czy prawa rodzinnego w ogóle, jednak te dwa odnoszą się do relacji prawnych 
pomiędzy rodzicami i dziećmi, ukazując obecne dylematy związane z normowa-
niem tej sfery w prawie międzynarodowym.

Powstawanie standardów w Radzie Europy

Rada Europy podejmuje działalność w ramach różnego typu strategii i pla-
nów, tworzonych dla poszczególnych dziedzin życia, w tym i dla sfery ochro-
ny praw dziecka i rodziny. W zakresie praw dziecka ogłoszono wieloletni pro-
gram działań zatytułowany Budowanie Europy dla i wraz z dziećmi, w ramach 
którego przyjmowane są kolejne projekty i strategie działań. Jak podkreśla się 
w dokumentach Rady Europy, „ochrona praw dziecka stała się w Radzie Europy 

4 A.N. Schulz, Pojęcie międzynarodowego standardu prawnego…, s. 45–46.
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»kwestią transwersalną«, w którą zaangażowane są różnego rodzaju struktury 
tej organizacji, organy czy komitety”5.

Aktualnie obowiązująca strategia na rzecz praw dziecka obejmuje lata 
2012–2015 i wyznacza cztery cele działania organów Rady Europy: promocję 
przyjaznych dzieciom usług i systemów, eliminację wszelkich form przemocy 
wobec dzieci, gwarantowanie poszanowania praw wszystkich dzieci oraz pro-
mocję uczestnictwa dzieci głównie w tworzeniu bezpiecznej dla nich infrastruk-
tury medialnej i mediów elektronicznych.

W ramach wskazanych celów, zadaniem między innymi Komitetu Współ-
pracy Prawnej, w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, 
będzie promowanie podpisywania, ratyfikacji i implementowania wszystkich 
standardów prawnych Rady Europy dotyczących rodziny, monitorowanie ich 
wdrażania i przestrzegania, tworzenie instrumentów prawnych poświęconych 
rozwiązywaniu sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskich, a szcze-
gólnie kwestii związanych ze zmianą miejsca pobytu dzieci.

Wspomniany Komitet Współpracy Prawnej jest jednym z głównych akto-
rów procesu legislacyjnego Rady Europy. To jednostka międzyrządowa, powo-
łana do życia w 1963 r. Jej głównym zadaniem jest wzmacnianie współpracy 
prawnej pomiędzy państwami członkowskimi i tworzenie standardów praw-
nych, między innymi w dziedzinie prawa rodzinnego. Identyfikacja wyzwań 
i trudności, jakie rodzą różnice pomiędzy wewnętrznymi systemami prawnymi, 
prowadzi do tworzenia przez komitet projektów standardów, które są zawarte za-
równo w projektach wiążących aktów prawnych (traktatów), jak i niewiążących 
rekomendacji czy wytycznych, w których przedstawione są wskazówki dla two-
rzenia prawa wewnętrznego, przyjmowanych przez państwa rodzajów polityki 
i różnorodnych praktyk. To w ramach tego właśnie komitetu stworzono projekty 
takich traktatów Rady Europy, jak zrewidowana wersja konwencji o przysposo-
bieniu dzieci z 2008 r., konwencja o kontaktach z dziećmi z 2003 r., a także wiele 
rekomendacji dotyczących praw dzieci.

W skład komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkow-
skich, zazwyczaj delegowani przez ministerstwa sprawiedliwości6, obradują-
cy wspólnie raz do roku w Strasburgu. Poszczególne teksty prawne powstają 

5 Por. Council of Europe strategy for the rights of the child (2012–2015), Ministers’ De-
puties CM Documents, CM (2011)171 add final, 15.02.2012, s. 1, http://www.coe.int/t/DGHL/
STANDARDSETTING/CDcj/StrategyCME.pdf (dostęp: 30.06.2014). 

6 Por. F. Crisafulli, Word from the chair...
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w ramach prac podkomitetów, których skład jest mniejszy i które spotykają się 
kilka razy do roku. Wypracowanie tekstu przez grupę ekspertów ma miejsce 
podczas kilku do kilkunastu wspólnych sesji. Na sesje zapraszani są również 
przedstawiciele innych organizacji. Przykładowo, na posiedzenie podkomitetu 
ekspertów prawa rodzinnego zapraszani są przedstawiciele Międzynarodowej 
Komisji Stanu Cywilnego, różnych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
Konferencji Międzynarodowego Prawa Prywatnego i innych. Nie zawsze jednak 
są oni obecni na spotkaniach.

Propozycje rekomendacji i innych aktów konsultowane są z przedstawi-
cielami państw członkowskich i – po zatwierdzeniu ostatecznego brzmienia – 
przedstawiane całemu Komitetowi Współpracy Prawnej. Po przyjęciu tekstu 
przez komitet, tekst jest przekazywany pod obrady Komitetu Ministrów Rady 
Europy. Rekomendacje stają się obowiązujące dopiero po przyjęciu ich przez 
Komitet Ministrów, konwencje z kolei są otwierane do podpisu i poddane we-
wnątrzpaństwowym procedurom ratyfikacyjnym, by – po osiągnięciu wyma-
ganej liczby ratyfikacji – stać się wiążącymi traktatami, podlegającymi prawu 
traktatów. Dobór formy prawnej danego aktu zależy między innymi od tego, czy 
materia objęta projektowanym dokumentem jest wystarczająco sprecyzowana, 
uregulowana aktami o charakterze niewiążącym i dojrzała do regulacji trakta-
towej7. Rekomendacje wiążące pośrednio promują w Radzie Europy zawarte 
w nich rozwiązania i często poprzedzają zawarcie umowy międzynarodowej 
w danej materii8. W ten sposób tworzone są zarówno nowe akty prawne, jak i te, 
które „nowelizują” dokumenty powstałe wcześniej.

Proces takiego „nowelizowania rozpoczął się na przełomie lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku i pierwszej dekady obecnego stulecia i objął, jak 
dotychczas, Europejską konwencję o adopcji dzieci z 1967 r. oraz Europejską 
konwencję o statusie prawnym dzieci pozamałżeńskich z roku 1975”9. Oba te 
traktaty powstały przed powstaniem Konwencji o prawach dziecka, przyjętej 

7 C. Mik, Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka, Toruń 1994, s. 94; 
A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa–Poznań 1982, 
s. 43.

8 M. Balcerzak, Zobowiązania międzynarodowe w dziedzinie praw człowieka a krajowy 
porządek prawny, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, 
Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005, s. 82.

9 Por. N. Lowe, Draft recommendation on the rights and legal status of children and paren-
tal responsibilities. Explanatory memorandum. Revised version proposed by Nigel Lowe after the 
4th meeting held in Strasbourg from 16 to 18 March 2011, CJ-FA (2010) 6, Rev. 5, s. 2–3, pkt 1–7.
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przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 
oraz Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, sporządzonej w Stras-
burgu dnia 25 stycznia 1996 r. Konwencja o adopcji została wypowiedziana 
przez kilka państw, albowiem uznały one, że w sposób niedostateczny odpo-
wiada na wyzwania społeczne, medyczne i zmiany w ich prawie wewnętrznym. 
Podobne zarzuty stawia się również konwencji z 1975 r., choć jak dotychczas nie 
została ona wypowiedziana przez żadne z państw-stron.

Nową wersję Konwencji o przysposobieniu dzieci, po przygotowaniu tekstu 
przez Komitet Współpracy Prawnej, otwarto do podpisu w 2008 r., po przyjęciu 
jej przez Komitet Ministrów Rady Europy. Prace nad nowym tekstem trwały od 
2003 r. Wzięto w nich pod uwagę informacje zebrane od państw członkowskich 
na temat stosowania traktatu z 1967 r. oraz aktualnych i projektowanych rozwią-
zań wewnętrznych dotyczących przysposobienia, a także orzecznictwo Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka. Poza modyfikacją niektórych kwestii uregu-
lowanych w konwencji z 1967 r., jej nowa wersja zwiększa krąg potencjalnych 
przysposabiających, nakłada obowiązek uzyskania zgody na przysposobienie od 
ojca biologicznego dziecka i wprowadza pewne nowe postanowienia dotyczące 
tajemnicy adopcji10. Traktat wszedł w życie 1 września 2011 r. Obecnie jego 
stronami jest siedem z 47 państw członkowskich Rady Europy11.

Rozpoczęcie w ramach prac Komitetu Współpracy Prawnej projektowania 
nowelizacji konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego poprze-
dziło natomiast przygotowanie przez prof. Nigela Lowe’a trzech raportów. Do-
tyczyły one kolejno: prawnych skutków rodzicielstwa, oceny prawnych doku-
mentów Rady Europy z zakresu prawa rodzinnego oraz praw i statusu prawnego 
dzieci wychowywanych przez małżonków, konkubentów i partnerów żyjących 
w związkach rejestrowych. Pierwszy z tych dokumentów stał się podstawą tak 
zwanej białej księgi o zasadach dotyczących ustalania i prawnych skutkach ro-
dzicielstwa, opublikowanej przez Komitet Ekspertów Rady Europy w 2001 r.12 

10 Por. szerzej na temat Konwencji o przysposobieniu dzieci z 2008 r.: A.N. Schulz, Nowa 
Konwencja Rady Europy o przysposobieniu dzieci, w: Prawne i pozaprawne aspekty adopcji, red. 
M. Andrzejewski, M. Łączkowska, Poznań 2008, s. 101–118.

11 Stan na dzień 30.06.2014 r.: www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.
asp?NT=202&CM=8&DF=04/02/2014&CL=ENG.

12 CJ-FA (2001), 16 Rev., An evaluation of the council of Europe’s legal instrument in the 
field of family law; CJ-FA (2006), 1 Rev., A study into the rights and legal status of children being 
brought up in various forms of marital or non-marital partnerships and cohabitation; CJ-FA 
(2008), 5 Rev. za: N. Lowe, Draft recommendation..., s. 2, pkt 4.
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W pracach tych wykorzystano także wyniki innych badań, przeprowadzanych, 
między innymi, przez Komisję Europejskiego Prawa Rodzinnego13, akademicką 
grupę ekspercką, działającą niezależnie od organów Rady Europy, czy inne or-
ganizacje międzynarodowe, której prof. Lowe jest członkiem. Tym samym, ko-
misja zaczęła odciskać rzeczywiste piętno na kształcie standardów Rady Europy.

Wśród zaleceń zawartych w wymienionych raportach znalazły się sugestie 
dotyczące zastąpienia Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka poza-
małżeńskiego z 1975 r. oraz Rekomendacji (84) 4 o odpowiedzialnościach rodzi-
cielskich przez nowy dokument. W 2009 r. przystąpiono do prac nad projektem, 
które zakończono w 2011 r. Ostatecznie zdecydowano się na formę rekomenda-
cji o spektrum szerszym niż wspomniana konwencja z 1975 r. i Rekomendacja 
(84) 4. Z przyczyn formalnych, nowy dokument nie zastąpi więc konwencji i bę-
dzie obowiązywał w słabszym zakresie niż traktat, który podlega ratyfikacji.

Warto dodać, że głosowanie nad projektem w Komitecie Współpracy Praw-
nej nie było jednogłośne. 23 państwa głosowały za projektem, osiem (w tym Pol-
ska) wstrzymało się od głosu i dwa głosowały przeciwko rekomendacji (w tym 
Szwecja). W oświadczeniu polskim czytamy, że projekt dotyczy tak delikatnych 
i kontrowersyjnych kwestii, że konieczne są dalsze konsultacje na szczeblu kra-
jowym i dopiero po nich zostanie przedstawione ostateczne stanowisko rządu 
polskiego w tej sprawie14.

Projekt rekomendacji został przesłany do Komitetu Ministrów Rady Eu-
ropy, który zgłosił do niego uwagi. W chwili oddawania niniejszego tekstu do 
druku nie było powszechnie wiadome, czy projekt ostatecznie zostanie przyjęty 
i stanie się obowiązujący. W 2012 r. nadal trwały nad nim prace o charakterze 
konsultacyjnym, a raport z ostatniej – grudniowej sesji Komitetu Współpracy 
Prawnej z 2013 r. nie wspomina o kontynuowaniu prac15.

13 K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. González Beilfuss, M. Jänterä-Jareborg, N. Lowe, 
D. Martiny, W. Pintens, Principles of European family law regarding parental responsibilities, 
Antwerpia–Oxford 2007, a także: ILGA Europe Report on The rights of children raised in les-
bian, gay, bi-sexual or transgender families, October 2008, za: N. Lowe, Draft recommenda-
tion..., s. 2, pkt 4.

14 Ministers’ Deputies CM Documents CM (2011) 158, 8.11.2011, 1132 Meeting, 1.02.2012, 
Appendix II, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1865777&Site=CM&BackColorInternet=C3C3
C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 (dostęp: 30.06.2014). 

15 CM (2012) 118 add finale, 21.08.2012, CM Documents, CM (2012) 118, 9.08.2012, 1151 
Meeting, 19.09.2012, Appendix III, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1965617&Site=CM-
&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 (do-
stęp: 10.02.2014) oraz CM (2014) 34, 11.03.2014, 1198 Meeting, 30.04.2014, https://wcd.coe.int/
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Zakres merytoryczny obu tekstów

Skoro oba teksty powstały w ramach prac jednego komitetu, warto przy-
bliżyć, w jaki sposób modyfikują one dotychczas istniejące traktaty, a przede 
wszystkim, jakie nowości wprowadzają. 

Ustalenie pochodzenia dziecka

Po pierwsze, w obu tekstach pojawiają się postanowienia dotyczące sytu-
acji prawnej pomiędzy dzieckiem a dorosłymi, którzy żyją w różnych formach 
związków. Dokumenty dotyczą nie tylko uprawnień małżonków, ale i partnerów 
w związkach rejestrowych, konkubentów i osób jednej płci żyjących w różnego 
typu związkach; uprawnienia te są w niejednolity sposób uregulowane w pań-
stwach członkowskich Rady Europy. 

Nowa konwencja o przysposobieniu dzieci w istotny sposób poszerzyła 
krąg osób, które mogą wystąpić z wnioskiem o przysposobienie. Artykuł 7 kon-
wencji stanowi: 
„1. Prawo powinno dopuszczać możliwość przysposobienia dziecka przez:

a) dwie osoby odmiennej płci
 i. będące małżeństwem, bądź
ii. jeśli prawo wewnętrzne przewiduje taką możliwość, które zawarły 

wspólnie zarejestrowany związek partnerski;
b) przez jedną osobę. 

2. Państwa mają swobodę rozciągnięcia stosowania niniejszej konwencji na 
pary jednej płci, które są małżeństwem, bądź zawarły zarejestrowany związek 
partnerski. Państwa korzystają również ze swobody rozciągnięcia zastosowania 
niniejszej konwencji na pary osób płci odmiennej i pary jednopłciowe żyjące 
wspólnie w stabilnych związkach”16.

Wprowadzenie do nowej Konwencji omawianych rozwiązań spowodowane 
było faktem, że to właśnie ograniczenie przepisów umowy z 1967 r. do mał-
żeństw heteroseksualnych stanowiło przyczynę wypowiedzenia wcześniejszego 
dokumentu przez Szwecję i rozpoczęcia prac nowelizacyjnych. Obawiając się, 

ViewDoc.jsp?Ref=CM%282014%2934&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&Ba
ckColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 (dostęp: 
30.06. 2014).

16 Tłumaczenie autorki. Szerzej: A.N. Schulz, Nowa Konwencja Rady Europy…, s. 101–118.
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by kolejne państwa nie poszły śladem Szwecji (z tych samych przyczyn Wielka 
Brytania wypowiedziała częściowo konwencję w 2005 r., a w listopadzie 2008 r. 
także Norwegia), grupa robocza zdecydowała się na wprowadzenie cytowanych 
wyżej, kontrowersyjnych przepisów. Obecnie, wśród siedmiu państw, które raty-
fikowały ten traktat, zastrzeżenia wyłączające taką możliwość złożyły Rumunia 
i Ukraina oraz Holandia dla terytorium Aruby i Curaçao17.

W nowej Konwencji o przysposobieniu dzieci zliberalizowano reguły doty-
czące uzyskania zgody na przysposobienie. Zgoda osób, które w świetle prawa 
są uważane za rodziców, bądź osób lub instytucji, które są uprawnione do wyra-
żenia zgody zamiast matki i (lub) ojca (w tym ojca dziecka pozamałżeńskiego), 
pozostaje warunkiem dopuszczalności przysposobienia.

Nie zmieniono dotychczasowych reguł dotyczących sześciotygodniowe-
go okresu, który musi upłynąć, zanim matka będzie mogła udzielić zgody na 
przysposobienie jej dziecka18. W sytuacji, gdy trwa postępowanie o ustalenie 
macierzyństwa bądź ojcostwa, postępowanie o przysposobienie powinno być za-
wieszone (art. 16 Konwencji)19. Państwa są zobowiązane do prowadzenia spraw 
o pochodzenie dziecka w sposób szczególnie szybki. Dla dopuszczalności przy-
sposobienia konieczne jest uzyskanie także zgody małżonka, a w państwach, 
które wprowadziły instytucję zarejestrowanego partnerstwa, także partnera 
przysposabiającego (art. 5 pkt 1 c). Nowością jest wprowadzenie wymogu udzie-
lenia osobom, których zgoda jest konieczna, porad i informacji dotyczących 
skutków ich decyzji. Szczególnie istotne są informacje dotyczące wpływu przy-
sposobienia na ewentualne zakończenie relacji prawnych z rodziną pochodzenia 
dziecka. Postanowienia te odpowiadają rozwiązaniom wprowadzonym w Kon-
wencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzyna-
rodowego, sporządzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r.20

Projekt rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy o prawach i statu-
sie prawnym dzieci i odpowiedzialnościach rodzicielskich, przygotowany w ra-
mach prac Komitetu Współpracy Prawnej Rady Europy (podkomitetu ekspertów 
prawa rodzinnego), również przewiduje uwzględnienie w procedurach ustala-
nia pochodzenia dziecka zmiany związane przykładowo z uwzględnieniem 

17 www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=202&CM=8&D-
F=06/02/2014&CL=ENG&VL=1 (dostęp: 10.02.2014). 

18 Art. 5, pkt 5 nowej Konwencji o przysposobieniu.
19 Tamże, art. 16.
20 Art. 4 pkt 1, Dz.U. 2000, nr 39, poz. 448 i 449. 
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uprawnień przyznanych na przykład parom jednej płci w poszczególnych pań-
stwach członkowskich. Doprecyzować należy, że akt ten zasadniczo odnosi się 
do dzieci jako zstępnych, a nie osób małoletnich, aczkolwiek reguluje kwestie 
praw, których realizacja w dużej części odbywa się w okresie niepełnoletności 
dzieci21. Na marginesie można dodać, że po raz pierwszy od wielu lat projekt 
aktu międzynarodowego nie zawiera definicji dziecka nawiązującej do konwen-
cji o prawach dziecka, a jedynie odwołuje się do tego traktatu w preambule. Za-
wiera za to szeroką definicję terminu „rodzice”, obejmując nią wszystkie osoby, 
które w świetle prawa wewnętrznego państwa członkowskiego są uważane za 
rodziców22.

Ambicją twórców projektu rekomendacji było stworzenie nie tylko nowe-
go międzynarodowego aktu prawnego Rady Europy, ale i wyznaczenie jakiś 
minimalnych standardów odpowiadających zmianom prawnym, społecznym 
i medycznym, zaistniałym w Europie w ostatnich latach. Podkreślili oni jednak 
w preambule, że to rodzina nadal jest traktowana jako najważniejsze środowisko 
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, szczęścia i ochrony jego praw. Wskaza-
no w niej również najwyższy interes dziecka jako główną przesłankę wszelkich 
działań dotyczących dzieci, w tym i wytyczną wszelkich działań osób, na któ-
rych ciążą odpowiedzialności rodzicielskie23.

Ustaleniu pochodzenia poświęcona jest druga część projektu rekomendacji. 
Rozpoczyna ją art. 6, w którym wyrażono ogólną zasadę, zgodnie z którą ustale-
nie pochodzenia od rodziców w prawie wewnętrznym powinno być dopuszczone 
na podstawie domniemania, uznania lub decyzji sądowej. Celowo w artykule 
tym posłużono się terminem „rodzicielstwo”, które obejmuje również macie-
rzyństwo24. W Polsce macierzyństwo nie jest stwierdzane na podstawie uznania 
i twórcy tekstu przewidzieli tego typu sytuacje. W memorandum wyjaśniającym 
do rekomendacji stwierdzono, że chodzi o to, być choć jedna z podanych moż-
liwości ustalenia pochodzenia dziecka była dostępna w prawie wewnętrznym 
państwa członkowskiego25.

21 N. Lowe, Draft recommendation.., s. 4, pkt 10. 
22 Por. art. 2 projektu rekomendacji. 
23 Zd. XIII preambuły projektu rekomendacji. 
24 N. Lowe, Draft recommendation..., s. 6–7, pkt 27–31.
25 Tamże, pkt 30.
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Macierzyństwo

Postanowienia dotyczące macierzyństwa rozpoczynają się potwierdzeniem 
reguły wyrażonej także w polskim Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zgod-
nie z którą matką jest kobieta, która urodziła dziecko. W tekście podkreślono, 
że stwierdzenie macierzyństwa jest niezależne od pochodzenia genetycznego 
dziecka (art. 7 pkt 1 projektu). Już jednak w kolejnym ustępie tego samego arty-
kułu zakłada się możliwość zmiany tej zasady i wprowadzenia przez poszcze-
gólne państwa rozwiązań zezwalających na ustalenie macierzyństwa w drodze 
uznania. Ponadto, potwierdza się wolność państw, które już dopuściły stosowa-
nie umów dotyczących tak zwanego macierzyństwa zastępczego, na odmienne 
uregulowanie kwestii związanych z ustaleniem macierzyństwa w takich sytu-
acjach (art. 7 pkt 3 projektu).

W projekcie rekomendacji przewiduje się również dopuszczalność procedur 
zaprzeczenia macierzyństwa na tej podstawie, że kobieta, określona jako matka 
w akcie urodzenia dziecka – nie urodziła go. Ponownie państwa dopuszczające 
zastępcze macierzyństwo mogą inaczej uregulować kwestię jego zaprzeczenia 
(art. 8 pkt 1 i 2).

Ojcostwo

W kwestii ustalenia ojcostwa dziecka małżeńskiego, projekt utrzymuje 
obowiązywanie domniemania pochodzenia od męża matki także w wyznaczo-
nym okresie po zakończeniu jej małżeństwa (art. 9 pkt 1 i art. 10 pkt 1 projektu). 
Dopuszcza jednocześnie ograniczenie działania domniemania małżeńskiego po-
chodzenia dziecka w sytuacji jego urodzenia po faktycznej lub prawnej separacji 
małżonków (art. 9 pkt 2) lub po ogłoszeniu rozwodu rodziców lub unieważnienia 
ich małżeństwa (art. 10 pkt 2).

Na podstawie art. 11 projektu, państwa, w których dopuszcza się rejestro-
wane związki partnerskie, mogą stosować domniemania przewidziane dla dzieci 
małżeńskich także dla dzieci urodzonych w takich związkach. Projekt przewi-
duje ponadto możliwość przyjęcia domniemania pochodzenia dziecka od kon-
kubenta matki (art. 12 projektu). W takich przypadkach konieczne jest jednak 
wprowadzenie zasad rozwiązywania konfliktu domniemań dotyczących pocho-
dzenia dziecka (art. 13).

Wśród postanowień dotyczących uznania ojcostwa dziecka pozamałżeń-
skiego nową propozycją jest możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków 
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dla ważności uznania, na przykład uzależnienia uznania od zgody nie tylko mat-
ki, ale i samego dziecka (art. 14 pkt 2a).

Legitymację czynną w postępowaniach dotyczących ustalenia pochodze-
nia dziecka od mężczyzny w sytuacjach spornych, autorzy projektu przyznają 
przede wszystkim dziecku i jego reprezentantowi ustawowemu. Katalog zawarty 
w art. 15 pkt 2 i 3 wskazuje ponadto matkę, osobę (nie mężczyznę – sic!), która 
uważa się za ojca, władze publiczne i inne osoby posiadające usprawiedliwiony 
interes w ustaleniu pochodzenia dziecka. Zapewne dotyczyć to może na przy-
kład kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako matka, która matką nie 
jest, bądź mężczyzny, którego ojcostwo wynika z niezgodnego z prawdą wpisa-
nia jego żony jako matki w akcie urodzenia dziecka.

Zalecenia dotyczące rozwiązań prawnych zaprzeczenia ojcostwa wskazują 
jako przesłankę dopuszczalności postępowania fakt, że dziecko nie zostało spło-
dzone przez daną osobę (nie mężczyznę – sic!) i wskazują katalog osób, którym 
przysługuje legitymacja czynna w postępowaniu. Przede wszystkim przysługi-
wać ma ona zainteresowanemu zaprzeczeniem ojcostwa mężczyźnie, dziecku 
i przedstawicielowi ustawowemu dziecka, a także potencjalnie matce, innej oso-
bie wykazującej w tym interes (szczególnie potencjalnemu ojcu) oraz organom 
władzy publicznej (art. 16, pkt 1–3 projektu). Co ciekawe, w projekcie utrzymuje 
się możliwość ograniczenia przez prawo państwa członkowskiego możliwości 
zaprzeczenia ojcostwa, w niektórych sytuacjach, ze względu na dobro dziecka 
(art. 16 pkt 4).

Problematyka wspomagania prokreacji a ustalenie pochodzenia

Wiele uwagi poświęca się w projekcie uregulowaniu skutków wspomaga-
nia prokreacji ludzkiej (art. 17 projektu). Państwa, które przyjmują w tej ma-
terii rozwiązania prawne, powinny wprowadzić przepisy umożliwiające usta-
lenie pochodzenia dziecka. Wymaga się zagwarantowania udzielenia osobom 
zainteresowanym wyczerpujących informacji na temat procedur i ich skutków 
oraz przeprowadzenia zabiegu (zabiegów) tylko po uzyskaniu zgody tych osób. 
Dopuszcza się rozwiązania, w świetle których dawcy gamet czy embrionów nie 
będą uznawani za prawnych rodziców dziecka urodzonego w wyniku zabiegu.

Odpowiednio do możliwości przewidzianych w prawie wewnętrznym da-
nego państwa członkowskiego, mąż, zarejestrowany partner, konkubent mat-
ki, która urodziła dziecko w wyniku zabiegu wspomagania prokreacji, będzie 
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uważany za prawnego ojca, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy nie wyraził zgody na 
zabieg.

Na podobnej zasadzie w państwach, w których dopuszczono możliwość za-
wierania małżeństw lub zarejestrowanych związków partnerskich przez osoby 
tej samej płci, w projekcie przewidziano możliwość uznawania za rodzica praw-
nego w związkach lesbijskich „małżonki”, zarejestrowanej partnerki, konkubiny 
matki dziecka, chyba że kobieta taka nie wyraziła zgody na zabieg. Jak wynika 
z dokumentów opublikowanych przez Komitet Współpracy Prawnej, z tego po-
stanowienia (art. 17 pkt 3) ostatecznie zrezygnowano podczas ostatniej dyskusji 
nad propozycją. Było to przyczyną, dla której przedstawiciel Szwecji głosował 
przeciwko przyjęciu projektu, a Norwegia i Holandia głosowały, co prawda, za 
przyjęciem projektu rekomendacji, ale zgłosiły wyrazy ubolewania z powodu 
wykreślenia art. 17 pkt 326. Warto dodać, że po naniesieniu ostatnich poprawek 
w trakcie 89. sesji Komitetu Współpracy Prawnej (6–7.07.2011), tekst projektu 
nie był już publikowany. 

Możliwość zabiegów pośmiertnych jest uzależniona od wyrażenia zgody 
potencjalnych dawców, którzy w takich sytuacjach będą uznawani za rodziców 
dziecka (aczkolwiek nie ma tutaj wskazówek co do formy oświadczenia woli 
dawcy). 

Rekomendacja przewiduje wprowadzenie gwarancji zaprzeczenia pocho-
dzenia od osób, które nie wyraziły zgody na zabieg wspomagania prokreacji, 
a zostały uznane za rodziców prawnych ze względu na fakt pozostawania w jed-
nej z wymienionych relacji z matką dziecka. Legitymacja czynna powinna w ta-
kich sytuacjach przysługiwać: zainteresowanej osobie, która nie wyraziła zgody 
na zabieg, dziecku lub jego reprezentantowi ustawowemu, matce, innej osobie, 
która w zaprzeczeniu pochodzenia dziecka ma uzasadniony interes prawny, 
szczególnie, jeśli jest ona zobowiązana do utrzymywania dziecka, oraz orga-
nom władzy publicznej. Jednocześnie projektowana rekomendacja przewiduje, 
że tego typu postępowania mogą zostać wykluczone przez prawo wewnętrzne ze 
względu na dobro dziecka.

Z treści omawianych propozycji domyślać się należy, że dotyczą one zasad-
niczo zabiegów heterologicznych, trudno w tym miejscu powstrzymać się jednak 
od komentarza, że tekst nie jest precyzyjny i jednoznaczny. 

26 Ministers’ Deputies CM Documents CM (2011) 158..., Appendix II. 
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Dostęp do informacji dotyczących pochodzenia dziecka

Nowe dokumenty, zarówno konwencja z 2008 r., jak i projekt rekomendacji, 
rozwijając postanowienia art. 7 Konwencji o prawach dziecka w sposób silniej-
szy niż inne akty prawne, akcentują prawo dziecka do poznania własnego pocho-
dzenia. Konwencja z 2008 r. przewiduje na przykład, że przysposobieni powinni 
mieć prawo zapoznania się z informacjami zebranymi na ich temat przez orga-
ny adopcyjne27. Konwencja przewiduje także, że w określonych prawem oko-
licznościach organy adopcyjne powinny mieć możliwość ujawnienia informacji 
pozwalających na identyfikację rodziców biologicznych, którym wcześniej za-
pewniono anonimowość. Ponadto, traktat zaleca zapewnienie stosownego po-
radnictwa małoletnim przysposobionym.

Nowa Konwencja zakłada, że w związku z osobistym prawem do poznania 
własnej tożsamości i pochodzenia, odpowiednie informacje dotyczące przyspo-
sobienia powinny być zebrane i przechowane przez co najmniej 50 lat od momen-
tu uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu28. To także coś nowego 
w międzynarodowych przepisach dotyczących przysposobienia. W komentarzu 
grupy roboczej wyjaśniono, że tak długi okres przechowywania danych jest uza-
sadniony faktem, że osoby przysposobione często dowiadują się o tym po śmier-
ci przysposabiających lub w wieku, gdy same mają już własne dzieci29.

Dla porównania, w haskiej konwencji o międzynarodowym przysposobie-
niu dzieci z 1993 r., pomimo że zawarto nakaz przechowywania wszelkich in-
formacji dotyczących dziecka i umożliwienia przysposobionemu zapoznania się 
z aktami dotyczącymi jego osoby, nie wyznaczono okresu przechowywania da-
nych30. W Polsce, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Mini-
stra Sprawiedliwości, okres przechowywania akt w sprawach o przysposobienie 

27 Art. 22 pkt 3 nowej Konwencji o przysposobieniu. 
28 Podkreślenie autorki.
29 Raport ekspertów do nowej Konwencji o przysposobieniu dzieci, CM (2008) 13, adden-

dum, 28.03.2008, pkt 86, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282008%2913&Language
=lanEnglish&Ver=add&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&
BackColorLogged=FFAC75 (dostęp:10.02.2014.). 

30 Por. art. 30 Europejskiej konwencji o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przyspo-
sobienia międzynarodowego z 1993 r.
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wynosi 50 lat, po ich upływie akta powinny zostać przekazane do Archiwum 
Państwowego31.

Konwencja z 2008 r. nie reguluje jednak wprost, w jaki sposób państwa 
mają zapewnić dostęp do tych informacji. W raporcie eksperckim znajduje się 
zalecenie powierzenia spraw związanych z ujawnieniem informacji związanych 
z przysposobieniem wyspecjalizowanemu organowi.

Ze względu na nowatorski charakter tych postanowień, dopuszczono moż-
liwość składania zastrzeżeń do postanowień umożliwiających realizację pra-
wa przysposobionego do poznania swego pochodzenia. Praktyka w państwach 
członkowskich w ramach sposobu oraz zakresu ujawniania informacji, wieku, 
w jakim przysposobiony może się ubiegać o dostęp do akt, jest bardzo zróżnico-
wana. Z siedmiu państw, które do tej pory ratyfikowały tę konwencję, zastrzeże-
nia dotyczące tajemnicy przysposobienia złożyła jedynie Finlandia, określając, 
że informacje na temat przysposobienia będą ujawniane przysposobionym, któ-
rzy ukończyli co najmniej 15 rok życia32.

Podobnie jest w projekcie rekomendacji o prawach i statusie prawnym dzieci 
i odpowiedzialnościach rodzicielskich. Wobec niejednoznacznego orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, twórcy projektu przyznają dziecku 
prawo do poznania własnego pochodzenia. Art. 4, pkt 1 projektu sformułowa-
ny jest dość kategorycznie: „Dzieci powinny mieć dostęp do zarejestrowanych 
informacji dotyczących ich pochodzenia”. Projekt nie mówi jednak o tym, czy 
wszelkie, dostępne na przykład w czasie urodzenia dziecka, dane powinny być 
zarejestrowane oraz w jakim momencie i okolicznościach mogą one zostać udo-
stępnione przysposobionemu dziecku. Ze względu na możliwość zachowania 
pełnej anonimowości adopcji w niektórych państwach, naruszające to prawo 
ujawnienie informacji może zostać dokonane tylko przez uprawnione organy 
w granicach wyznaczonych przez prawo wewnętrzne, przy uwzględnieniu oko-
liczności sprawy i praw zarówno dziecka, jak i zainteresowanych osób.

31 § 16 i § 18 oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywa-
nia akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia 
z 5 marca 2004 r., Dz.U. 2004, nr 46, poz. 443 z późn. zm. 

32 www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=202&CM=8&D-
F=06/02/2014&CL=ENG&VL=1 (dostęp: 10.02.2014). 
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Zasada partycypacji

Oba omawiane nowe dokumenty Rady Europy podkreślają zasadę party-
cypacji dziecka w postępowaniach, które dotyczą jego osoby, wyrażoną wcze-
śniej w konwencji o prawach dziecka i w konwencji o wykonywaniu praw dzieci 
z 1996 r.

W nowej Konwencji o przysposobieniu dzieci dodano wymóg uzyskania 
zgody na przysposobienie od dziecka, które w świetle prawa wewnętrznego 
ma wystarczające rozeznanie. Prawo wewnętrzne powinno wskazywać wiek, 
z uzyskaniem którego dziecko będzie uznawane za posiadające wystarczające 
rozeznanie, by móc wyrazić zgodę na własne przysposobienie (art. 5 pkt 1b). 
Ustawodawca nie może jednak wyznaczyć granicy tej zdolności na więcej niż 
14 lat, co oznacza, że nastolatki najpóźniej w wieku 14 lat będą miały możliwość 
wyrażenia zgody33. Wymóg ten jest złagodzony wobec dziecka, które z powodu 
swojej niepełnosprawności nie może wyrazić zgody w sposób ważny34. Nowa 
konwencja przewiduje możliwość składania zastrzeżeń w odniesieniu do tych 
postanowień35.

Projekt rekomendacji przewiduje natomiast, że w skład odpowiedzialności 
rodzicielskich wchodzi również prawo do reprezentacji dziecka w każdej sytu-
acji, w której nie może ono działać samodzielnie. W razie konfliktu interesu 
dziecka i rodzica, powinien zostać ustanowiony przedstawiciel dziecka, aczkol-
wiek państwa powinny rozważyć przyznanie dziecku prawa do „samoreprezen-
tacji” (zdolności do czynności prawnych), w zależności od jego wieku i stopnia 
rozeznania w sprawach dotyczących małoletniego (art. 31 projektu). Zasada par-
tycypacji przejawia się również we wskazanej wcześniej możliwości przyzna-
nia dziecku uprawnienia do udzielenia zgody na uznanie wobec niego ojcostwa 
przez mężczyznę, który nie jest mężem jego matki. Szczególnie nowatorska jest 
w tym kontekście propozycja zawarta w art. 26 pkt 2, zgodnie z którą „pań-
stwa powinny rozważyć przyznanie dziecku, w szczególności dziecku, które ma 
odpowiednie rozeznanie, prawa żądania pozbawienia rodziców praw rodziciel-
skich”.

Warto zauważyć, że w przypadku projektu tej rekomendacji zasada par-
tycypacji także nabrała nowego znaczenia. Dążąc do jej poszanowania, po raz 

33 Art. 5 pkt 1b nowej Konwencji.
34 Art. 5 pkt 3 nowej Konwencji.
35 Art. 27 nowej Konwencji.
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drugi w historii Rady Europy36, w trakcie przygotowywania dokumentu o cha-
rakterze normatywnym, zdecydowano się na przeprowadzenie konsultacji wśród 
dzieci i młodzieży. Młodzież nie komentowała jednak wyłącznie samych propo-
zycji przepisów, ale zagadnienia, których one dotyczą. 

W przedsięwzięciu wzięły udział grupy z Azerbejdżanu, Chorwacji, Fran-
cji, Irlandii, Litwy i Serbii37. Zasadniczą część badania przeprowadzono w 2010 r. 
Wzięło w nim bezpośredni udział 115 dzieci. Wykorzystano także wcześniejsze 
materiały zbierane do innych badań, które częściowo odpowiadały na pytania 
dotyczące opinii dzieci i młodzieży w kwestiach prawa dziecka do nazwiska, 
odpowiedzialności rodzicielskich, prawa do znajomości własnego pochodzenia, 
a także udziału małoletnich w podejmowaniu przez dorosłych decyzji dotyczą-
cych ich spraw. W ten sposób wykorzystano dane z badania przeprowadzonego 
w latach 2008–2009 we Francji. Było ono zorganizowane przez francuską Ko-
misarz do spraw Dzieci38 i objęło blisko 2,5 tys. wypowiedzi osób małoletnich. 
Wzięto pod uwagę także ankiety wypełnione przez jedenaścioro młodych osób 
w wieku od 18 do 24 lat z Irlandii, zebrane przez organizację pozarządową wal-
czącą o „równe prawa małżeńskie dla par tej samej płci”39. W zbieraniu materia-
łów wzięli udział rzecznicy praw dziecka z Francji, Chorwacji, Litwy i Serbii, 
państwowy Komitet do spraw Rodziny, Kobiet i Dzieci z Azerbejdżanu i wska-
zana już organizacja pozarządowa „Równość Małżeństwa” z Irlandii. Autorką 
raportu jest dr Ursula Kilkelly z Irlandii.

Biorąc pod uwagę, że na terytorium państw członkowskich Rady Europy 
żyje kilkaset milionów dzieci, można się zastanawiać nad reprezentatywnością 
przeprowadzonych badań. Jak bowiem oceniać fakt, że z wytypowanej do ba-
dania Irlandii zgłoszono tylko 11 wypowiedzi zebranych przy innej okazji i to 
wśród pełnoletniej młodzieży wychowywanej w związkach osób tej samej płci, 
a zabrakło wypowiedzi dzieci z innych środowisk... Sami autorzy projektu reko-
mendacji byli świadomi wątpliwości, jakie to badanie może rodzić. Zdecydowali 

36 Pierwszy raz tego typu konsultacje przeprowadzono w trakcie przygotowania wytycz-
nych dotyczących przyjaznego dzieciom systemu sprawiedliwości, za: N. Lowe, Draft recom-
mendation..., s. 3, pkt 10. 

37 U. Kilkelly, The rights and legal status of children and parental responsibilities: the 
views of children and young people, Strasbourg, 22.07.2011, CJ-FA (2011) 6, www.coe.int/t/dghl/
standardsetting/family/CJ-FA%20_2011_%206%20E%2022.7.2011.pdf (dostęp: 10.02.2014).

38 Francuski odpowiednik Rzecznika Praw Dziecka.
39 Por. U. Kilkelly, The rights and legal status of children..., s. 3–4, pkt 2. 
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się jednak na przeprowadzenie konsultacji wśród „nieważne jak dużej” grupy 
dzieci, kierując się tym, że rekomendacja ma dotyczyć ich praw40. 

Raport dr U. Kilkelly kończą informacje o wpływie konsultacji z dziećmi 
na zmianę brzmienia niektórych przepisów zawartych w projekcie, a także kon-
kluzja, że nawet badania przeprowadzone w tak krótkim czasie i na tak małą ska-
lę mogą się okazać przydatne w procesie prawotwórczym. Zaleca się w związku 
z tym przy tworzeniu innych dokumentów Rady Europy przeznaczenie odpo-
wiednich środków oraz zaplanowanie tego typu konsultacji z odpowiednim wy-
przedzeniem41.

Sytuacja ta pokazuje, jakie dylematy wiążą się z zasadą partycypacji na 
szczeblu międzynarodowym. Skoro zdecydowano się na pośredni udział dzie-
ci i młodzieży w tworzeniu aktów normatywnych dotyczących często spraw 
delikatnych, takich jak wykonywanie obowiązków rodziców wobec dzieci czy 
kwestia możliwości poznania własnego pochodzenia, powstaje pytanie, w jaki 
sposób to robić. By zrealizować takie zadanie, z jednej strony trzeba pozwolić 
dzieciom na wypowiedzenie się i to w zakresie reprezentatywnym dla populacji 
dzieci i młodzieży na terenie państw członkowskich Rady Europy, z drugiej stro-
ny – nie narazić małoletnich na wtórną wiktymizację wywołaną zbieraniem in-
formacji o ich często traumatycznych doświadczeniach, związanych na przykład 
z konfliktem rodziców, i dokonać tych czynności z poszanowaniem uprawnień 
rodziców.

Komitet Współpracy Prawnej Rady Europy pracuje obecnie nad kolejnym 
dokumentem poświęconym problematyce orzekania o zmianie miejsca zamiesz-
kania dzieci w przypadku konfliktu ich rodziców, konieczne wydawałoby się 
w związku z tym zbudowanie mechanizmu czy schematu, w jaki sposób prze-
prowadzać tego rodzaju konsultacje, z jakich materiałów korzystać i w jaki spo-
sób angażować w ten proces małoletnich oraz organa państw członkowskich czy 
inne podmioty. Biorąc pod uwagę, że Rada Europy zawęża w ostatnich latach 
działania Komitetu Współpracy Prawnej ze względu na ograniczone środki bu-
dżetowe, zadanie to nie będzie łatwe. Wymagałoby również znacznej aktywiza-
cji współpracy z Radą Europy takich instytucji, jak rzecznicy praw dziecka czy 
organizacje pozarządowe z państw członkowskich.

40 N. Lowe, Draft recommendation..., s. 3, pkt 8–9. 
41 U. Kilkelly, The rights and legal status of children…, s. 15, pkt 10. 
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Inne postanowienia

Konwencja o przysposobieniu obowiązuje od ponad dwóch lat i jej tekst był 
już prezentowany w literaturze polskiej. Warto natomiast przyjrzeć się jeszcze 
innym nowatorskim rozwiązaniom zawartym w projekcie rekomendacji, skoro 
celem dokumentu jest promocja „progresywnego rozwoju” prawnych zasad do-
tyczących statusu dzieci i odpowiedzialności rodzicielskich42.

Wielokrotnie zmieniany projekt zakłada, że nie obejmuje kwestii związa-
nych z prawem międzynarodowym prywatnym – nie przewiduje więc wezwa-
nia państw członkowskich do uznania statusu prawnego danej osoby ustalonego 
w innym państwie43. Szkoda, że tego rodzaju sformułowanie nie zostało zawarte 
bezpośrednio w tekście rekomendacji, a pojawia się dopiero w memorandum wy-
jaśniającym. 

Treść projektu została podzielona na trzy części. Część ogólną, dotyczącą 
pozycji i statusu dziecka, część dotyczącą ustalenia pochodzenia dziecka i część 
regulującą odpowiedzialności rodzicielskie. Projekt może zaskakiwać z punk-
tu widzenia bardzo szerokiego spektrum materii, której dotyczy, i znacznym 
odejściem od porządku regulacji przyjętego na przykład w polskim Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym i innych kodeksach europejskich. 

W pierwszej części znajdujemy artykuły dotyczące zakazu dyskryminacji 
dzieci podobne do tych, które figurują w innych, wcześniejszych międzynarodo-
wych aktach prawnych. Do katalogu możliwych podstaw dyskryminacji włączo-
no jednak także orientację seksualną dzieci oraz ich tożsamość płciową, opinie 
polityczne i inne, pochodzenie społeczne. Podstawy te odnoszą się także do ro-
dziców dzieci. Podkreślono również zakaz dyskryminacji dzieci ze względu na 
status prawny ich rodziców.

W tej części projektu, poza zakazem dyskryminacji, omówionym prawem 
do informacji o własnym pochodzeniu, prawem do nazwiska, uregulowano tak-
że prawo do dziedziczenia. W art. 5 podkreśla się równe prawo do spadkobra-
nia po obojgu rodzicach i ich rodzinach niezależnie od okoliczności, w jakich 
dziecko się urodziło. Postanowienia te nie dotyczą sytuacji, w których prawo 
danego państwa zezwala na inseminację lub transfer zarodka po śmierci jedne-
go z rodziców genetycznych, ograniczając jednocześnie prawa do dziedziczenia 
urodzonego na skutek takiego zabiegu dziecka.

42 Zd. XIV preambuły, CJ-FA_GA_2010_2Rev 4E- 8 04 2011_as_revised. 
43 N. Lowe, Draft recommendation..., s. 4, pkt 12. 
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Część drugą projektu rekomendacji, poświęconą omówionemu ustaleniu 
pochodzenia dziecka, kończy dość nieoczekiwanie postanowienie dotyczące zo-
bowiązań alimentacyjnych, zgodnie z którym „prawo wewnętrzne może stano-
wić, że rodzice mają obowiązek utrzymywać dziecko, inne osoby są obciążone 
utrzymaniem dziecka oraz że dzieci mają obowiązek alimentacyjny wobec ro-
dziców lub innych osób” (art. 18 projektu). Jak czytamy w memorandum wy-
jaśniającym, postanowienia dotyczące alimentacji zostały włączone do części 
poświęconej statusowi prawnemu dziecka, albowiem alimentacja wyłączona jest 
z katalogu odpowiedzialności rodzicielskich, a jej podstawą jest stosunek ro-
dzinny44.

Część trzecia projektu – Odpowiedzialności rodzicielskie – została podzie-
lona na trzy fragmenty i zaczyna się od definicji terminu „odpowiedzialności ro-
dzicielskie”. Rozumiany jest on jako „zespół obowiązków i uprawnień, których 
celem jest promocja i zabezpieczenie dobra dziecka, w szczególności: pieczy 
i ochrony, utrzymywania osobistych relacji, zapewnienie edukacji, reprezentacja 
prawna, określenie miejsca zamieszkania i administracja majątkiem dziecka” 
(art. 19). 

Przypomniano również zasady ochrony dobra dziecka we wszelkich postę-
powaniach dotyczących przyznania i sprawowania władzy, odpowiedzialności 
rodzicielskich i zasadę partycypacji dziecka w postępowaniach dotyczących jego 
osoby (art. 20 projektu).

Pierwsze artykuły poświęcone przyznawaniu odpowiedzialności rodziciel-
skich nie przynoszą nowych rozwiązań. Po pierwsze, stwierdza się, że odpo-
wiedzialności rodzicielskie przysługują rodzicom, innym osobom lub organom 
(art. 21 projektu) i podkreśla zasadę równouprawnienia rodziców (art. 22 pkt 1 
projektu). Ponadto stwierdza się, że w przypadku, gdy z mocy prawa odpowie-
dzialności rodzicielskie przynależą tylko jednemu z rodziców, prawo powinno 
umożliwiać drugiemu ich dochodzenie, z wyjątkiem sytuacji, gdyby było to 
sprzeczne z dobrem dziecka. Ewentualne przyznanie uprawnień rodzicielskich 
nie powinno być w takiej sytuacji uzależnione wyłącznie od zgody drugiego 
rodzica (art. 22 pkt 2 projektu). Podobnie rozwiązanie małżeństwa, ewentualnie 
ustanie partnerskiego związku rejestrowanego, orzeczenie prawnej lub zaistnie-
nie faktycznej separacji nie powinno samo w sobie być powodem wygaszenia 
z mocy prawa odpowiedzialności rodzicielskich (art. 22 ust. 3 projektu).

44 Tamże, s. 15, pkt 81–84. 
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Na mocy rozstrzygnięcia organów władzy, odpowiedzialności rodzicielskie 
mogą zostać powierzone osobom trzecim lub innym organom, dopuszczalne są 
także rozstrzygnięcia, w ramach których odpowiedzialności rodzicielskie zosta-
ną powierzone danej osobie lub organowi w sposób automatyczny z chwilą po-
wierzenia mu pieczy nad dzieckiem przez kompetentny organ (art. 23 pkt 1 i 2 
projektu).

Za minimalny standard miałoby jednak zostać uznane również postanowie-
nie, zgodnie z którym dopuszczalne jest przyjęcie rozwiązań umożliwiających 
powierzenie odpowiedzialności rodzicielskich małżonkowi lub zarejestrowane-
mu partnerowi rodzica dziecka, pod warunkiem że druga osoba, której dotych-
czas przysługiwały uprawnienia rodzicielskie, wyrazi na to zgodę na piśmie i pod 
warunkiem że nie będzie to zagrażało dobru dziecka (art. 23 pkt 3 projektu).

Odpowiedzialności rodzicielskie wygasają z chwilą uzyskania przez dziec-
ko pełnoletności, śmiercią dziecka i na podstawie decyzji kompetentnego orga-
nu. Państwa mogą wskazać sytuacje, gdy rodzice będą nadal sprawować swoje 
uprawnienia po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności lub określić te, w któ-
rych ich uprawnienia wygasną wcześniej (art. 24 pkt 1 projektu). Odpowiedzial-
ności rodzicielskie wygasną również z chwilą zawarcia przez dziecko związku 
małżeńskiego lub rejestrowanego związku partnerskiego (art. 24 pkt 2). W po-
stanowieniu tym nie wspomina się jednak o wcześniejszym uzyskaniu przez 
dziecko zgody kompetentnego organu na zawarcie takiego związku.

Wygaśnięcie odpowiedzialności nastąpi z chwilą śmierci rodzica. Będą one 
w takiej sytuacji przysługiwać drugiemu rodzicowi, osobie wskazanej w testa-
mencie zatwierdzanym i badanym przez kompetentny organ lub osobie wybranej 
przez kompetentny organ, gdy nie żyje jakakolwiek osoba, której by one przy-
sługiwały (art. 25).

Projekt zawiera również postanowienia dotyczące ograniczenia lub pozba-
wienia i ewentualnie przywrócenia odpowiedzialności rodzicielskich przez kom-
petentny organ w sytuacji zaistnienia określonych prawem przesłanek (art. 26 
pkt 1 i art. 27). 

W odniesieniu do wykonywania uprawnień rodzicielskich, ponownie pod-
kreślono zasadę równouprawnienia rodziców, zaznaczając, że każdy z nich po-
winien mieć możność samodzielnego działania w sprawach codziennych dziecka 
(art. 28 pkt 1). Ważniejsze decyzje jednak, takie jak określenie miejsca zamiesz-
kania dziecka, ubiegania się o zmianę jego narodowości czy sprzedaży własności 
dziecka o znaczniejszej wartości, powinni podejmować wspólnie. W nagłych 
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wypadkach, prawo powinno jednak zezwalać na podjęcie decyzji tylko przez 
jednego z rodziców, pod warunkiem poinformowania drugiego (art. 28 pkt 2 i 3).

Państwo powinno ułatwiać osiąganie porozumień między osobami sprawu-
jącymi odpowiedzialności rodzicielskie, na przykład w drodze mediacji, a w sy-
tuacji, gdy nie ma możliwości takiego zakończenia sporów rodzinnych, każdy 
z zainteresowanych dorosłych powinien móc wystąpić do kompetentnego organu 
o rozstrzygnięcie (art. 28 pkt 3 i 4). Dotyczy to również sporów dotyczących 
zmiany miejsca zamieszkania dziecka (art. 30).

Ocena nowych regulacji i celu ich przyjęcia – zakończenie

Oba omawiane akty prawne pokazują, jak trudno ustalić jednoznaczny, mi-
nimalny wzorzec ochrony praw dzieci i dorosłych w ich wzajemnych relacjach. 
W preambułach zarówno konwencji, jak i rekomendacji wskazano stałe dąże-
nie „do osiągnięcia większej jednolitości pomiędzy państwami członkowskimi, 
w szczególności poprzez promocję wspólnych zasad w sprawach prawnych”45. 
Stwierdzono także, że „harmonizacja prawa i wiążących praktyk jest wielkiej 
wagi dla wszystkich zainteresowanych, a więc dzieci, rodziców i społeczeń-
stwa”46. Czy Konwencja o przysposobieniu dzieci i proponowany tekst rekomen-
dacji realizują to zadanie? 

Eksperci Komitetu Współpracy Prawnej działają w poszanowaniu trady-
cji i prawa wewnętrznego poszczególnych państw członkowskich, usiłują więc 
zbliżyć do siebie systemy prawne państw członkowskich i, chcąc otrzymać jak 
najpełniejszą akceptację wypracowanych przez siebie dokumentów, wskazują 
jako minimalny, dopuszczalny standard relacji rodzinnych niemal wszystkie ist-
niejące aktualnie modele współżycia dorosłych.

W Europie nadal dominuje pogląd, że to rodzina jest optymalnym środo-
wiskiem rozwoju młodego człowieka, ale nikt nie ośmieli się obecnie zapropo-
nować czy wskazać konkretnego typu rodziny, który najlepiej odgrywa tę rolę. 
Różnorakie rozumienie zasady równości w stosunkach rodzinnych odcisnęło 
wyraźne piętno na społeczeństwach Europy i budzi akceptację w różnych śro-
dowiskach form współżycia i wychowywania dzieci, które wcześniej jawiły się 

45 Zd. II preambuły, CJ-FA_GA_2010_2Rev 4E- 8 04 2011_as_revised, podobnie akapit II 
preambuły Konwencji o przysposobieniu dzieci z 2008 r. 

46 Zd. XVI preambuły, CJ-FA_GA_2010_2Rev 4E- 8 04 2011_as_revised.
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jako wypadkowa zdarzeń losowych, a nie jako modele docelowe i pożądane. Nie 
ułatwia to jednak osiągnięcia konsensusu dotyczącego proponowanych regulacji.

Jak czytamy w tekście konwencji i towarzyszącym jej raporcie wyjaśniają-
cym, a także w memorandum wyjaśniającym do rekomendacji, postanowienia 
obu aktów prawnych nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku przy-
jęcia i uznawania jakichkolwiek form związków partnerskich, włączając w to 
pary jednej płci47. Rozwiązania zawarte w konwencji o przysposobieniu dzieci 
już w tekście są określone jako opcjonalne. Można wyłączyć ich oddziaływanie 
poprzez złożenie stosownego zastrzeżenia przy ratyfikacji traktatu.

Takiego potwierdzenia zabrakło w tekście projektu rekomendacji, pojawia 
się ono wyłącznie w tekście memorandum wyjaśniającego... Autorzy zdają się 
zapominać (a może jest to celowe), że Europejski Trybunał Praw Człowieka, 
który czasem bierze pod uwagę rekomendacje przyjmowane w ramach Rady 
Europy i odnosi się do nich w swoich orzeczeniach, stosuje często interpretację 
dynamiczną, odchodząc od wyjściowej interpretacji eksperckiej.

Standardy prawne w formie rekomendacji za wyjściowy punkt przyjmują 
stan prawny istniejący w chwili ich tworzenia, ale de facto współkreują rzeczy-
wistość, wyznaczając tendencje rozwoju prawnych systemów wewnątrzpaństwo-
wych. Ponadto, tak jak przedstawiony projekt rekomendacji, ze swego założenia 
pozwalają na szeroką interpretację, tym bardziej (a może właśnie dlatego) że nie 
przedstawiają do końca jasnych i precyzyjnych rozwiązań, a obejmują bardzo 
szerokie spektrum zagadnień. Tym samym, niekoniecznie służą harmonizacji 
prawa poszczególnych państw, mimo że dotyczą wprowadzenia wielu rozwiązań 
umacniających pozycję prawną dziecka.

Dyskusja na temat tego, co chcemy osiągnąć, przyjmując kolejne dokumen-
ty międzynarodowe, jakim celom mają one służyć, toczy się obecnie z udziałem 
małoletnich. Korzystanie z ich pomocy w sposób nieprzemyślany i tylko po to, 
by przeprowadzić jakiekolwiek konsultacje wśród osób niepełnoletnich, budzi 
wątpliwości etyczne.

Logo programu Rady Europy Budowanie Europy dla i wraz z dziećmi jest 
kolorowy chiński tangram, rodzaj łamigłówki – układanki, z której można two-
rzyć dowolne niemal wzory. W kontekście budowania standardów prawnych do-
tyczących relacji rodzice–dzieci tangram ten stał się swoistą metaforą48.

47 N. Lowe, Draft recommendation..., s. 4, pkt 15. 
48 www.coe.int/t/dg3/children/other%20langauges/TANGRAM%2005-10_en.pdf (dostęp: 

10.02.2014).
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THE PRESENT DILEMMAS RELATING TO THE COUNCIL  
OF EUROPE’ INTERNATIONAL STANDARDS CONCERNING 

RELATIONS BETWEEN PARENTS AND CHILDREN 

Summary

This text concerns novelization of the 1967 European Convention on the adoption 
of children and the 1975 European Convention on the status of the children born out of 
wedlock. It describes the process of looking for the minimum standards compatible with 
social, medical and legal changes of the our-days societies. Some attempts undertaken 
on this fields shows difficulties in setting up a minimal model of protection of children’s 
and adults members’ of a family rights. Not without controversies a new revised version 
of the European Convention on adoption of children was acceptedin 2008. The noveliza-
tion of the second among indicated treaties has not been successful yet. The Council of 
Europe tried to develop a Recommendation on the rights and legal status of children and 
parental responsibilities as a first step towards a new Convention, however the draft has 
finally not been approved. The whole process shows lack of consensus with regard to 
a direction of legal standards’ development, as far as they concern place of a child within 
a family and a society and a vision of a family.

Translated by Anna Natalia Schulz

Keywords: the Council of Europe standards, relations between a child and parents, 
adoption
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ZWYKŁY POBYT DZIECKA 
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ORAZ ŁĄCZNIK KOLIZYJNY

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wykorzystania łącznika zwykłego poby-
tu w normach kolizyjnych oraz normach jurysdykcyjnych dla spraw z zakresu prawa 
rodzinnego, których uczestnikiem jest dziecko. Regulacja kolizyjna tych spraw jest 
zawarta w przeważającej części w umowach międzynarodowych oraz w rozporządze-
niach unijnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono regulację kolizyjną objętą 
wybranymi umowami międzynarodowymi przygotowanymi w ramach Haskiej Konfe-
rencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz aktami prawa unijnego. Dalsza część 
obejmuje rozważania na temat znaczenia pojęcia „miejsce zwykłego pobytu”, w tym 
okoliczności, które należy uwzględnić przy jego ustalaniu. Przedstawione akty nie za-
wierają definicji pojęcia, stanowisko w tej kwestii zostało zatem wypracowane przez 
doktrynę oraz orzecznictwo. Ostatnim poruszanym zagadnieniem jest relacja łączników 
zwykłego pobytu oraz zamieszkania w krajowych normach kolizyjnych i jurysdykcyj-
nych. Ustawodawca polski zdecydował się bowiem na wprowadzenie łącznika zwykłego 
pobytu do norm krajowych przy jednoczesnym pozostawieniu łącznika zamieszkania.

Słowa kluczowe: prawo prywatne międzynardodowe, norma kolizyjna, prawo właści-
we, norma jurysdykcyjna, jurysdykcja krajowa, łącznik, miejsce zwykłego poby-
tu, miejsce zamieszkania, dziecko, prawo rodzinne
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Wprowadzenie

Przełom XX i XXI w. przyniósł liczne zmiany prawa międzynarodowego 
postępowania cywilnego, w tym norm jurysdykcyjnych określających między-
narodową właściwość sadów oraz norm kolizyjnych prawa prywatnego między-
narodowego. Mają one złożoną genezę – były spowodowane przystępieniem Pol-
ski i Unii Europejskiej do „haskich” wielostronnych umów międzynarodowych1, 
wejściem w życie rozporządzeń Unii Europejskiej (wcześniej: Wspólnoty Euro-
pejskiej)2 oraz rekodyfikacją ustaw krajowych, które nastąpiły w latach 20093 

1 Tj. konwencji sporządzonych pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego – zob. A. Zieliński, Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodo-
wego, „Państwo i Prawo” 1982, z.11, s. 61–75; M. Czepelak, Między Hagą a Brukselą – w poszuki-
waniu współczesnej wizji unifikacji prawa prywatnego międzynarodowego, w: Prace poświęcone 
pamięci Adama Uruszczaka, Prace IPWI UJ, z. 96, Kraków 2006, s. 297–319; M. Niedźwiedź, 
P. Mostowik, Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa 
prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 
1/03, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 
2009, vol. VII, z. 1, s. 71–101; ciż, International Conventions Concluded by the European Union 
after the ECJ ‘Lugano II Opinion’ of 2006. An Alternative or Complementary to EU Regulations 
Pathto Unification of Private International Law?, „Polish Review of International and European 
Law” 2012, z. 1–2, s. 9–53.

2 Zob. M. Pazdan, Poszukiwanie właściwego sądu i właściwego prawa po 1 maja 2004 r., 
„Rejent” 2004, z. 3–4, s. 9–26; A. Mączyński, Polskie prawo prywatne międzynarodowe u progu 
XXI wieku, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, 
Warszawa 2006, s. 564; K. Weitz, Europejskie prawo procesowe cywilne — stan obecny i per-
spektywy rozwoju, „Przegląd Sądowy” 2007, z. 2, s. 7–11; A. Mączyński, Europejski kontekst 
rekodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Finis legis Christus. Księga 
pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdzie-
siątej rocznicy urodzin, t. 2, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 1173–1191; 
K. Weitz, w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, red. A. Wróbel, War-
szawa 2009, t. 2, s. 198–226; P. Mostowik, Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie 
cywilne w dekadę po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego, „Przegląd Sądowy” 2010, z. 2, 
s. 33–60; M. Czepelak, Would we like to have a European Code of Private International Law, 
„European Review of Private Law” 2010, nr 4, s. 705–728; A. Sapota, Program sztokholmski 
zapowiedzią dalszej unifikacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej, „Przegląd Sądowy” 2011, 
z. 2, s. 100–112; P. Mostowik, Kwestie kompetencji Unii Europejskiej oraz warunków pomocni-
czości i proporcjonalności prawodawstwa unijnego na tle projektów rozporządzeń o jurysdykcji, 
prawie właściwym i skuteczności zagranicznych orzeczeń w majątkowych sprawach małżeńskich 
i partnerskich, Zeszyty Prawnicze BAS 2011, z. 3, s. 9–41.

3 Tj. z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2009 r. nowelizującej cz. IV k.p.c. Ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1571). Zob. K. Weitz, Założenia i kierunki reformy przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń, „Kwar-
talnik Prawa Prywatnego” 2001, r. X, z. 4, s. 891–908.
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i 20114. Zmiany objęły też sprawy ze stosunków między rodzicami i dziećmi, 
tj. unormowanie jurysdykcji krajowej polskich sądów w takich sprawach, a tak-
że wskazanie prawa właściwego, któremu one podlegają. Wspólnym mianowni-
kiem wielu nowych regulacji proceduralnych i kolizyjnych jest uwzględnianie 
okoliczności zwykłego pobytu dziecka (niekiedy tłumaczonej na język polski też 
jako „stały” pobyt)5.

Wcześniej, w latach 60. XX w., zmiany prawa o genezie krajowej polegały 
na odejściu od pierwszoplanowej roli okoliczności dotyczących rodziny (dziec-
ka, matki i ojca) przy określaniu jurysdykcji krajowej oraz prawa właściwego 
na rzecz priorytetu okoliczności dotyczących samego dziecka. Na gruncie pra-
wa prywatnego międzynarodowego z 1965 r. okolicznością tą było zasadniczo 
obywatelstwo dziecka, a w odniesieniu do rzadkiej w praktyce sytuacji bezpań-
stwowców – jego miejsce zamieszkania (art. 19 i 2). W normach jurysdykcyjnych 
zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego przewidywano nadal, jako al-
ternatywnie określające międzynarodową właściwość sądów polskich, okolicz-
ności dotyczące rodziców dziecka (też obywatelstwo lub subsydiarnie miejsce 
zamieszkania). Na tle norm jurysdykcyjnych już wtedy znaczenie odgrywała 
alternatywnie okoliczność zamieszkania dziecka, jeżeli miejsce zamieszkania 
dziecka pokrywało się z miejscem, w którym zamieszkiwali rodzice (art. 1101), 
co przeważnie ma miejsce w praktyce.

Ostatnie lata przyniosły zmiany prawa polegające na modyfikacji dotyczą-
cych dziecka okoliczności, od których zależy jurysdykcja krajowa sądów polskich 
(a na tle norm obowiązujących międzypaństwowo – również innych państw kon-
wencyjnych lub unijnych) oraz właściwość prawa. Przedmiotem dalszych uwag 
będzie proces wprowadzania do przepisów prawnych okoliczności zwykłego 
pobytu dziecka jako podstawy jurysdykcji i łącznika kolizyjnego, rozumienie 
tego pojęcia, a także sygnalizacja zmian stanu prawnego wynikających z jego 
wprowadzenia dla poszczególnych spraw rodzinnych. Okoliczność ta w prze-
pisach jurysdykcyjnych i kolizyjnych współistnieje z innymi okolicznościami 

4 Tj. z wejściem w życie z dniem 16 maja 2011 r. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo 
prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011, nr 80, poz. 432). Zob. M. Pazdan, Nowa polska ustawa 
o prawie prywatnym międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 2011, z. 6, s. 18–29. Zob. też tegoż, 
O potrzebie uchwalenia nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, Zeszyty Prawnicze 
BAS 2009, z. 1, s. 29–46 i A. Mączyński, Przeciwko potrzebie uchwalenia nowej ustawy – Prawo 
prywatne międzynarodowe, Zeszyty Prawnicze BAS 2009, z. 1, s. 11–28.

5 W wersjach obcojęzycznych określanego m.in. terminami résidence habituelle, habitual 
residence i gewöhnlicher Aufenthalt. Wersja francuskojęzyczna, jak też od lat 60. XX w. wersja 
anglojęzyczna, są wersjami autentycznymi omawianych dalej konwencji haskich.
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dotyczącymi dziecka, tj. jego obywatelstwem, zamieszkaniem oraz przebywa-
niem – które zostaną również poniżej wspomniane.

Okoliczność zwykłego pobytu dziecka odgrywa też rolę w umowach mię-
dzynarodowych sporządzonych pod auspicjami Rady Europy, zostaną one jed-
nak wyłączone z poniższych dociekań z uwagi na swój drugorzędny w praktyce 
charakter w porównaniu z konwencjami haskimi oraz prawem unijnym. Tytułem 
przykładu można jednak wskazać art. 8 ust. 1 lit. a konwencji luksemburskiej 
o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz 
o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzonej dnia 20 maja 1980 r.6 W jej 
polskiej wersji omawiane pojęcie przetłumaczono jako „stałe miejsce zamiesz-
kania“7.

Pominięte zostaną też konwencje lugańskie z lat 19888 i 20079, obowiązu-
jące w państwach UE oraz EFTA; ich rozwiązania są zwierciadlanym odbiciem 
omawianych niżej – odpowiednio – konwencji brukselskiej EWG z 1968 r. oraz 
rozporządzenia unijnego nr 44/2001.

Wejście w życie umów międzynarodowych i rozporządzeń unijnych

Umowy międzynarodowe powstałe pod auspicjami Haskiej Konferencji  
Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Konwencja haska z 1902 roku

Okoliczność zwykłego pobytu dziecka odgrywała rolę już w pierwszych 
konwencjach sporządzonych pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywat-
nego. Na tle konwencji haskiej, dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, 
sporządzonej dnia 12 czerwca 1902 r.10, okoliczność ta była – w świetle art. 2 

6 Dz.U. 1996, nr 31, poz. 134 ze sprost.
7 Na temat omawianej okoliczności oraz innych, które określają zakres zastosowania 

konwencji luksemburskiej z 1980 r., zob. pkt 10 lit. a raportu wyjaśniającego opublikowanego 
na stronie internetowej www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/105.htm (dostęp: 
1.10.2014).

8 Dz.U. 2000, nr 10, poz. 133.
9 Dz. Urz. UE 2007, nr L 339, s. 3–41. Zob. P. Mostowik, M. Niedźwiedź, Druga konwencja 

lugańska o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu obcych orzeczeń w sprawach cywilnych, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, s. 1007–1046.

10 Dz.U. 1929, nr 80, poz. 596.
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i 3 – subsydiarnie względem obywatelstwa (tj. w razie „nieurządzania opieki” 
w państwie ojczystym małoletniego) podstawą jurysdykcji. Zgodnie zaś z art. 5 
opieka „we wszystkich przypadkach otwiera się i ustaje” zgodnie z prawem oj-
czystym małoletniego. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż w art. 7 pewne kompe-
tencje – niezależne od powyższych, ale w istocie przygotowawcze i tymczasowe, 
albo uzasadnione nagłością sytuacji – przyznano „władzom miejscowym” (lo-
kalnym), przez które trzeba rozumieć m.in. organa państwa przebywania (nie-
stałego pobytu) dziecka. Organa państwa, na którego terytorium znajduje się 
dziecko, miały zawiadamiać o potrzebie ustanowienia opieki władze państwa 
ojczystego dziecka (art. 8).

Wydaje się, że na tle konwencji z 1902 r. uwzględniania – jako podstawy 
jurysdykcji lub prawa właściwego – okoliczności dotyczących dziecka, a nie 
innych osób, nie należy wiązać jeszcze ze zmianą dotychczasowego podejścia 
(szczególnie akcentującego wówczas okoliczności dotyczące ojca, choć też – 
z reguły subsydiarnie – dotyczące matki). Takie rozwiązanie spowodowane było 
raczej tym, że w regulowanych przez konwencję stanach rzeczy zabrakło ro-
dziców (ewentualnie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej), a tym samym 
bezprzedmiotowe byłoby w sprawach opieki nad dzieckiem opieranie się na do-
tyczących ich okolicznościach.

W istocie kolejne konwencje haskie sporządzone w XX w. – a za nimi roz-
porządzenia unijne i prawo o genezie krajowej – stanowiły rozbudowane i zmo-
dyfikowane wersje konwencji haskiej z 1902 r. Na tle tych wszystkich aktów 
normatywnych rozstrzygany był dylemat przyznania jurysdykcji na podstawie 
obywatelstwa (czyli czynnika formalnego), zwykłego pobytu (czyli w praktyce 
miejsca zamieszkania dziecka z rodzicami) albo samego pobytu (nawet krótko-
trwałego przebywania) dziecka. Podobna kwestia odnosiła się do okoliczności 
mających stanowić „drogowskaz” dla prawa materialnego, które będzie właści-
we. Osobną problematykę stanowiło przez pewien czas określenie osoby, której 
takie cechy miałyby decydować o jurysdykcji krajowej lub właściwości prawa, 
z tym że ten dylemat został już kilkadziesiąt lat temu rozstrzygnięty na rzecz 
uwzględniania okoliczności dotyczących dziecka. 

Konwencja haska z 1961 r.

Wykorzystanie miejsca zwykłego pobytu dziecka jako podstawy jurysdykcji 
oraz łącznika kolizyjnego dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 



514 Olga Bobrzyńska, Piotr Mostowik

jest bardziej widoczne na tle dominującej de facto nadal okoliczności jego oby-
watelstwa w konwencji o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie 
ochrony małoletnich z dnia 5 października 1961 r. Weszła ona w życie w Pol-
sce w 1995 r.11, zastępując wspomnianą wyżej konwencję z 1902 r. i wypierając 
w swym zakresie zastosowania unormowania wynikające z krajowych ustaw 
proceduralnej i kolizyjnej. Łącznie weszła w życie w trzynastu państwach, co 
trzeba ocenić jako umiarkowany sukces. 

Na marginesie można zauważyć, że w czasie ratyfikowania jej przez Polskę 
trwały –sfinalizowane w 1996 r. – intensywne prace nad stworzeniem kolejnej 
konwencji haskiej dotyczącej spraw rodzicielskich, która miała zastąpić kryty-
kowaną konwencję z 1961 r.

Na mocy konwencji z 1961 r. jurysdykcja została przyznana sądom państwa 
miejsca zwykłego pobytu dziecka (art. 1), jak też sądom państwa, którego dziec-
ko jest obywatelem (art. 3). Ponadto, zgodnie z art. 8, sądy państwa miejsca zwy-
kłego pobytu dziecka mogły podjąć środki ochronne niezależnie od kompetencji 
władz państwa ojczystego dziecka.

W literaturze wskazywano wady takiego uregulowania jurysdykcji skut-
kujące problemami przy interpretacji i stosowaniu konwencji z 1961 r.12 Jednym 
z podstawowych zarzutów było ustanowienie w niej przemiennych (konkuren-
cyjnych) podstaw jurysdykcji. W rezultacie dochodziło do podejmowania przez 
państwo, którego dziecko było obywatelem, środków trudnych do zaakceptowa-
nia przez państwo miejsca zwykłego pobytu dziecka, i na odwrót. Konwencja 
z 1961 r. nie regulowała ponadto, jak należy rozstrzygać przypadki podwójnego 
obywatelstwa. Wątpliwości wzbudzała również interpretacja zapisu zawarte-
go w art. 3, przewidującego uznawanie stosunku władzy wynikającego ex lege 
z prawa ojczystego małoletniego. Współpracę państw konwencyjnych utrudniał 

11 Dz.U. 1995, nr 106, poz. 519. Trzeba przyjąć, że powszechne obowiązywanie norm wy-
nikających z tej konwencji, podobnie jak z umów międzynarodowych referowanych w dalszej 
części niniejszego tekstu, nastąpiło po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i upływie 14-dniowej va-
catio legis od jej ogłoszenia (art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych aktów prawnych). Zob. P. Mostowik, Promulgatio et vacatio legis jako 
warunek powszechnego obowiązywania prywatnoprawnych umów międzynarodowych, „Radca 
Prawny” 2009, nr 1, s. 29–30.

12 Decyzja o rewizji konwencji z 1961 r. zapadła ostatecznie 29 maja 1993 r. podczas XVI 
sesji Haskiej Konferencji, kiedy to postanowiono, że przedmiotem obrad XVIII sesji będzie nie 
tylko zmiana regulacji konwencji z 1961 r., ale i ewentualne poszerzenie regulacji o kwestie 
ochrony dorosłych. Zob. P. Lagarde, Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection 
Convention, s. 539 (raport został udostępniony na stronie internetowej www.hcch.net; dostęp: 
1.10.2014).



515Zwykły pobyt dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej...

ponadto brak efektywnej regulacji wykonywania środków ochronnych wyda-
nych w jednym z państw w innym państwie13.

Konwencje haskie z 1973 r.

1. Łącznik zwykłego pobytu dziecka stanowił podstawowe powiązanie 
wskazujące właściwość prawa już w pierwszych konwencjach, które dotyczyły 
spraw alimentacyjnych, w tym utrzymania dzieci przez rodziców. W 2000 r. 
weszła w Polsce w życie konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań ali-
mentacyjnych, sporządzona 2 października 1973 r.14 Wynikające z niej normy 
kolizyjne wyparły stosowanie reguł pochodzących z krajowego prawa prywatne-
go międzynarodowego, tj. art. 20 p.p.m. (i – w razie akceptacji poglądu, że to ten 
przepis obejmował obowiązek rodziców utrzymania dziecka – art. 19 § 1 p.p.m.). 
Konwencja ta została następnie zastąpiona przez kolejną umowę międzynarodo-
wą z 2007 r., o której niżej.

Zwykły pobyt dziecka, będącego wierzycielem alimentacyjnym, odgrywał 
na tle tej konwencji pierwszoplanową rolę jako łącznik kolizyjny (art. 4). Twórcy 
konwencji, chcąc zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia materialnopraw-
nego rezultatu w postaci zasądzenia alimentów, przewidzieli przy tym korekcyj-
ną alternatywną właściwość prawa wyznaczaną innymi łącznikami (art. 5–6).

2. W 2000 r. weszła również w życie w stosunku do Polski haska konwencja 
z 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się 
do obowiązków alimentacyjnych15.

Nie zawiera ona norm kolizyjnych ani reguł jurysdykcji krajowej, a do-
tyczy problematyki skuteczności zagranicznych orzeczeń. Wśród przewidzia-
nych w niej warunków uznawania i wykonywania obcych orzeczeń znalazła się 

13 Zob. A. Bucher, La révision de la Convention de La Haye sur la protection des mineurs, 
w: Familie und Recht. Famille et Droit: Festgabe der Rechtwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Freiburg für Bernhard Schnyder zum 65. Geburtstag: mélanges offerts par la Faculté 
de droit de l’Université de Fribourg à Bernhard Schnyder à l’occasion de son 65e anniversaire, 
red. P. Gauch, Freiburg 1995, s. 61.

14 Dz.U. 2000, nr 39, poz. 444. Data wejścia w życie w dniu 1 maja 1996 r. wskazana 
w oświadczeniu rządowym z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U. 2000, nr 39, poz. 445) jest zatem 
błędna. Datę „wejścia w życie w stosunku do Polski” podaną w oświadczeniu rządowym można 
ewentualnie traktować jako datę związania Rzeczypospolitej Polskiej na płaszczyźnie międzyna-
rodowych stosunków publicznoprawnych. Zob. P. Mostowik, Promulgatio et vacatio…, s. 29–30.

15 Dz.U. 2000, nr 2, poz. 13. Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw nastąpiło ponad 5 lat po jej 
ratyfikacji.
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kontrola jurysdykcji państwa pochodzenia orzeczenia (regulacja tzw. jurysdykcji 
pośredniej). W świetle art. 7 pkt 1 warunek ten jest spełniony m.in. wówczas, 
gdy orzeczenie zostało wydane w państwie zwykłego pobytu dziecka będącego 
wierzycielem alimentacyjnym.

Konwencja haska z 1980 r.

Dużą rolę w rozpowszechnieniu pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” na 
gruncie prawa prywatnego międzynarodowego odegrała konwencja haska doty-
cząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 paździer-
nika 1980 r.16, która weszła w życie w Polsce w 1995 r.17 Konwencja z 1980 r. ma 
duże znaczenie praktyczne, stąd – gromadzone przez Haską Konferencję Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego – orzecznictwo w umawiających się państwach 
jest bogate18. 

Na tle tej konwencji okoliczność zwykłego pobytu dziecka (w którymś 
z państw konwencyjnych) nie pełni jednak roli wyznaczającej jurysdykcję kra-
jową lub rozgraniczającej stosowanie porządków prawnych poszczególnych 
państw (tj. nie służy ustaleniu właściwości organów dla spraw związanych z od-
powiedzialnością rodzicielską lub wyznaczeniu dla nich prawa właściwego). Do 
zwykłego pobytu odwołano się bowiem przy definiowaniu zakresu sytuacyj-
nego zastosowania tego aktu normatywnego, którego zasadniczym, przypomi-
nającym ochronę posesoryjną, celem jest doprowadzenie do powrotu dziecka 
bezprawnie uprowadzonego lub przetrzymanego w innym państwie. W przeci-
wieństwie do wspomnianej na wstępie konwencji luksemburskiej z 1980 r., przy 
tym definiowaniu nie odwołano się do obywatelstwa dziecka.

Celem tej konwencji jest ochrona interesu dziecka w sytuacji bezprawnego 
uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, zapewnienie powrotu dziecka do pań-
stwa jego zwykłego pobytu oraz ochrona prawa do opieki i prawa do odwiedzin. 
Ma ona zastosowanie do sprawy małoletniego przed ukończeniem 16 lat (art. 4 

16 Konwencja została przyjęta podczas XIV Sesji Haskiej Konferencji, a następnie opubli-
kowano raport. E. Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Conven-
tion, www.hcch.net (dostęp: 1.10.2014).

17 Dz.U. 1995, nr 108, poz. 528 ze sprostowaniem opublikowanym w Dz.U. 1999, nr 93, 
poz. 1085.

18 Wybrane orzeczenia organów państw, które przystąpiły do konwencji, są publikowane 
w bazie orzeczeń prowadzonej przez Stałe Biuro Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mię-
dzynarodowego (The International Child Abduction Database – INCADAT) i publikowane na 
stronie internetowej www.incadat.com. 
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zd. 2), który został zatrzymany lub uprowadzony na terytorium umawiającego 
się państwa. W celu uruchomienia procedury mającej na celu powrót dziecka do 
państwa miejsca zwykłego pobytu sprzed uprowadzenia, konieczne jest ustale-
nie, iż doszło do naruszenia prawa do pieczy nad osobą, wynikającego z prawa 
państwa, w którym dziecko miało miejsce zwykłego pobytu bezpośrednio przed 
uprowadzeniem lub zatrzymaniem (art. 3)19. Konwencja haska z 1980 r. nie okre-
śla jurysdykcji do merytorycznego rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad 
dzieckiem, ewentualnie wyłącznie osobistej styczności z nim20. Ustanawia nato-
miast system współpracy organów centralnych państw konwencyjnych mający 
doprowadzić do przywrócenia stanu sprzed bezprawnego uprowadzenia lub za-
trzymania dziecka. Podkreśla się, że istotnym zadaniem tej konwencji jest zapo-
bieganie sytuacji, w której dziecko zostaje wyrwane ze środowiska rodzinnego 
i społeczności, w której egzystowało, a także przeciwdziałanie skutkowi, któ-
ry polegałby na tym, że np. rodzic, który wywiózł dziecko do innego państwa, 
swoimi bezprawnymi działaniami doprowadza do niekorzystnej dla drugiego 
z rodziców zmiany podstawy jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach odpo-
wiedzialności rodzicielskiej21. Orzeczenie o powrocie dziecka nie zapada jednak 
automatycznie po ustaleniu bezprawności zatrzymania lub uprowadzenia dziec-
ka. Mechanizm ustanowiony w konwencji z 1980 r. pozwala bowiem na odmowę 
zarządzenia wydania dziecka w przypadkach podlegających ocenie organu, do 
którego wpłynął wniosek o wydanie dziecka22.

19 A ponadto „prawo opieki” (piecza) było skutecznie wykonywane w chwili uprowadzeniu 
lub zatrzymania lub byłoby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.

20 Potrzebę takiego unormowania zauważono w praktyce stosowania konwencji z 1961 r., 
która nie regulowała w szczególny sposób jurysdykcji dla sytuacji po bezprawnym uprowadzeniu 
lub zatrzymania dziecka. Lukę tę uzupełniono w art. 7 konwencji z 1996 r., zapewniając zacho-
wanie jurysdykcji przez organa państwa, w którym dziecko miało miejsce zwykłego pobytu bez-
pośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem do czasu, gdy dziecko uzyska pobyt w innym 
państwie i jednocześnie ograniczając – do czasu uzyskania jurysdykcji – kompetencję organów 
państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane do podejmo-
wania środków niecierpiących zwłoki. 

21 Zob. E. Pérez-Vera, Explanatory Report…, s. 428.
22 Może mieć to miejsce:

–  w sytuacji, gdy upłynął rok pomiędzy bezprawnym zatrzymaniem lub uprowadzeniem a zło-
żeniem wniosku o wydanie dziecka i dziecko przystosowało się już do nowego środowiska 
(art. 12 ust. 2);

–  gdy osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem faktycznie nie wykonywała 
prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodziła się lub później wyraziła 
zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie (art. 13 ust. 1 pkt a); 
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Z orzecznictwa zapadłego za granicą na gruncie konwencji haskiej z 1980 r. 
wynika, że przy ustalaniu miejsca zwykłego pobytu dziecka należy uwzględ-
niać w szczególności: czas pobytu w danym miejscu, miejsce edukacji dziecka, 
sposób postępowania rodziny w przypadku wyjazdu do innego państwa z klu-
czowymi dla egzystencji przedmiotami majątkowymi (np. mieszkanie, miejsce 
położenia ruchomości i nieruchomości), a nawet język, którym posługuje się 
dziecko23. Orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego, dotyczące rozumienia 
omawianego pojęcia, zostanie zreferowane w dalszej części.

Konwencja haska z 1993 r.

Kolejne zmiany stanu prawnego w Polsce przyniosło wejście w życie, 
w 2000 r., konwencji haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przy-
sposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993 r.24 W świetle jej regulacji, 
zmiana miejsca zwykłego pobytu dziecka z jednego umawiającego się państwa 
do innego państwa konwencyjnego, w związku z przysposobieniem przez osobę 
lub małżonków mających miejsce zwykłego pobytu w tym drugim państwie, 
jest warunkiem wystąpienia – uznawanego w innych państwach przy spełnieniu 

–  gdy istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną 
albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia (art. 13 ust. 1 pkt b);

–  gdy organ stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień 
dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii (art. 13 ust. 2). 

W niemieckiej doktrynie zaproponowano, by przyjmować, iż po upływie jednego roku docho-
dzi do takiej integracji dziecka z nowym środowiskiem, że można uznać, że doszło do zmiany 
miejsca zwykłego pobytu – zob. T. Rauscher, w: Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht 
EuZPR/EuIPR. Kommentar. Bearbeitung 2010. Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, EG-ErbVO-E, HUnt-
StProt 2007, red. T. Rauscher, Sellier 2010, s. 128. Wynika to prawdopodobnie z chęci ułatwienia 
stosowania w praktyce skomplikowanej regulacji konwencyjnej, jednak termin taki nie wynika 
z samej konwencji.

23 Opracowania orzeczeń wydanych w oparciu o konwencję z 1980 r., pogrupowa-
nych według problemów ustanowienia, zmiany i utraty miejsca zwykłego pobytu, dokonali 
m.in. P.R. Beau mont oraz, P.E. MacEleavy, The Hague Convention on International Child Abduc-
tion, Oxford University Press 1999, s. 88–113 i E.M. Clive, The Concept of Habitual Residence, 
„The Juridical Review” 1997, s. 137–147.

24 Dz.U. 2000, nr 39, poz. 448 ze sprost. Wbrew treści oświadczenia rządowego z dnia 
20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską tej konwencji (Dz.U. 2000, 
nr 39, poz. 449), zgodnie z którym konwencja weszła w życie w stosunku do Polski w dniu 1 paź-
dziernika 1995 r., konwencja weszła w życie po upływie 14-dniowej vacatio legis od jej ogło-
szenia w dniu 17 maja 2000 r. Ponadto w pierwotnej wersji polskojęzycznej konwencji, tj. sprzed 
jej sprostowania, termin habitualresidence/résidencehabituelle przetłumaczono jako „stałe za-
mieszkanie” (art. 2, 14, 22, 28), mimo że Polska przystąpiła wcześniej już do innych konwencji 
haskich, w których tłumaczeniu używano pojęcia „zwykły”, ewentualnie „stały” pobyt.
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warunków przewidzianych w konwencji – „przysposobienia międzynarodowe-
go”. Rozumienie miejsca zwykłego pobytu dziecka ma kluczowe znaczenie na 
gruncie tej konwencji, gdyż ustalenie jego istnienia w umawiającym się państwie 
oraz przeniesienie do innego państwa konwencyjnego w istocie wyznacza zakres 
sytuacyjny jej zastosowania. Konwencja z 1993 r. obejmuje bowiem zakresem 
zastosowania przypadki przysposobienia międzynarodowego, które ma miejsce 
wtedy, gdy dziecko, mające zwykły pobyt w jednym państwie konwencyjnym 
(w tzw. państwie pochodzenia), zostało, jest lub będzie wywiezione do inne-
go państwa konwencyjnego (państwo przyjmujące) bądź – po przysposobieniu 
dziecka w państwie pochodzenia przez małżonków lub osobę mających zwykły 
pobytw państwie przyjmującym, albo w celu takiego przysposobienia w pań-
stwie przyjmującym lub w państwie pochodzenia (art. 2)25.

W przygotowanym przez Stałe Biuro Haskiej Konferencji raporcie, zawie-
rającym zalecenia odnośnie do postępowań z udziałem dzieci uchodźców (oraz 
dzieci przemieszczonych do innego państwa na skutek rozruchów), zwrócono 
uwagę na jednolite rozumienie na gruncie tej konwencji, konwencji z 1961 r. 
i z 1980 r. oraz innych konwencji haskich miejsca zwykłego pobytu jako miejsca 

25 Poza zakresem zastosowania pozostaje przysposobienie dziecka, gdy państwo pierwot-
nego miejsca zwykłego pobytu dziecka nie przystąpiło do konwencji z 1993 r. Takie ograniczenie 
jest spowodowane tym, że celem konwencji jest ustanowienie systemu ścisłej współpracy i nało-
żenie wspólnej odpowiedzialności na państwo pochodzenia i państwo przyjmujące, przy czym 
na organy państwa pochodzenia nałożono szczególne obowiązki związane z zagwarantowaniem, 
że przysposobienie międzynarodowe pozostaje w najlepszym interesie dziecka. W. Duncan, jako 
przykład niestosowania konwencji, wskazuje ponadto przypadek matki, która, będąc w ciąży, 
wyjeżdża z państwa A, w którym znajduje się jej miejsce zwykłego pobytu, do państwa B, w któ-
rym zamierza urodzić dziecko i oddać je do adopcji. Przyjęcie, że dziecko ma miejsce zwykłego 
pobytu w państwie B oznacza, iż przysposobienie w tym państwie nie będzie miało charakteru 
międzynarodowego w rozumieniu konwencji. Przyjęcie, że dziecko ma miejsce zwykłego pobytu 
w państwie A, pozostawia zaś wątpliwość, czy doszło do wywiezienia dziecka z państwa A. 
Do takiego wniosku prowadzić by mogło tylko założenie, że konwencja z 1993 r. ma zastosowa-
nie do nasciturusa. Autor podkreśla, że tego rodzaju luka może zostać „wykorzystana” przez oso-
by chętne do przysposobienia dziecka, którzy opłacą koszty podróży biologicznej matki dziecka 
do państwa ich miejsca zwykłego pobytu i inne wydatki związane z porodem. Ta ostatnia obawa 
nie wydaje się uzasadniona z perspektywy międzynarodowej (a taka konieczna jest przy anali-
zowaniu konwencji z 1993 r.). Nawet dopuszczenie istnienia konwencyjnej luki nie powoduje, 
że takie zamierzenie zostanie z sukcesem zrealizowane. Brak regulacji konwencyjnej oznacza 
w państwie pochodzenia dziecka i matki stosowanie innych aktów normatywnych, w tym norm 
jurysdykcyjnych, kolizyjnych i o skuteczności zagranicznych orzeczeń o genezie krajowej. Ich 
rozwiązania prowadzić mogą do odmiennych skutków (w szczególności nie przewidywać obo-
wiązku „uznania” takiego przysposobienia). Zob. W. Duncan, Intercountry adoption: some issues 
in implementing and supplementing the 1993 Hague Convention on Protection of Children and 
Co-operation in respect of Intercountry adoption, w: Children on the move: how to implement 
their right to family life, red. J. Doek, H. van Loon, P. Vlaardingerbroek, The Hague 1996, s. 83.
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bieżącej egzystencji dziecka26. Wskazano również, że przysposobienie dokona-
ne w państwie, do którego dziecko zostało przemieszczone (najczęściej przez 
innych uchodźców) i w którym dziecko uzyskało miejsce zwykłego pobytu, nie 
ma charakteru międzynarodowego i nie jest objęte zakresem zastosowania kon-
wencji (co nie ma oczywiście znaczenia dla jego ważności w danym państwie)27.

Konwencja haska z 1996 r.

W obecnym stanie prawnym istotne znaczenie ma konwencja o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpo-
wiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze 
19 października 1996 r. Weszła ona w życie w Polsce 1 listopada 2010 r.28 i zastą-
piła konwencję haską z 1961 r., a w stosunku do państw, które nie były stronami 
konwencji z 1961 r. – konwencję z 1902 r.

Okoliczność zwykłego pobytu dziecka ma na gruncie tej konwencji pod-
stawowe znaczenie dla wyznaczenia jurysdykcji krajowej, a za nią – prawa 
właściwego w sprawach rodzicielskich (tj. w sprawach dotyczących władzy ro-
dzicielskiej, osobistej styczności z dzieckiem, opieki i kurateli nad dzieckiem). 
W konwencji z 1996 r. – w porównaniu z konwencją z 1961 r. – zrezygnowano 
z przemienności podstaw jurysdykcji państwa, w którym dziecko ma miejsce 
zwykłego pobytu, oraz państwa ojczystego dziecka na rzecz jurysdykcji pań-
stwa miejsca zwykłego pobytu. Zabieg ten nie został jednak przeprowadzony 
konsekwentnie, gdyż konwencja haska z 1996 r. ustanawia jurysdykcję prze-
mienną organów rozpatrujących sprawę rodzicielską przy okazji rozstrzygania 
sprawy małżeńskiej (art. 10)29. Konwencja z 1996 r. przewiduje też reguły dla 

26 “Centre of gravity” of a child’s life, the place where the current centre of a child’s life is 
located, zob. Report of the Working Group to study the application to refugee children of the Ha-
gue Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-
country Adoption, Haga 1994, pkt 22. Tekst raportu wraz z rekomendacją dotyczącą stosowania 
konwencji z 1993 r. jest udostępniony na stronie internetowej www.hcch.net.

27 Tamże, pkt 19.
28 Dz.U. 2010, nr 172, poz. 1158. Konwencję z 1996 r., w odróżeniu od wcześniejszych, 

ogłoszono z należytym wyprzedzeniem (Dz.U. 2010, nr 172, poz. 1159).
29 Organa mające jurysdykcję w sprawach o rozwód lub separację lub unieważnienie mał-

żeństwa rodziców dziecka, które ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie, mogą po-
dejmować środki ochronne pozostające w mocy maksymalnie do końca ww. postępowań i pod 
warunkiem, że jeden z rodziców ma miejsce zwykłego pobytu w tym państwie oraz że jeden 
z rodziców ponosi odpowiedzialność rodzicielską za dziecko oraz jeżeli jurysdykcja do podjęcia 
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przypadków, w których nie można ustalić miejsca zwykłego pobytu dziecka oraz 
dzieci uchodźców i dzieci, które wskutek rozruchów zostały zmuszone do opusz-
czenia państwa, w którym miały miejsce zwykłego pobytu. W tych sytuacjach 
jurysdykcję mają organa państwa, w którym dziecko przebywa (art. 6). Organa 
państwa właściwe dla miejsca zwykłego pobytu lub państwa, w którym dziecko 
przebywa, mogą przy tym podjąć kroki w celu przekazania jurysdykcji krajowej 
organom innego państwa konwencyjnego (którego dziecko jest obywatelem lub 
w którym znajduje się majątek dziecka) lub do organu, do którego został wnie-
siony pozew o rozwód lub o separację rodziców dziecka lub o unieważnienie 
ich małżeństwa, lub do państwa, z którym dziecko łączy ścisły związek, jeże-
li uznają, że będą one w stanie lepiej ocenić w konkretnym przypadku, jakich 
działań wymaga dobro dziecka (art. 8). Organy te same mogą wyjść z inicjatywą 
przejęcia jurysdykcji (art. 9).

Normy kolizyjne dla spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 
zawarto w osobnym rozdziale. Zasadą jest stosowanie przez organ – przy podej-
mowaniu środków ochrony dziecka – własnego prawa (legisfori)30, co w praktyce 
najczęściej będzie oznaczać stosowanie własnego prawa przez organ państwa 
miejsca zwykłego pobytu dziecka. Jeżeli jednak dojdzie do przekazania jurys-
dykcji w trybie art. 8 czy art. 9 albo sąd, zajmujący się sprawą małżeńską, bę-
dzie miał jurysdykcję pochodną w sprawie rodzicielskiej, zastosowanie znajdzie 
prawo wyznaczone okolicznością inną niż zwykły pobyt dziecka. Odejście od 
właściwości prawa państwa wykonującego jurysdykcję jest możliwe wyjątkowo 
– w oparciu o klauzulę korekcyjną zawartą w art. 15 ust. 2 – w przypadkach, gdy 
wymaga tego ochrona osoby lub majątku dziecka, a prawo, które miałoby zostać 
zastosowane, pozostaje z rozpoznawaną sprawą w ścisłym związku.

Jak wspomniano powyżej, miejsce zwykłego pobytu dziecka wyznacza po-
nadto prawo właściwe dla kwestii powstania i ustania oraz wykonywania odpo-
wiedzialności rodzicielskiej31.

takich środków została uznana przez rodziców i inne osoby, którym przysługuje odpowiedzial-
ność rodzicielska. Właściwość tych organów musi być ponadto zgodna z interesem dziecka.

30 Uzasadnieniem odwołania do tych samych okoliczności przy ustalaniu właściwości sądu 
i prawa właściwego był zamiar ułatwienia organom rozstrzyganie spraw rodzicielskich poprzez 
umożliwienie zastosowania im prawa, które najlepiej jest im znane. Zob. P. Lagarde, Explanatory 
Report..., s. 573.

31 Konwencja zawiera ponadto normy mające na celu zapewnienie ciągłości ochrony dziec-
ka w przypadku zmiany miejsca zwykłego pobytu prowadzącej do zmiany właściwości prawa 
(art. 15 ust. 3, oraz art. 16 ust. 4, art. 17 zd. 2). 
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Protokół i konwencja haska z 2007 r.

1. Ostatnią chronologicznie umową międzynarodową związaną bezpośred-
nio z omawianą tematyką, która weszła w życie w Polsce, jest – zawarty przez 
Unię Europejską zamiast państw członkowskich – protokół haski o prawie wła-
ściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzony 23 listopada 2007 r.32 
Wszedł on w życie w Polsce 18 czerwca 2011 r., zastępując konwencję haską 
z 1973 r. Jego stosowanie powiązane jest z zapisami unijnego rozporządzenia 
nr 4/2009, określającego m.in. jurysdykcję krajową w sprawach o alimenty, 
o czym będzie mowa.

Zobowiązania alimentacyjne wobec dzieci podlegają co do zasady pra-
wu miejsca zwykłego pobytu dziecka jako wierzyciela alimentacyjnego (art. 3 
ust. 1). Rozwiązanie takie – powielające regulację zawartą w konwencji z 1973 r. 
– zostało przyjęte jednogłośnie podczas negocjacji. Twórcy towarzyszącego kon-
wencji raportu wyjaśniającego jako główną zaletę takiego rozwiązania wska-
zali możliwość ustalenia i określenia wysokości zobowiązania alimentacyjnego 
przy uwzględnieniu warunków prawnych i okoliczności faktycznych środowi-
ska, w którym żyje wierzyciel alimentacyjny. Powiązanie z miejscem zwykłe-
go pobytu sprzyja również równemu traktowaniu wierzycieli alimentacyjnych 
żyjących w tym samym państwie, bez względu na ich obywatelstwo33. Twórcy 
protokołu z 2007 r. mieli na uwadze, że w razie oparcia jurysdykcji o łącznik 
zwykłego pobytu dziecka (co jest prawdopodobne na tle rozporządzenia unijne-
go nr 4/2009, o którym w dalszej części) dojdzie do stosowania przez organ roz-
strzygający sprawę własnego prawa, a taka zbieżność podstaw jurysdykcji oraz 
prawa właściwego ma znaczenie w sprawach o alimenty, w których wszelkie 
dodatkowe koszty postępowania (np. ustalenia treści obcego prawa) nie byłyby 
pożądane.

Taka właściwość prawa – inaczej niż na tle konwencji z 1973 r. – zosta-
ła jednak nieco zmodyfikowana. Po pierwsze, w sytuacji, gdy dziecko będące 
wierzycielem nie może uzyskać świadczeń alimentacyjnych na podstawie pra-
wa obowiązującego w państwie, w którym ma ono miejsce zwykłego pobytu 
(art. 4 ust. 1 i 2), zastosowanie znajdzie legis fori. Jest to przykład korygującej 

32 Dz.Urz. UE L 331 z dnia 16 grudnia 2009 r., s. 19–23. Zob A. Juryk, Prawo właściwe dla 
alimentów w świetle protokołu haskiego z 2007 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, z. 4, 
s. 961–1017.

33 Zob. A. Bonomi, Explanatory Report on the Hague Protocol of 23 November 2007 on the 
Law Applicable to Maintenance Obligations, s. 30–31, www.hcch.net (dostęp: 1.10.2014).
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alternatywnej właściwości prawa. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 3, lex fori znaj-
dzie też zastosowanie w przypadku, gdy sprawa została zainicjowana przez wie-
rzyciela przed sądem państwa, w którym dłużnik ma miejsce zwykłego pobytu. 
W takiej sytuacji pierwszoplanowe znaczenie ma łącznik siedziby sądu, a łącz-
nik zwykłego pobytu dziecka pełni wówczas jedynie funkcję drugoplanową 
i korygującą (na wypadek niemożności uzyskania świadczeń alimentacyjnych)34. 
Osłabienie znaczenia łącznika zwykłego pobytu dziecka wynika też z tego, iż 
protokół nie ogranicza w stosunku do małoletnich w żaden sposób możliwości 
dokonania – na podstawie art. 7 – wyboru legis fori jako prawa właściwego na 
potrzeby konkretnego postępowania.

2. Trzeba też odnotować, iż – podobnie jak w 1973 r. – 23 listopada 2007 r., 
pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 
sporządzono jeszcze jedną umowę międzynarodową, do której również zamiast 
państw członkowskich przystąpiła Unia Europejska. Konwencja o międzynaro-
dowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci 
oraz innych członków rodziny dotyczy nie tyle problematyki właściwości prawa 
lub jurysdykcji, ile skuteczności zagranicznych orzeczeń i ułatwień w dochodze-
niu alimentów w sytuacjach transgranicznych. 

W konwencji z 2007 r. miejsce zwykłego pobytu dziecka jest istotne na 
tle problematyki kontroli podstaw jurysdykcji państwa pochodzenia orzeczenia, 
które ma być skuteczne w innym umawiającym się państwie. Podobnie jak na tle 
konwencji z 1973 r., okoliczność ta jest jedną z alternatywnych cech tzw. jurys-
dykcji pośredniej, co umożliwia uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia 
w sprawie o alimenty (art. 20 ust. a, c, d) i w praktyce ułatwia efektywne docho-
dzenie świadczeń alimentacyjnych za granicą35.

Konwencja z 2007 r. odwołuje się ponadto do pojęcia „pobyt” – bez okre-
ślenia go jako „zwykły” – dla ustalenia właściwości centralnego organu, za po-
średnictwem którego mogą być składane wnioski dotyczące roszczeń alimenta-
cyjnych (art. 9). Rozwiązanie takie ma na celu ustalenie właściwości organu, do 
którego wnioskodawca powinien mieć łatwy dostęp, gwarantujący sprawne uzy-
skanie świadczeń alimentacyjnych, bez konieczności szczegółowego badania, 

34 W obu sytuacjach, jeżeli wierzyciel nie może uzyskać świadczeń na podstawie wyżej 
wymienionych zasad ujętych w przepisie art. 4, zastosowanie znajdzie wspólne prawo ojczyste 
dłużnika i wierzyciela.

35 A. Borrás, J. Degeling, Convention of 23 november 2007 on the international recovery 
of child support and other forms of family maintenance. Explanatory report, s. 161, www.hcch.
net (dostęp: 1.10.2014).
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czy pobyt wnioskodawcy można zakwalifikować jako „zwykły”. W raporcie 
wyjaśniającym zauważa się jednak, że pobyt ten nie może wynikać tylko z samej 
chwilowej obecności (mere presence)36.

Podobne rozwiązanie zawarto wcześniej w – dotyczącej podobnej pro-
blematyki, ale powstałej pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych 
– konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej 
w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r.37 Dla możliwości złożenia wniosku o do-
chodzenie alimentów w innym państwie, a tym samym dla podjęcia współpra-
cy przez organa centralne umawiających się państw, decydujące znaczenie ma 
„pobyt” uprawnionego do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w danym pań-
stwie. Jest on z pewnością okolicznością o mniejszej intensywności niż zwykły 
pobyt.

Prawo Unii Europejskiej

Konwencja EWG z 1968 r. i konwencja lugańska z 1988 r.

Międzynarodowa właściwość sadów w sprawach o alimenty została unor-
mowana w brukselskiej konwencji EWG z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji 
i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych38. Jej 
zmodyfikowaną (jednak w innych częściach) wersję stanowiło potem rozporzą-
dzenie unijne nr 44/2001, które zostało następnie (w omawianym zakresie) za-
stąpione przez rozporządzenie unijne nr 4/2009 (o obu tych rozporządzeniach 
będzie jeszcze mowa). Wcześniej, konwencja z 1968 r. została – na potrzeby rela-
cji z państwami EFTA, a następnie, od 2000 r., też z Polską – powielona w kon-
wencji lugańskiej z 1988 r.39

Z uwagi na większe praktyczne znaczenie dla Polski pierwszego rozporzą-
dzenia brukselskiego, normy kolizyjne, które zaczerpnięto z konwencji bruk-
selskiej z 1968 r., zostaną zreferowane przy okazji omawiania wspomnianego 
rozporządzenia.

36 Tamże, s. 111.
37 Dz.U. 1961, nr 17, poz. 87.
38 T.j. Dz. Urz. WE C 27 z dnia 26 stycznia 1998 r., s. 1–27.
39 Konwencja o jurysdykcji oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlo-

wych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r., Dz.U. 2000, nr 10, poz. 132.
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Rozporządzenie nr 44/2001 i konwencja lugańska z 2007 r.

Po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, a przed wejściem w ży-
cie rozporządzenia unijnego nr 4/2009, jurysdykcję w sprawach alimentacyjnych 
należało ustalać na podstawie norm jurysdykcyjnych zawartych w Rozporządze-
niu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. dotyczącym jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń wsprawach cywilnych i handlowych40 
(tzw. pierwsze rozporządzenie brukselskie). Referowane niżej rozwiązanie zo-
stało przejęte z konwencji brukselskiej z 1968 r.

Powództwo o alimenty (w tym na rzecz dziecka) mogło zostać wytoczo-
ne przemiennie (tj. według „wyboru” osoby inicjującej postępowanie), zgodnie 
z regułami jurysdykcji ogólnej, opartej zasadniczo na zamieszkaniu pozwanego 
(art. 2–4), albo według zasad tzw. jurysdykcji szczególnej (opisanych w art. 5 
pkt 2). Zgodnie z tym ostatnim przepisem, sprawa alimentacyjna może zostać 
wniesiona także przed sąd miejsca, gdzie uprawniony do alimentów ma miejsce 
zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, a w wypadku, gdy sprawa alimen-
tacyjna jest rozpoznawana łącznie ze sprawą dotyczącą stanu cywilnego – przed 
sąd, który ma jurysdykcję do rozpoznania tej sprawy według własnego prawa 
(chyba że jurysdykcja ta opiera się jedynie na obywatelstwie jednej ze stron). 
Norma jurysdykcyjna ujęta w art. 5 pkt 2 jest – podobnie jak na tle konwencji 
brukselskiej z 1968 r. – jedyną normą jurysdykcyjną w pierwszym rozporządze-
niu brukselskim odwołującą się do łącznika zwykłego pobytu. 

Po niespełna dekadzie pierwsze rozporządzenie brukselskie zostało wypar-
te – w zakresie spraw o alimenty – przez rozporządzenie nr 4/2009, o którym 
w dalszej części. Natomiast lustrzane rozwiązanie zawiera nadal obowiązująca, 
wspomniana na wstępie, konwencja lugańska z 2007 r.41

Rozporządzenie nr 2201/2003

Dnia 1 sierpnia 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie unijne nr 2201/2003 
z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykony-
wania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 

40 Dz. Urz. UE L 12 z dnia 16 stycznia 2001 r., s. 1–23. 
41 Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra-

wach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano dnia 30 października 2007 r., Dz. Urz. UE 
L 339 z dnia 21 grudnia 2007 r., s. 3–39.
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odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/200042 
(rozporządzenie brukselskie II bis). Rozporządzenie nr 2201/2003 ma zastosowa-
nie do spraw małżeńskich oraz spraw dotyczących odpowiedzialności rodziciel-
skiej, przy czym – w odróżnieniu od uchylonego rozporządzenia nr 1347/2000 
– te ostatnie sprawy są regulowane niezależnie od tego, czy podlegają rozpo-
znaniu w ramach postępowania w sprawach małżeńskich, czy też w osobnym 
postępowaniu.

Jurysdykcja w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej przysługuje są-
dom państwa członkowskiego, w którym dziecko ma miejsce zwykłego pobytu 
w chwili wniesienia pozwu lub wniosku (art. 8)43. Późniejsza zmiana miejsca 
zwykłego pobytu dziecka pozostaje bez wpływu na jurysdykcję krajową. Powo-
dy przyznania pierwszoplanowej roli łącznikowi zwykłego pobytu dziecka są 
tożsame jak w konwencji z 1996 r., na której było wzorowane rozporządzenie44.
Wśród pozytywnych skutków rozwiązania wskazywane są bliskość sądu roz-
poznanającego sprawę, możliwość szybkiej reakcji, ograniczenie niedogodności 
dla dziecka, wynikających z prowadzenia sprawy w innym państwie niż pań-
stwo jego miejsca zwykłego pobytu45.

Przemienna (względem przewidzianej w art. 8) podstawa jurysdykcji 
w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej została przewidziana w art. 12 
ust. 1 na rzecz sądów państwa członkowskiego mającego jurysdykcję w spra-
wach małżeńskich zgodnie z art. 3 rozporządzenia (pod warunkiem akceptacji 
tej jurysdykcji przez małżonków i jej zgodności z dobrem dziecka). Możliwe jest 

42 Rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2004 r. i od tej daty miały zastosowanie 
art. 67–70. Pozostałe postanowienia znajdują zastosowanie od dnia 1 marca 2005 r. Sprostowana 
(trzeci raz) wersja całego rozporządzenia została opublikowana w Dz. Urz. UE L 347 z dnia 
24 grudnia 2009 r., s. 32–56. W pierwszej wersji zamiast określenia pojęcia „miejsce zwykłego 
pobytu” widniały takie pojęcia jak: „zwykle zamieszkuje”, „miejsce stałego zamieszkania”.

43 Szczegółowy wyjątek dotyczy zgodnego z prawem przeniesienia miejsca zwykłego 
pobytu dziecka do innego państwa członkowskiego. Jurysdykcja sądów poprzedniego miejsca 
zwykłego pobytu zostaje zachowana na okres trzech miesięcy w zakresie zmiany orzeczenia 
dotyczącego prawa do osobistej styczności z dzieckiem osoby, która nadal przebywa w tym pań-
stwie (art. 9).

44 Na marginesie można wyrazić zdziwienie, że ustawodawca unijny zajął się regulowa-
niem zagadnień, które są w państwach uregulowane w konwencji haskiej z 1996 r. Jednoczesne 
obowiązywanie obu aktów normatywnych rodzi oczywiście potrzebę rozgraniczenia ich zastoso-
wania, szczególnie trudną odnośnie do norm jurysdykcyjnych dotyczących w obu aktach norma-
tywnych spraw odpowiedzialności rodzicielskiej.

45 Zob. K. Weitz, Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczą-
cych odpowiedzialności rodzicielskiej w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Prywatne-
go” 2007, z. 1, s. 123.
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ponadto ustanowienie jurysdykcji sądów państwa członkowskiego na podsta-
wie zgodnej woli uczestników postępowania, jeśli będzie to zgodne z interesem 
dziecka i istnieje silny związek pomiędzy dzieckiem a tym państwem. W obu 
przypadkach nie jest konieczne, aby dziecko miało miejsce zwykłego pobytu 
w państwie członkowskim (czy to w państwie forum, czy w innym). Rozpo-
rządzenie brukselskie II bis pozostawia ponadto sądom państw członkowskich 
pewną furtkę, zezwalając – w drodze wyjątku – na przekazanie sprawy do roz-
poznania sądom innego państwa członkowskiego, gdyby sąd uznał, że mają one 
lepsze warunki do rozstrzygnięcia sprawy (art. 15). 

W przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, nastę-
puje „hibernacja” właściwości, przy spełnieniu warunków określonych w art. 10, 
jurysdykcji sądów państwa, w którym dziecko miało zwykły pobyt przed bez-
prawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Regulacja ta – podobnie jak te za-
warte w konwencji z 1996 r. – ma na celu przeciwdziałanie skutkom, jakie mogą 
wyniknąć ze sprzecznego z prawem działania osoby, która dokonała zatrzyma-
nia lub uprowadzenia dziecka. 

W art. 13 ust. 1 przewidziano subsydiarną podstawę jurysdykcji. Jeżeli nie 
można ustalić miejsca zwykłego pobytu dziecka, ani nie zachodzą podstawy ju-
rysdykcji z art. 12, kompetencję do rozpoznania sprawy zyskują organa państwa 
pobytu (przebywania) dziecka. Kompetencja organów państwa pobytu dziecka 
została rozciągnięta w art. 13 ust. 2 na dzieci, które są uchodźcami lub które 
zostały wysiedlone za granicę wskutek rozruchów. 

Rozporządzenie nr 4/2009

Regulacja jurysdykcji dla spraw alimentacyjnych zawarta w pierwszym 
rozporządzeniu brukselskim została de facto zastąpiona – z dniem 18 czerw-
ca 2011 r. – przez unormowanie wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań 
alimentacyjnych46. Uzasadnieniem „wewnątrzunijnej” zmiany stanu prawne-
go było polepszenie sytuacji wierzyciela, tj. szybkości uzyskania orzeczenia 
w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, które będzie wykonalne w innym pań-
stwie członkowskim bez konieczności podejmowania dalszych formalności47. 

46 Dz. Urz. UE L 7 z dnia 10 stycznia 2009 r., s. 1–21.
47 Pkt 9 uwag wstępnych do rozporządzenia nr 4/2009.
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Kluczowe było więc zagadnienie wykonywania zagranicznego orzeczenia, a nie 
zmiany unormowania jurysdykcji. Mimo to deklaruje się, że „cel ten ma zostać 
osiągnięty w szczególności poprzez wykorzystanie jako podstawy jurysdykcji 
łącznika miejsca zwykłego pobytu”. 

Zgodnie z regułami ogólnymi – nieco zmodyfikowanymi względem pierw-
szego rozporządzenia brukselskiego, które z kolei było w omawianym zakresie 
powieleniem rozwiązań zawartych w konwencji brukselskiej z 1968 r. – jurys-
dykcja opiera się na podstawie miejsca zwykłego pobytu pozwanego (art. 3 pkt a) 
lub wierzyciela alimentacyjnego (art. 3 pkt b). W toku prac nad rozporządzeniem 
nr 4/2009 podkreślano, że w braku możliwości rozpoznania sprawy przez sąd 
państwa miejsca zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego osoba ta byłaby 
zmuszona ponosić koszty dojazdu do innego państwa, znoszenia niedogodno-
ści związanych z rozpoznaniem sprawy w języku obcym. Ponadto, sąd państwa 
miejsca zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego, znając warunki ekono-
miczne i socjalne, w jakich osoba ta egzystuje, jest w stanie najlepiej zweryfiko-
wać potrzeby wierzyciela alimentacyjnego i ustalić rodzaj i rozmiar świadczenia 
alimentacyjnego.

Ustawodawca unijny nie przejął więc z poprzedniego rozporządzenia pod-
stawy jurysdykcji w postaci miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjne-
go, np. dziecka. W komunikacie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego 
z dnia 12 maja 2006 r. wskazano, że pojęcie „miejsce zwykłego pobytu” lepiej 
odpowiada instrumentom mającym zastosowanie do prawa rodzinnego48. Takie 
uzasadnienie wywołuje niedosyt, w istocie bowiem tłumaczy, dlaczego przyjęto 
podstawę zwykłego pobytu, a nie wyjaśnia, dlaczego zrezygnowano z przemien-
nej podstawy miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego (która nie była 
krytykowana w trakcie prac nad nowelizacją zasad wynikających z pierwszego 
rozporządzenia brukselskiego).

Należy tu jednak dodać, że słowo „zamieszkanie” pojawia się w art. 32 ust. 5 
rozporządzenia nr 4/2009 (dotyczącym początku terminu na wniesienie środka 
zaskarżenia przeciwko stwierdzeniu wykonalności po doręczeniu go „dłużniko-
wi osobiście lub w miejscu zamieszkania”) oraz w art. 57 ust. 3 (który pozwa-
la we wniosku o dochodzenie alimentów na zastąpienie adresu „zamieszkania 

48 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2006 r. pt. Omó-
wienie treści artykułów wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, 
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie 
zobowiązań alimentacyjnych, COM/2006/0206.



529Zwykły pobyt dziecka jako podstawa jurysdykcji krajowej...

wnioskodawcy” innym adresem w przypadku przemocy w rodzinie, jeśli prawo 
krajowe wezwanego państwa członkowskiego nie wymaga przedstawienia adre-
su zamieszkania wnioskodawcy do celów postępowania). Na tle tych przepisów 
można by mieć nawet wrażenie, że przez „zamieszkanie” ustawodawca unijny 
rozumie okoliczność mniej intensywną niż zwykły pobyt.

W rozporządzeniu nr 4/2009 przyznano również jurysdykcję w sprawach 
dotyczących zobowiązań alimentacyjnych sądom państw członkowskich, które 
– zgodnie z prawem sądu – mają jurysdykcję do prowadzenia postępowania do-
tyczącego „statusu osoby” (tj. stanu cywilnego, np. pochodzenia dziecka), albo 
postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy 
sprawa o alimenty jest związana z tym postępowaniem. To ostatnie rozwiązanie, 
tj. jurysdykcja pochodna od jurysdykcji w sprawach odpowiedzialności rodzi-
cielskiej, jest nowością w rozporządzeniach unijnych. Jurysdykcja pochodna nie 
występuje jednak, jeżeli jurysdykcja w wymienionych sprawach opiera się tylko 
na obywatelstwie jednej ze stron (art. 3 pkt c i d).

Rozumienie zwykłego pobytu na tle przepisów o genezie międzynarodowej 
i unijnej

1. Celem wprowadzenia łącznika zwykłego pobytu do aktów normatyw-
nych obowiązujących międzypaństwowo było przede wszystkim wyeliminowa-
nie problemów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem łącznika miejsca 
zamieszkania49. Oczywiście usunięcie takich problemów byłoby możliwe rów-
nież wówczas, gdyby ustawodawca międzynarodowy posługiwał się pojęciem 
„miejsce zamieszkania”, a zarazem definiowałby je merytorycznie na potrzeby 
stosowania przepisów danego aktu normatywnego o międzynarodowej genezie. 
Przykładem takiego rozwiązania jest art. 1 umowy między Polską Rzecząpospo-
litą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykony-
waniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzonej w War-
szawie 5 kwietnia 1967 r.50 Zgodnie z nią miejscem zamieszkania (występującym 

49 W kwestii wykorzystania dla spraw rodzinnych innych łączników niż łącznik zwykłego 
pobytu lub łącznik obywatelstwa zob. M. Pertegas, Beyond Nationality and Habitual Residence: 
Other connecting factors in European private international law in family matters, w: International 
family law for the European Union, red. J. Meeusen i in., Intersentia 2007, s. 319–340.

50 Dz.U. 1969 r., nr 4, poz. 22.
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na tle tej umowy jako podstawa jurysdykcji i łącznik kolizyjny) jest miejsce sta-
łego pobytu danej osoby.

Wobec różnorodności znaczeń przypisywanych pojęciu „miejsce zamiesz-
kania” na gruncie krajowych systemów prawnych, zaczęto obawiać się, że sto-
sowanie w konwencyjnej normie kolizyjnej łącznika obciążonego skojarzeniami 
z krajowymi regulacjami doprowadzi do niejednolitości rozstrzygnięć. Zwróco-
no się ku pojęciu „zwykły pobyt”, jako oderwanemu od siatki pojęciowej praw 
krajowych51. Z czasem przestano podkreślać „genezę” zastosowania łącznika 
zwykłego pobytu w opozycji do łącznika zamieszkania, a skupiono się na zale-
tach łącznika zwykłego pobytu. Łącznik ten opiera się na okolicznościach fak-
tycznych i ma odzwierciedlać rzeczywistą więź z systemem prawnym danego 
państwa (łącznik stanowi bowiem opisany w normie kolizyjnej fakt wyrażający 
związek pomiędzy konkretną sprawą a danym państwem, a przez to z obowiązu-
jącym w nim systemem prawnym52). Stwierdzając, że osoba ma miejsce zwykłe-
go pobytu na terytorium danego państwa, nie należy zatem wiązać tego miejsca 
z konkretną miejscowością.

Innym ważnym powodem, oprócz kwestii interpretacyjnych, dla którego 
zdecydowano się wykorzystać łącznik zwykłego pobytu w normach kolizyjnych 
i jurysdykcyjnych z zakresu prawa rodzinnego, było wykluczenie odwoływania 
się do tzw. zamieszkania pochodnego (zależnego, koniecznego, fikcyjnego)53. 
W wielu systemach prawnych małoletnim, osobom, dla których ustanowio-
no opiekę, przypisywane jest bowiem miejsce zamieszkania innych osób – ro-
dziców lub opiekuna. Podobnie zresztą ustalane było przez długi czas miejsce 
zamieszkania kobiet zamężnych według miejsca zamieszkania męża. W ten 
sposób, wskazanie prawa właściwego czy też ustalenie jurysdykcji prowadziło 
często do powiązania osoby z terytorium państwa, z którym utraciła już efek-
tywną więź, co godziło w istotę rozstrzygnięcia kolizji praw czy jurysdykcji oraz 
zagrażało jednolitemu obowiązywaniu konwencji międzynarodowych. Opisane 
powyżej problemy interpretacyjne mogłyby zostać rozwiązane przez przyjęcie 
autonomicznego rozumienia pojęcia „miejsce zamieszkania”, w oderwaniu od 

51 Zob. M. Czepelak, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzyna-
rodowego, Warszawa 2008, s. 486–489.

52 Zob. A. Mączyński, Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata i de lege 
ferenda, w: Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięć-
dziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak i in., Kraków 2008, s. 305–306.

53 Zob. A.E. von Overbeck, La contribution de la Conférence de la Haye au développement 
du droit international privé, RCADI 1993, t. 233 (1992 II), s. 55.
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znaczenia przyjętego w prawach merytorycznych, a to z uwagi na odmienną 
funkcję norm kolizyjnych mających za zadanie powiązać osobę (a przez okolicz-
ności jej dotyczące – rozpoznawaną sprawę) z danym obszarem prawnym, a nie 
z konkretną miejscowością54. A. Mączyński zauważa, że rozumienie zamiesz-
kania w sposób automiczny pozwoliło właśnie na odrzucenie na gruncie ustawy 
prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. przepisów prawa merytorycznego 
o zamieszkaniu pochodnym55. Kolejne akty z dziedziny prawa rodzinnego, po-
wstające w ramach Haskiej Konferencji i przyjmowane w Unii Europejskiej, po-
kazują jednak, że łącznik zwykłego pobytu w coraz szerszym zakresie wypiera 
inne łączniki i nie należy spodziewać się odwrócenia tej tendencji.

Przyjmowanie przez ustawodawców łącznika zwykłego pobytu jest przy 
tym związane – w czasach dużej migracji społecznej na dużą skalę – z podej-
mowaniem próby budowy jednorodnego i zintegrowanego społeczeństwa przez 
poddanie jego członków temu samemu reżimowi prawnemu. Efektywna integra-
cja dziecka z lokalną społecznością usprawiedliwia zastosowanie prawa miejsca 
zwykłego pobytu do spraw rodzinnych dotyczących tego dziecka56. Taka defini-
cja nie oznacza, że w praktyce najczęściej zwykłym pobytem dziecka nie będzie 
miejsce, w którym przebywa ono z rodzicami, tj. zgodnie z wolą osób, którzy 
sprawują władzę rodzicielską. 

2. Pojęcie „pobyt” zakłada obecność fizyczną na obszarze danego pań-
stwa, ale nie jest jej on równoznaczny. Za „pobyt” w danym państwie nie będzie 
uznany sam fakt przejazdu przez jego terytorium. Przebywanie przez nieznacz-
ny okres czasu w danym miejscu określane jest w doktrynie pojęciem „pobytu 
prostego” (la résidence simple)57. Taki przejściowy pobyt stanowi na przykład 
pobyt wypoczynkowy w trakcie urlopu, albo chwilowy pobyt w trakcie podrózy 
związany z przesiadką na kolejny środek transportu.

Poprzez zastosowanie przydawki „zwykły”, pobyt taki musi odznaczać się 
pewną trwałością, tj. co do zasady trwać przez odpowiedni okres. W sytuacji, 

54 A. Mączyński, Zamieszkanie jako podstawa łącznika normy kolizyjnej, Zeszyty Nauko-
we UJ, Kraków 1978, s. 53–54. Autor przedstawił w artykule również inne koncepcje określania 
pojęcia „zamieszkanie”, a to na podstawie przepisów legis loci (koncepcja uzasadniana przyzna-
niem prawa rozstrzygania o tym, kto ma miejsce zamieszkania w danym państwie przepisom 
tego państwa) oraz legis fori (jako, że wykładni ma podlegać pojęcie zawarte w normach włączo-
nych do systemu prawnego państwa sądu orzekającego). Tamże, s. 52–53.

55 Tamże, s. 58.
56 Por. A. Bucher, La famille en droit international prive, RCADI 2000, t. 283, s. 87.
57 Zob. M. Pazdan, Prawo …, s. 55.
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gdy dana osoba przebywa na terytorium danego państwa od wielu lat, nie licząc 
okazjonalnych wyjazdów, nie ma potrzeby odwoływania się do jakichkolwiek 
innych okoliczności58. Oczywiście powstaje pytanie, jaki czas pobytu jest wy-
starczający, aby uznać go za „zwykły”. W większości przypadków, normy jurys-
dykcyjne czy normy kolizyjne nie wprowadzają sztywnego minimalnego okresu 
pobytu.

Praktyczne problemy może rodzić kwestia zmiany miejsca zwykłego poby-
tu. Nie budzi wątpliwości, że pobyt, aby został zakwalifikowany jako pobyt zwy-
kły, nie musi być nieprzerwany. Kilkutygodniowy urlop za granicą nie powoduje 
z pewnością utraty miejsca zwykłego pobytu w danym państwie. Odpowiedź nie 
jest jednak tak oczywista w odniesieniu do dłuższych wyjazdów, jak na przykład 
wyjazd na roczne stypendium. Czy dziecko odbywające naukę w szkole z inter-
natem w innym państwie niż państwo, w którym znajduje się jego dom rodzinny, 
zwykle przebywa w pierwszym państwie, skoro spędza w nim większą część 
roku? W. Steiger – autor raportu towarzyszącego konwencji z 1961 r. – uznał, że 
nawet wydłużony pobyt w szkole czy sanatorium nie oznacza, że małoletni ma 
miejsce zwykłego pobytu w państwie, w którym te placówki się znajdują, jeżeli 
można stwierdzić, że dziecko jest silniej związane z innym miejscem59. Inny-
mi słowy, o trwałość pobytu na obszarze danego państwa nie decyduje jedynie 
jego czas, ale również całokształt okoliczności świadczący o integracji społecz-
nej osoby, która w konkretnym przypadku może usunąć na dalszy plan element 
czasowości pobytu. W doktrynie niemieckiej mówi się o konieczności ustalenia 
centrum życiowego osoby. W tym celu analizie powinny podlegać takie kwestie 
jak: stosunki rodzinne, krąg znajomych, sposób spędzania wolnego czasu.

Niekiedy okres pobytu jest zbyt krótki, aby stwierdzić, że pobyt odznacza 
się trwałością, pozwalającą na uznanie go za „zwykły”, albo też osoba dzieli 
swój czas pomiędzy terytoria różnych państw, tak że wskazanie na podstawie 
samych okoliczności obiektywnych, które z tych państw może zostać uznane 
za miejsce zwykłego pobytu, jest bardzo utrudnione. W pierwszej z opisanych 
sytuacji konieczne byłoby zatem ustalenie, że dana osoba ma zamiar osiedlenia 
się w nowym miejscu na odpowiednio długi czas. Można pójść dalej i zadać 

58 Jak ujął to E.M. Clive, okoliczności te zostają zepchnięte na dalszy plan przez zwykłe 
fakty lokalizacji i okresu trwania, The Concept..., s. 140.

59 W. Steiger, Rapport explicatif, w: Actes et documents de la Neuvième session (1960), 
t. IV: Protection des mineurs, La Haye 1961, s. 226 (dostępny również na stronie internetowej 
www.hcch.net).
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pytanie, czy sam zamiar wystarcza dla uznania, że osoba ma miejsce zwykłego 
pobytu w danym państwie. Problem ten dotyczy częstej przecież sytuacji prze-
prowadzki do innego państwa. Na przykład osoba mająca miejsce zwykłego po-
bytu w Polsce zostaje zatrudniona w Niemczech i przeprowadza się tam wraz 
z rodziną z zamiarem osiedlenia się w Niemczech na nieokreślony czas. Rodzina 
podejmuje przy tym wszelkie czynności świadczące, że nie ma zamiaru w naj-
bliższym czasie powrócić do Polski (rodzice sprzedają mieszkanie, wypisują 
dzieci ze szkoły polskiej, zamykają rachunki bankowe itp.). Nie ma wątpliwości, 
że centrum życiowe członków takiej rodziny nie znajduje się dalej w Polsce. Czy 
można zatem uznać, że przebywają zwykle w Niemczech już od dnia przyjazdu? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej, do upływu stosownego okresu, osoby 
te pozostawać będą bez miejsca zwykłego pobytu, co jest oczywiście sytuacją 
niepożądaną. Jednocześnie można argumentować, że zachowanie polegające na 
likwidacji swoich spraw majątkowych w Polsce i przeprowadzce do Niemiec 
postrzegane jest przez otoczenie jako przemawiające za uznaniem, że rodzina 
„wybrała” Niemcy na swoje nowe miejsce zwykłego pobytu. W takich wyjątko-
wych sytuacjach, dla ustalenia miejsca zwykłego pobytu dziecka, uzasadnione 
jest uwzględnienie uzewnętrznionej woli jego opiekunów, jakkolwiek co do za-
sady – w przypadku osób, które nie są w stanie wyrazić swej woli (jak dziec-
ko czy pupil) – o miejscu zwykłego pobytu powinny decydować okoliczności 
obiektywne. Ostrożności w takim podejściu wymagają oczywiście przypadki 
bezprawnego uprowadzenia dziecka, gdy opiekunowie pozostają w sporze co do 
miejsca, w którym dziecko ma przebywać. Określenie pobytu jako „zwykłego” 
może implikować badanie zamiaru, niemniej jednak w dalszym ciągu chodzi 
o stwierdzenie faktów. Kompleksowej analizie powinny zatem podlegać przede 
wszystkim okoliczności dotyczące życia osobistego czy zawodowego, w których 
znajduje swój wyraz wola osoby integracji z danym miejscem60. Decydujące jest 
bowiem, jak zachowanie danej osoby jest postrzegane przez jej otoczenie61.

Próba zdefiniowania pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” (i jednocześnie 
pojęcia „miejsce zamieszkania”) została podjęta przez Komitet Ministrów Rady 

60 Zob. A. Mączyński, Kodyfikacyjne zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, w: Studia i Rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejo-
wi Całusowi, red. A. Janik, Warszawa 2009, s. 421.

61 Zob. A. Mączyński, Statut…, s. 313.
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Europy w rezolucji z dnia 18 stycznia 1972 r.62 Przedstawiono w niej katalog oko-
liczności, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu miejsca zwy-
kłego pobytu (jak długość pobytu, miejsce, w którym przebywa rodzina, miejsce 
pracy) i wskazano, że ustalenie to nie powinno być warunkowane posiadaniem 
przez daną osobę zezwolenia na pobyt oraz powinno nastąpić w oderwaniu od 
miejsca zwykłego pobytu innej osoby. 

W doktrynie wyrażane są poglądy, że nie może być uznane za miejsce 
zwykłego pobytu miejsce, w którym dana osoba nie ma wolności poruszania 
się, gdyż odbywa np. karę pozbawienia wolności albo służbę wojskową (lub gdy 
pobyt wynika z innego rodzaju obowiązków służbowych)63. Nie można jednak 
przyjmować, że każdy pobyt obejmujący element przymusu z założenia nie może 
zostać uznany za pobyt zwykły64. Trudno brać np. pod uwagę inną wolę ska-
zanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania 
się o warunkowe zwolnienie w długim okresie. W orzeczeniu z dnia 31 lipca 
1995 r. wydanym na gruncie konwencji haskiej z 1980 r.65, sąd angielski do-
szedł do wniosku, że wojskowy armii amerykańskiej oraz jego żona i troje dzieci 
mieli miejsce zwykłego pobytu w Islandii, gdzie znajdowała się baza wojskowa 
żołnierza. W sprawie tej, rodzina, po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii, 
gdzie stacjonowała jednostka wojskowa żołnierza – ojca rodziny, przeprowadzi-
ła się do Islandii w związku z przeniesieniem ojca do znajdującej się tam bazy. 
Przed przeprowadzką rodzina spędziła dwumiesięczne wakacje w Michigan, 
skąd żołnierz pochodził. Po dwuletnim pobycie w Islandii małżeństwo rozpadło 
się, a matka wyjechała z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Ojciec dzieci zwrócił 
się z wnioskiem o pomoc w zapewnieniu powrotu dzieci, podnosząc, że dzieci 

62 Conseil de l’Europe, Unification des concepts juridiques de „domicile” et de „résiden-
ce”: résolution (72) I et annexe adoptées le 18 janvier 1972 et exposé des motifs, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg 1972.

63 Zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 55 i M. Czepelak, 
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2008, 
s. 488.

64 Tak też E.M. Clive, The Concept..., s. 146, który wskazuje, że takie ograniczenie nie 
wynika ani z międzynarodowych konwencji, ani z ustaw angielskich; por. P.R. Beaumont, 
P.E. MacEleavy, The Hague Convention..., s. 93–95.

65 Re A. (Minors) (Abduction: Habitual Residence) [1996] 1 WLR 25. Najważniejsze mo-
tywy rozstrzygnięcia zamieszczone zostały w bazie orzeczeń prowadzonej przez Stałe Biuro 
Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, orzeczeń wydanych na gruncie kon-
wencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 paź-
dziernika 1980 (The International Child Abduction Database – INCADAT) zamieszczonej na 
stronie internetowej www.incadat.com.
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miały miejsce zwykłego pobytu w Stanach Zjednoczonych, a jego pobyt w Wiel-
kiej Brytanii i Islandii nie może być traktowany jako pobyt zwykły z uwagi na 
charakter przymusowy służby wojskowej. Sąd rozpoznający sprawę nie podzielił 
tej argumentacji, doszukawszy się po stronie wojskowego „aktu wyboru” miej-
sca zwykłego pobytu w Islandii. Sąd stwierdził, że wstąpienie do armii można 
zrównać z sytuacją zatrudnienia się w firmie, o której wiadomo, że wymaga od 
swoich pracowników pracy w różnych częściach świata. Zaciągając się do armii, 
wojskowy dokonał zatem swobodnego wyboru66. Sprawa ta stanowi również ilu-
strację problemu pozostawania bez miejsca zwykłego pobytu. Z chwilą wyjazdu 
z Wielkiej Brytanii z zamiarem przeprowadzki do Islandii członkowie rodziny 
utracili miejsce zwykłego pobytu w Wielkiej Brytanii. Nie sposób zaś uznać 
dwumiesięcznego pobytu rodziny w Stanach Zjednoczonych przed osiedleniem 
się w Islandii za pobyt zwykły.

W innej sprawie, rozpatrywanej na podstawie konwencji z 1980 r., za-
kończonej orzeczeniem z dnia 24 października 1995 r.67, sąd angielski również 
stwierdził, że miejsce pobytu nie musi zostać dobrowolnie wybrane, aby pobyt 
stał się „pobytem zwykłym”, i odwołał się do przykładu Robinsona Crusoe. Mi-
może rozbitek nie miał możliwości wydostania się z wyspy, należałoby uznać, że 
miał on na niej miejsce zwykłego pobytu. Podobnie Nelson Mandela i inni poli-
tycy, którzy spędzili długie lata na wyspie Robben, mieli tam miejsce zwykłego 
pobytu, pomimo że byli na wyspie więzieni lub przetrzymywani68. Analogicznie 
należałoby traktować sytuację uchodźców przebywających w obozie dla uchodź-
ców, którzy traktują ten pobyt jako przymusowy i tymczasowy (choć w tych 
przypadkach prostsze rozwiązanie przynoszą regulacje przyznające kompeten-
cje sądom państwa ich pobytu).

3. Na tle zreferowanych wyżej aktów normatywnych brak definicji zwykłe-
go pobytu. Brak też – prócz prawa unijnego – możliwości ich jednolitej interpreta-
cji przez międzynarodowy trybunał z jednolitym skutkiem dla wszystkich uma-
wiających się państw. Wydaje się jednak, że twórcy tych aktów normatywnych 

66 Za: P.R. Beaumont, P.E. MacEleavy, The Hague Convention..., s. 95. Sąd zaznaczył rów-
nocześnie, że odmiennej ocenie mogłaby podlegać sytuacja, w której żołnierz zostałby wysłany 
do służby wojskowej w strefie działań wojennych. Tamże.

67 Cameron v. Cameron 1996 SC 17. Orzeczenie zostało przedstawione na stronie 
internetowej www.incadat.com.

68 Uzasadnienie przytoczone za: P.R. Beaumont, P.E. MacEleavy, The Hague Conven-
tion..., s. 95.
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mieli wyobrażenie o jego treści, a ponadto było ono podobne w wielu aktach 
normatywnych.

W toku prac nad kolejnymi konwencjami haskimi, świadomie i konse-
kwentnie rezygnowano z definiowania pojęcia „miejsce zwykłego pobytu”. 
W raporcie towarzyszącym konwencji z 1996 r. podkreślono, że wprowadzenie 
takiej definicji do konwencji byłoby wbrew tradycji Konferencji i mogłoby ro-
dzić wątpliwości przy ustalaniu znaczenia pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” 
na gruncie pozostałych konwencji69. Również w protokole haskim z 2007 r. oma-
wiane pojęcie nie zostało zdefiniowane. Twórcy protokołu podkreślili jednak, 
że określenie pobytu jako zwykłego zakłada element stabilności. Tym samym 
czasowy pobyt nie jest wystarczający dla wskazania prawa właściwego dla zo-
bowiązań alimentacyjnych. W szczególności do zmiany zwykłego pobytu nie 
dojdzie w razie wyjazdu dziecka do innego państwa na kilkumiesięczny pobyt 
w celach edukacyjnych70.Warto ponadto zauważyć, że w toku prac nad konwen-
cją haską z 2007 r. podkreślano, że orzecznictwo na gruncie konwencji z 1980 r. 
nie powinno rzutować na ustalanie miejsca zwykłego pobytu na potrzeby kon-
wencji z 2007 r. Celem konwencji z 1980 r. jest bowiem ustalenie, czy zabranie 
dziecka z jego miejsca zwykłego pobytu, czy też zatrzymanie dziecka miało 
charakter bezprawny.

Analizy pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” dokonał polski Sąd Najwyż-
szy, właśnie na tle przepisów konwencji haskiej z 1980 r. W postanowieniu 
z dnia 26 września 2000 r.71 podkreślił potrzebę autonomicznego rozumienia 
tego pojęcia i brak możliwości nadawania mu treści zawartej w art. 25–26 k.c. 
Sąd Najwyższy uznał, że z faktu, iż w art. 3 konwencji z 1980 r. jest mowa 
tylko o miejscu pobytu, należy przyjąć, że pojęcie „miejsce pobytu” wyraża 
się samym tylko czynnikiem zewnętrznym, bez elementu animus. Natomiast 
o cesze zwykłości pobytu również nie musi świadczyć zamiar osoby przeby-
wającej w określonym miejscu, a określa ją – ujmowana obiektywnie– trwałość 
i stabilność przebywania (traktowanego jako uzewnętrznianie skupienia całej 
życiowej aktywności w określonym miejscu). Sąd Najwyższy dodał, że o tym, 
czy ma miejsce pobyt stały, decydują zdarzenia obiektywne, polegające na cią-
głej bytności w określonym miejscu przez fizyczną obecność i powtarzające się 

69 Zob. P. Lagarde, Explanatory Report..., s 553.
70 A. Bonomi, Explanatory Report..., s. 1.
71 I CKN 776/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 38.
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wykonywanie czynności zaspokajających aktualne potrzeby życiowe, zarówno 
w zakresie praw, jak i obowiązków, przy jednoczesnym braku równolegle innego 
miejsca przeznaczonego na spełnianie tych czynności. Miejsce stałego pobytu 
wynika więc ze zdarzeń obiektywnych, a nie z woli wywołania tych zdarzeń. 
Sąd Najwyższy przyjął, że o zwykłym pobycie dziecka w danym państwie może 
decydować np. przebywanie od 2 lat w tym państwie (w omawianej sprawie: 
w Stanach Zjednoczonych), pozostawanie tam pod pieczą rodziców, uczęszcza-
nie do żłobka i do przedszkola, posiadanie obywatelstwa i władanie językiem 
danego państwa, niezależnie od tego, czy jego matka miała zamiar stałego po-
bytu w tym państwie w momencie uprowadzenia dziecka. W rozpoznawanej 
sprawie matka nie zrezygnowała w Polsce z pracy, a jedynie postarała się o urlop 
naukowy, a następnie o urlop bezpłatny, nie wyzbyła się własności mieszkania 
w Polsce, a za granicą nie zastała warunków do stałego pobytu dla rodziny i nie 
miała tam ubezpieczenia zdrowotnego.

Również w przedstawionych aktach prawa unijnego nie zdecydowano się 
na wprowadzenie definicji miejsca zwykłego pobytu. Jak wskazano powyżej, 
w konwencji z 1968 r. zwykły pobyt osoby uprawnionej do alimentów stanowił 
jeszcze jedynie dodatkową (przemienną) względem miejsca zamieszkania po-
zwanego oraz zamieszkania uprawnionego do alimentówpodstawę jurysdykcji, 
ale twórcy mieli na uwadze, że taka podstawa pozwala na wniesienie pozwu 
przez żonę przeciwko mężowi – w sytuacji, gdy małżonkowie żyją w rozłączeniu 
– przed sąd państwa, w którym zwykle ona przebywa, a nie państwa, gdzie znaj-
duje się przypisane jej przez prawo miejsce zamieszkania męża, gdyby to ostat-
nie – zgodnie z prawem tego państwa, do którego stosowania odsyła konwencja 
– wyznaczało pochodnie jej miejsce zamieszkania. Łącznik zwykłego pobytu 
wzbudzał wówczas jeszcze spore zastrzeżenia. Zgodnie z raportem towarzyszą-
cym konwencji zrezygnowano w niej z odwołania do miejsca zwykłego pobytu 
jako podstawy ustalenia jurysdykcji krajowej w szerszym zakresie, gdyż obawia-
no się, że określenie „zwykły” mogło być rozumiane różnie w porządkach praw-
nych poszczególnych państw (np. z uwagi na uznanie wpisu do ewidencji ludno-
ści za okoliczność rozstrzygającą). Ponadto wprowadzenie łącznika zwykłego 
pobytu miało powodować problemy z ustaleniem jurysdykcji w odniesieniu do 
osób, których zamieszkanie jest uzależnione od zamieszkania innych osób72.

72 Zob. P. Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judge-
ments in civil and commercial matters, Dz. Urz. WE 1979, C 59, s. 15–16, 25.
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W memorandum Komisji Europejskiej do projektu rozporządzenia Rady 
dotyczącego jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach do-
tyczących odpowiedzialności rodzicielskiej z dnia 6 września 2001 r., wprost 
odwołano się do praktyki Haskiej Konferencji w kwestii unikania formułowa-
nia definicji miejsca zwykłego pobytu. Jednocześnie wskazano, że pojęcie to 
odnosi się do okoliczności faktycznych, które powinny stanowić każdorazowo 
przedmiot analizy sędziego w poszczególnej sprawie, niemniej jednak spowie-
dziano się, że orzecznictwo ETS zapewni zbieżność działań sądów w tym zakre-
sie73. W doktrynie podkreśla się zatem konieczność autonomicznej, jednolitej 
wykładni pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” na gruncie prawa europejskiego, 
dokonywanej w oderwaniu od siatki pojęciowej prawa krajowego74. Wyrażany 
jest przy tym pogląd, że w ramach kontynuacji, termin „miejsce zwykłego po-
bytu” powinien być rozumiany na gruncie rozporządzenia brukselskiego II bis, 
podobnie jak na gruncie konwencji haskich z 1996 r. i z 1980 r.75 Podkreślane są 
również różnice w podejściu do ustalenia okoliczności świadczących o powiąza-
niu z danym państwem poprzez miejsce zwykłego pobytu w przypadku dzieci 
i osób dorosłych. Miejsce zwykłego pobytu dziecka stanowi miejsce, w którym 
skupione są powiązania rodzinne dziecka. Wola dziecka odgrywa przy tym mar-
ginalne znaczenie. Nawet zatem, gdy rodzice dziecka nie zamieszkują razem 
i dziecko wyraża chęć zamieszkania z jednym z rodziców, to za miejsce zwy-
kłego pobytu dziecka i tak powinno zostać uznane miejsce, w którym przeby-
wa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Konieczne może zaś się 
okazać odwołanie do woli rodziców76. Zdaniem R. Geimera, w przypadku, gdy 
dziecko przebywa czasowo u każdego z rodziców, ma ono miejsce zwykłego 
pobytu w państwie, w którym miało miejsce zwykłego pobytu w chwili, gdy 
rozpoczęły się zmiany pobytu dziecka w związku z uregulowaniem kontaktów 

73 Zob. Wyjaśnienie do art. 3 przywołanego projektu, Dz. Urz. UE nr 332 E z 27 listopada 
2001 r., s. 269–274. Odwołanie do praktyki Haskiej Konferencji powtarzano w toku prac nad 
kolejnymi projektami rozporządzenia dotyczących kwestii jurysdykcji, uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 
zakończonych przyjęciem rozporządzenia II bis. Wcześniej, w toku prac nad tzw. drugą konwencją 
brukselską, rozważano określenie pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” na wzór art. 52 konwencji 
z 1968 r. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu.

74 R. Geimer, w: R. Geimer, R.A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht: Kommentar 
zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, EuInsVO, EuVTVO, zum Lugano-Übereinkommen 
und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht, R. Geimer, C.H. Beck 2010, s. 955.

75 T. Rauscher, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR…, s. 127.
76 Tamże, s. 125.
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między rodzicami a dziećmi77. Dla ustalenia miejsca zwykłego pobytu nie jest 
w szczególności determinująca okoliczność, komu przysługuje władza rodziciel-
ska nad dzieckiem. Sprzeciw osoby sprawującej władzę rodzicielską nie stanowi 
przeszkody integracji społecznej dziecka z nowym środowiskiem. Na brak prze-
słanki „praworządności” pobytu wskazuje art. 10 rozporządzenia brukselskiego 
II bis. Samo bezprawne zatrzymanie dziecka czy jego uprowadzenie również 
nie stanowi automatycznie o zmianie miejsca zwykłego pobytu, które musi być 
ustalone na podstawie okoliczności konkretnego przypadku.

Ujednoliceniu pojęcia „zwykły pobyt” na gruncie rozporządzeń unijnych 
niewątpliwie będzie służyć orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Naj-
ważniejszym orzeczeniem odnoszącym się do pojęcia „miejsce zwykłego poby-
tu” w rozumieniu art. 8 rozporządzenia brukselskiego II bis, zawierającym wiele 
wskazówek dotyczących okoliczności, które należy uwzględnić przy ustalaniu 
miejsca zwykłego pobytu, jest do tej pory wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE 
z dnia 2 kwietnia 2009 r. Trybunał przyjął, że miejsce zwykłego pobytu w ro-
zumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003 należy interpretować w taki 
sposób, że znajduje się ono tam, gdzie dziecko wykazuje pewną integrację ze śro-
dowiskiem społecznym i rodzinnym (w polskim tłumaczeniu orzeczenia użyto 
przy tym pojęć „zwykłe miejsce zamieszkania”, „stałe miejsce pobytu”). Należy 
w szczególności wziąć pod uwagę trwałość, zgodność z prawem, warunki oraz 
motywy pobytu i przenosin rodziny do danego państwa członkowskiego, oby-
watelstwo dziecka, miejsce i warunki uczęszczania do szkoły, znajomość języ-
ków, a także więzi rodzinne i społeczne dziecka w tym państwie członkowskim. 
Do sądu krajowego należy ustalenie miejsca stałego pobytu dziecka w oparciu 
o wszystkie istotne okoliczności faktyczne danego przypadku78.

77 R. Geimer, w: R. Geimer, R.A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht...,  s. 955.
78 Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dn. 2.04.2009 r. w sprawie C-523/07 został wydany 

w trybie prejudycjalnym na wniosek złożony przez fiński Najwyższy Sąd Administracyjny (Kor-
kein Hallinto-oikeus). Przekład na język polski przytoczonego wyciągu z orzeczenia został opu-
blikowany w Dz. Urz. UE C 141 z dnia 20 czerwca 2009, s. 14. Tekst całego wyroku zamieszczony 
został na stronie internetowej http://curia.europa.eu.
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Wątpliwości dotyczące koegzystencji zwykłego pobytu  
i miejsca zamieszkania w krajowych przepisach jurysdykcyjnych  
i kolizyjnych

Pojęcie „zwykły pobyt” stało się również treścią krajowych przepisów z za-
kresu międzynarodowego postępowania cywilnego (po nowelizacji w 2009 r. – 
cz. IV k.p.c.) oraz przepisów kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego 
(po rekodyfikacji w 2011 r.). 

1. Zwykły pobyt jest w znowelizowanych kodeksowych przepisach jurys-
dykcyjnych (art. 1100 i n. k.p.c.) okolicznością prawie zawsze „idącą w parze” 
z miejscem zamieszkania. Oba terminy służą opisaniu okoliczności, które alter-
natywnie – często wraz z jeszcze innymi podstawami – wyznaczają jurysdykcję 
krajową. Z takiego ujęcia może wynikać, że miejsce zamieszkania nie jest tyl-
ko logicznym podzbiorem, wykazującego się mniejszą intensywnością powią-
zania (a tym samym występującego statystycznie częściej), zwykłego pobytu. 
Oznaczałoby to, iż pojęcia te się jedynie krzyżują (tj. obejmują część wspólną, 
ale opisują też części niewspólne) oraz że występują takie sytuacje, w których 
miejsca zamieszkania nie będą zarazem ocenione jako miejsce zwykłego pobytu 
danej osoby. Na tym tle rodzi się pytanie, jakie byłyby w praktyce przykłady 
takiego krzyżowania się zakresów obu pojęć. Wydaje się, że do takiego rozwią-
zania mogą prowadzić dwie przyczyny. Po pierwsze, uwzględnienie przy sto-
sowaniu przepisu mówiącego o miejscu zamieszkania konstrukcji pochodnego 
miejsca zamieszkania danej osoby (np. dziecka od rodziców), które in concre-
to nie pokrywałoby się z faktycznym zwykłym pobytem tej osoby (np. rodzice 
sprawujący władzę rodzicielską mieszkaliby w Polsce, a dziecko w państwie B, 
nie mając w Polsce zwykłego pobytu). Po drugie, do takiego krzyżowania się po-
jęć prowadziłoby przykładanie przy ocenianiu miejsca zamieszkania wagi nie-
uzewnętrznionemu zamiarowi, co powodowałoby in concreto przyjęcie, że dana 
osoba – z uwagi na okoliczności wolitywne – ma miejsce zamieszkania w Polsce, 
mimo że zwykle przebywa w państwie B. Ten ostatni sposób postępowania jest 
jednak wątpliwy z uwagi na potrzebę obiektywnego oceniania tzw. subiektyw-
nego elementu miejsca zamieszkania (czyli zamiaru wymienionego w przepi-
sach Kodeksu cywilnego, stosowanych dla interpretacji krajowych przepisów 
jurysdykcyjnych).

Wydaje się, że posługiwanie się przez ustawodawcę krajowego dla opisania 
alternatywnych podstaw jurysdykcji oboma pojęciami nie wywoła w praktyce 
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większej różnicy niż stan normatywny, który wynikałby z przepisów mówią-
cych tylko o miejscu zwykłego pobytu (albo przepisów mówiących tylko o miej-
scu zamieszkania, które byłoby rozumiane bez zamieszkania pochodnego, które 
w praktyce może dotyczyć obecnie tylko dziecka lub pupila, i bez uwzględniania 
elementu woli przebywania w określonym miejscu, oderwanego od stałego stanu 
obiektywnego).

2. Zwykły pobyt na tle ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. 
jest odrębnym względem miejsca zamieszkania łącznikiem kolizyjnym dla za-
kresów spraw regulowanych ustawą (tj. innych niż omówione wyżej). Występuje 
on – inaczej niż w przepisach procesowych – nie jako alternatywa (co nie by-
łoby zresztą pożądane z uwagi na potrzebę wskazania jednego systemu prawa 
właściwego), ale jako okoliczność „zapasowa” względem łącznika miejsca za-
mieszkania. Przewidują to szczegółowe normy kolizyjne, jak też – odnośnie do 
zakresów, w których ustawodawca przewidział w pierwszej kolejności łącznik 
obywatelstwa – wspólne rozwiązanie zawarte w art. 3 ust. 1 in fine. Owa „zapa-
sowość” wynika z istoty „kaskadowej” normy, której zadaniem jest określenie 
prawa właściwego jednego państwa, przy czym in concreto nastąpić to może 
za pośrednictwem okoliczności zapasowej względem łącznika przewidzianego 
w pierwszym rzędzie, którego brak w danym stanie faktycznym. Wynika z tego, 
że okoliczność miejsca zamieszkania nie pokrywa się ze zwykłym pobytem albo 
jest okolicznością kwalifikowaną (skoro występuje rzadziej, a być może jest wy-
cinkiem sytuacji zwykłego pobytu) i świadczącą o powiązaniu silniejszym (sko-
ro znajduje się na wcześniejszym „stopniu kaskady”) niż zwykły pobyt.

Wydaje się, że skutki dodania do ustawy krajowej łącznika zwykłego pobytu 
obok miejsca zamieszkania nie są duże. Na tle przepisów kolizyjnych posługiwa-
nie się oboma pojęciami miałoby bowiem znaczenie w przypadkach, w których 
miałyby one różną treść, tj. in concreto miejsce zamieszkania nie znajdowałoby 
się w państwie zwykłego pobytu danej osoby lub osób. Tylko w razie akcepta-
cji możliwości wystąpienia takiej sytuacji (tj. przyjmowania zamieszkania bez 
zwykłego pobytu, np. zamieszkania rozumianego w sposób pochodny od innej 
osoby) występowałyby praktyczne rezultaty wprowadzenia łącznika miejsca za-
mieszkania jako wyprzedzającego łącznik zwykłego pobytu.

Wydaje się jednak, że w praktyce okoliczności te nie będą występować 
w danej sprawie w różnych państwach. W doktrynie zgodnie postuluje się auto-
nomiczną, tj. oderwaną od definicji krajowego prawa materialnego, kwalifika-
cję przepisów kolizyjnych, co nakazuje niesięganie do konstrukcji pochodnego 
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miejsca zamieszkania79. Natomiast jeżeli o zwykłym pobycie świadczyć by mia-
ły okoliczności takie same, lecz mniej intensywne niż okoliczności wyznaczają-
ce zamieszkanie, to wystarczałoby przyjęcie przez ustawodawcę w „kaskadzie” 
okoliczności, od których zależy właściwość prawa, tylko łącznika zwykłego po-
bytu. Gdyby jednak taką kwalifikację odrzucić i przyjąć – podobnie jak na tle 
zasygnalizowanych wyżej przepisów jurysdykcyjnych – odmienne rozumienie 
obu pojęć, to i tak ma to niewielkie znaczenie. Dotyczyć może tylko regulowa-
nych ustawą spraw dziecka (ustawodawca przed laty zarzucił taką konstrukcję 
odnośnie do męża i żony) oraz w niezmiernie kazuistycznej sytuacji. Ustawa 
z 2011 r. nie reguluje bowiem np. spraw dotyczących władzy rodzicielskiej lub 
o alimenty na rzecz dziecka, ani spraw o opiekę prawną. Natomiast odnośnie do 
pozostałych spraw dziecka, w szczególności jego pochodzenia (macierzyństwa 
i ojcostwa), przewiduje łącznik obywatelstwa dziecka, który zazwyczaj wystąpi. 
Omawiana problematyka mogłaby być jednak doniosła dla tego ograniczonego 
zakresu przedmiotowego spraw tylko w kazuistycznej sytuacji, w której – z uwa-
gi na bezpaństwowość dziecka albo niemożność ustalenia jego obywatelstwa – 
pomocniczo uwzględniany byłby łącznik miejsca zamieszkania, co ponadto do-
prowadziłoby do właściwości innego państwa niż państwa, w którym dziecko 
ma zwykły pobyt (przewidziany w przepisie jako łącznik subsydiarny względem 
miejsca zamieszkania). Mogłoby to wystąpić jedynie w razie nieautonomicznego 
rozumienia miejsca zamieszkania i traktowania jako takie okoliczności pochod-
nej od innej osoby (co dodatkowo miałoby konsekwencje tylko w nielicznych 
sytuacjach, w których państwa zamieszkania rodziców sprawujących władzę 
rodzicielską nie pokrywałyby się z miejscem zamieszkania dziecka), albo rozu-
mienia miejsca zamieszkania przez pryzmat cech psychicznych, wskazujących 
miejsce niepokrywające się ze stałym pobytem. Natomiast we wszystkich sy-
tuacjach, w których rozróżnienie między oboma pojęciami polegałoby tylko na 
uwzględnieniu większej lub mniejszej intensywności przebywania człowieka 
w danym państwie, nie wydaje się potrzebne przyjmowanie przez ustawodawcę 
pojęcia „miejsce zamieszkania”, skoro w razie stwierdzenia braku tego łącznika 
(z uwagi na brak aż tak intensywnego powiązania) „i tak” wystąpi oraz wskaże 
prawo właściwe zwykły pobyt w tym samym państwie, a co za tym idzie – taka 
sama właściwość prawa.

79 Zob. A. Mączyński, Statut…, s. 313.
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Oba pojęcia występują jako łączniki w konwencji haskiej z 1961 r.80 Jed-
nak zamieszkanie jest na jej tle rozumiane zgodnie z prawem państwa, w któ-
ry zamieszkanie jest badane, co może przynieść dodatkową właściwość prawa 
(względem prawa państwa stałego pobytu). Wskazanie w ten sposób dodatkowe-
go prawa właściwego jest spójne z konwencyjną konstrukcją wskazania alterna-
tywnego, którego celem jest osiągnięcie rezultatu materialnoprawnego, tj. waż-
ności formalnej testamentu.

Uwagi końcowe

Zwykły pobyt jako podstawa jurysdykcji lub łącznik kolizyjny w prakty-
ce wypiera (z uwagi na priorytet stosowania aktów normatywnych o genezie 
międzynarodowej, które nie przewidują miejsca zamieszkania), ewentualnie ko-
egzystuje (co budzi opisane wyżej wątpliwości) z miejscem zamieszkania. Oba 
pojęcia opisują podobne okoliczności związane ze stałym przebywaniem i za-
mieszkiwaniem człowieka, które w przypadku dziecka jest uzależnione de facto 
od woli rodziców sprawujących władzę rodzicielską lub opiekuna.

Jednocześnie w ostatnich dekadach widoczny jest proces wypierania zna-
czenia obywatelstwa, czyli okoliczności o charakterze formalnym. Drugą stroną 
tendencji zwiększania się znaczenia zwykłego pobytu jest redukcja obywatelstwa 
jako podstawy jurysdykcji lub łącznika kolizyjnego. Oczywiście relacja między 
tymi pojęciami (w szczególności to, która z tych okoliczności ma znaczenie 
pierwszoplanowe, a która drugoplanowe) ma praktyczne zastosowanie tylko do 
tych stanów faktycznych, w których nie pokrywa się ich lokalizacja81. Nie będzie 
to w praktyce spora część spraw, z reguły bowiem ludzie zamieszkują w pań-
stwie, którego są obywatelami. Kryterium zwykłego pobytu jako wyznacznik 
jurysdykcji krajowej i właściwości prawa jest szczególnie atrakcyjne dla tych 
państw, w których istnieje spora imigracja osób niebędących (być może jeszcze) 
obywatelami danego państwa, gdyż jego sądy i prawo mimo to będą właściwe.

Działalność prawodawcza Haskiej Konferencji w zakresie spraw dotyczą-
cych odpowiedzialności rodzicielskiej, środków ochrony stanowiła inspirację dla 

80 Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych 
z dnia 5 października 1961 r., Dz.U. 1969 r., nr 34, poz. 284.

81 Co na przykładzie norm kolizyjnych dotyczących spraw rozwodowych przedsta-
wia P. Mostowik, Prawo właściwe dla rozwodu i separacji w świetle rozporządzenia unijnego 
1259/2010, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, nr 2, s. 377–385.
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legislacji unijnej. Ostatecznie w rozporządzeniu II bis został w państwach człon-
kowskich ustanowiony system norm jurysdykcyjnych w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym – w przypadku bezprawnego uprowa-
dzenia lub zatrzymania dziecka, uzupełniając i dublując w pewnym zakresie 
uregulowania wspominanych powyżej konwencji haskich z 1980 r. oraz 1996 r. 
Tendencja do rezygnacji z pierwszoplanowej roli łącznika obywatelstwa objęła 
w ostatnich latach kolejne dziedziny prawa prywatnego, w tym prawa spadkowe-
go, czy inne kwestie z zakresu prawa rodzinnego.

Podstawowy argument przemawiający za zastosowaniem łącznika zwy-
kłego pobytu to bliskość geograficzna centrum życia człowieka i obowiązujęgo 
w nim prawa. Organy państwa miejsca zwykłego pobytu dziecka są najbliżej 
społeczności, w której egzystuje dziecko, i mają potencjalnie najlepszą znajo-
mość realiów egzystencji życia rodzinnego oraz możliwość szybkiego i sprawne-
go przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie (np. wywiadów 
środowiskowych). W rezultacie organy te mają najlepsze warunki, aby zastoso-
wać należyte środki ochrony dziecka i czuwać nad ich wykonaniem. Wykony-
wanie orzeczeń jest łatwiejsze, jeżeli zostały one wydane przez własny sąd na 
podstawie legis fori82. W istocie takie same argumenty dotyczą łącznika miejsca 
zamieszkania, które byłoby ustalane wyłącznie na bazie okoliczności dotyczą-
cych osoby dziecka.
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HABITUAL RESIDENCE OF A CHILD AS A GROUND OF JURISDICTION 
AND CONNECTING FACTOR”

Summary

The subject matter of the article is the issue of use of the connecting factor of the 
habitual residence in the conflict of law rules and in the rules establishing jurisdiction 
in the family law matters with participation of a child. Those rules are contained for the 
most part in international agreements and EU regulations. The first part of the article 
presents the regulation of conflict of law provisions in the selected international conven-
tions prepared by the Hague Conference on private international law and the EU legal 
acts. The next part includes the elaboration on the meaning of the terms „the place of 
habitual residence”, including the circumstances to be taken into account when deter-
mining habitual residence. The acts discussed do not contain a definition of the term, the 
position in this regard was therefore developed by the legal doctrine and jurisprudence. 
The last discussed issue is the relation between the connecting factors of the habitual 
residence and the domicile in the national conflict of law rules and the rules establishing 
jurisdiction. The polish legislator introduced habitual residence as a connecting factor 
into the national rules while leaving the connecting factor of the domicile.

Translated by authors

Keywords: private international law, conflict of law rule, applicable law, rule of ju-
risdiction, national jurisdiction, connecting factor, habitual residence, domicile, 
child, family law
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DOKONANYCH W OSTATNIEJ DEKADZIE

Streszczenie

Artykuł stanowi omówienie kilku wybranych instytucji, które zostały wprowa-
dzone lub istotnie zmienione w wyniku nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego dokonanych w ostatnim dziesięcioleciu. Przedstawiono w nim wady i zalety ta-
kich rozwiązań, jak: sprzeciw wobec zamierzonej czynności małżonka (art. 361 k.r.o.), 
wprowadzenie rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela (art. 52 § 1 a k.r.o.), 
skuteczność umowy majątkowej małżeńskiej wobec osób trzecich (art. 471 k.r.o.), uzna-
nie ojcostwa (art. 74 i następne k.r.o.), alimentacja dziecka pełnoletniego (art. 133 k.r.o.). 

W opracowaniu zwrócono uwagę, że szczególnie trudną do uregulowania mate-
rią są stosunki majątkowe małżeńskie, ponieważ ustawodawca, wprowadzając przepisy 
w tym zakresie, musi uwzględnić zarówno dobro rodziny, jak i samodzielność każdego 
z małżonków, a także interes osób trzecich pozostających w stosunkach prawnych z oso-
bami żyjącymi w małżeństwie.

Podkreślono także znaczenie zmian dotyczących prawa alimentacyjnego, dzięki 
którym większy wpływ na obowiązek alimentacyjny mają zasady słuszności, szczegól-
nie w odniesieniu do relacji między rodzicami a pełnoletnim dzieckiem.

W kontekście instytucji uznania ojcostwa wskazano na istotne znaczenie zmiany 
samego charakteru tego zdarzenia prawnego, które w swoim obecnym kształcie jest 
oświadczeniem wiedzy, a nie woli rodziców. Ponadto nowa nazwa instytucji kładzie 
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większy nacisk na więź łączącą ojca z dzieckiem, w mniejszym stopniu traktując dziec-
ko w sposób przedmiotowy.

Na zakończenie podkreślono, że przeprowadzone dotychczas zmiany w polskim 
prawie rodzinnym nie są z pewnością ostatnimi i należy w najbliższym czasie spodzie-
wać się poważnych dyskusji o kwestiach fundamentalnych dla tej dziedziny prawa. 

Słowa kluczowe: stosunki majątkowe małżeńskie, umowa majątkowa małżeńska, uzna-
nie ojcostwa, alimenty

Uwagi ogólne

Jedną z cech „dobrego” prawa, czyli takiego, które będzie budziło prze-
konanie, że warto go przestrzegać, jest jego stabilność1. Przepisy powinny być 
zatem tak skonstruowane, aby możliwa była ich właściwa interpretacja, także 
przy zmieniających się warunkach społecznych. Pomocne przy odpowiedniej 
wykładni są zasady ogólne, zarówno te o charakterze konstytucyjnym, jak i te 
rządzące daną dziedziną prawa. Wsparciem dla właściwego interpretowania re-
gulacji prawnej jest również cel konkretnej instytucji oraz jej wizja wyrażona 
przez ustawodawcę, niekiedy mająca swoje korzenie w długoletniej tradycji. 

Wydaje się jednak, że od pewnego czasu praktyka neguje wartość stabil-
ności prawa, stawiając niejako na piedestale ciągłe zmiany. Jakby ustawodawca 
chciał naśladować ekonomiczną tendencję do wprowadzania na rynek ciągłych 
nowości, gdzie produkt sprzed dwóch lat jest już „zabytkiem”, niekompatybilnym 
z najnowszymi osiągnięciami techniki. Dla podkreślenia wartości tych zabie-
gów legislacyjnych stosuje się odpowiednie nazewnictwo, jak: „innowacyjność” 
czy „deregulacja”. Poszukuje się także odpowiedniego uzasadnienia, wskazując 
na konieczność „implementacji zobowiązań”, „harmonizacji z obowiązującymi 
standardami” czy „modernizacji rozwiązań nieadekwatnych”. Problem polega 
jednak na tym, że niepokojąco często nowelizowane są stosunkowo młode prze-
pisy, co powoduje, że odnosi się wrażenie, iż pierwsza z wprowadzonych regulacji 

1 S. Wronkowska, w: Kompendium wiedzy o społeczeństwie i prawie, red. S. Wronkowska, 
M. Zmierczak, Warszawa 2005, s. 108. Autorka zwraca uwagę na zjawisko, które socjologowie 
nazywają „zmęczeniem prawnym”.
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była „trochę na próbę”2. Tymczasem w wielu przypadkach uznać należy, że sta-
ry, obowiązujący od lat przepis wystarczy tylko interpretować, uwzględniając 
przemiany społeczno-polityczne, a nie dokonywać kosmetycznych, czasem je-
dynie terminologicznych zmian. Przykładem może być funkcjonujące w pol-
skim prawie rodzinnym pojęcie „władza rodzicielska”, do którego zgłaszane są 
postulaty zmiany na używaną w prawie międzynarodowym „odpowiedzialność 
rodzicielską”3.

Artykuł stanowi omówienie kilku wybranych instytucji, które zostały 
wprowadzone lub istotnie zmienione w wyniku nowelizacji Kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego dokonanych w ostatnim dziesięcioleciu. Analizę przeprowa-
dzić można zarówno w odniesieniu do zmian już dokonanych, jak i tych propo-
nowanych co jakiś czas przez różne środowiska, a także tych, które autor analizy 
uznaje za pożądane w przyszłości. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy doczekał się w ostatniej dekadzie dwóch 
istotnych nowelizacji. Pierwsza, z roku 2004, wprowadziła zmiany w zakresie 
regulacji stosunków majątkowych małżeńskich4. Druga, z 2008 roku, dotyczyła 
przede wszystkim problematyki filiacyjnej oraz pieczy zastępczej5. Wcześniej-
sze zmiany polegały na umożliwieniu zawarcia małżeństwa cywilnego przed du-

2 Za przykład może służyć regulacja dotycząca świadczeń ze strony państwa dla osób 
uprawnionych do alimentacji: Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. 
1974, nr 27, poz. 157); Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. o zmianie ustawy o funduszu alimenta-
cyjnym (Dz.U. 1984, nr 3, poz. 13); Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie ustawy o funduszu 
alimentacyjnym (Dz.U. 1989, nr 35, poz. 191); Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o zmianie usta-
wy o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. 1990, nr 90, poz. 528); Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 2005, 
nr 86, poz. 732); Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz.U. 2007, nr 192, poz. 1378); Ustawa z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2008, nr 134, poz. 850); Ustawa z dnia 28 kwietnia 
2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postę-
powaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępo-
wania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2011, nr 129, poz. 735); 
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2011, nr 205, poz. 1212); Ustawa z dnia 
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. 2012, poz. 1548).

3 Na ten temat M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, s. 142.
4 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 162, poz. 1691.
5 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, nr 220, poz. 1431.
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chownym (w 1998 r.6) oraz na wprowadzeniu do Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego instytucji separacji (w 1999 r.7). Wszystkie cztery wspomniane regulacje 
dostosowywały polskie prawo rodzinne do nowej rzeczywistości społeczno-gos-
podarczej będącej efektem przemian ustrojowych.

Celem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na wybrane, według subiek-
tywnego kryterium, przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które w od-
czuciu autorki budzą pewne wątpliwości lub zasługują na aprobatę. Nie będzie 
to analiza szczególnie pogłębiona, lecz jedynie próba zwrócenia uwagi na sta-
nowisko doktryny oraz przedstawienia własnych spostrzeżeń będących efektem 
prowadzonych badań nad niektórymi rozwiązaniami prawa rodzinnego.

Stosunki majątkowe małżeńskie8

Stosunki majątkowe między małżonkami są materią szczególnie skompli-
kowaną i trudną do uregulowania. Przepisy w tym zakresie muszą bowiem re-
alizować kilka zadań.

Po pierwsze, zabezpieczać sytuację każdego z małżonków w ich wzajem-
nych relacjach w sposób zgodny z zasadą równouprawnienia, biorąc pod uwagę 
różną sytuację majątkową każdego z małżonków oraz jego rolę zarówno w funk-
cjonowaniu rodziny, jak i uczestniczeniu w pomnażaniu wspólnego majątku. 
W tym kontekście istotne znaczenie ma uregulowanie zarządu majątkiem wspól-
nym w taki sposób, aby z jednej strony umożliwić małżonkowi samodzielne 

6 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks 
postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku państwa do Ko-
ścioła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 1998, nr 117, 
poz. 757.

7 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks 
cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 1999, nr 52, 
poz. 532.

8 Na temat stosunków majątkowych w różnych kontekstach: M. Łączkowska, Stosun-
ki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawo-
wej, Warszawa 2006; tejże, Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 
a ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 7, s. 9; 
tejże, Umowa majątkowa małżeńska – glosa do Wyroku SN z dn. 28.4.2004 r., III CK 469/02, 
„Monitor Prawniczy” 2007, nr 8; tejże, Rodzaje i skuteczność umów majątkowych małżeńskich, 
w: Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, 
Warszawa 2008, t. I, s. 677; tejże, Skutki ogłoszenia upadłości dla stosunków majątkowych mał-
żeńskich, „Epikeia” Studia Prawnicze Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 
2008, nr 1, s. 108; tejże, Kontrowersje wokół udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, „Rodzina i Prawo” 2009, nr 11, s. 21.
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działanie, a z drugiej – szanować uprawnienia współmałżonka do składników 
majątku wspólnego (art. 36 i 37 k.r.o.). Równe prawa małżonków do wypra-
cowanego przez nich majątku podkreśla domniemanie jednakowych udziałów 
małżonków w majątku wspólnym na wypadek ustania wspólności (art. 43 k.r.o.) 
oraz prawo małżonka do żądania wyrównania dorobku po ustaniu rozdzielności 
majątkowej z wyrównaniem dorobków (art. 514 § 1 k.r.o.).

Po drugie, małżeńskie prawo majątkowe ma w pewnym stopniu chronić 
interesy rodziny przed samodzielnymi działaniami każdego z małżonków z oso-
bami z zewnątrz, tak aby była ona w stanie zaspokajać potrzeby swoich człon-
ków. Temu celowi służy wymaganie zgody na dokonanie określonych czynności 
prawnych (art. 37 k.r.o.) oraz zaliczenie darowizn przy obliczaniu wysokości do-
robku (art. 513 § 2 pkt 1 k.r.o.). 

Po trzecie, powinno ono umożliwić każdemu z małżonków swobod-
ne wykonywanie zawodu lub prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem 
zadaniem ustawodawcy jest odpowiednie dostosowanie przepisów do sytuacji 
społeczno-gospodarczej. Z tego względu przyznano wyłączne prawo zarządu 
przedmiotami potrzebnymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działal-
ności zarobkowej temu małżonkowi, który ten zawód wykonuje lub prowadzi 
daną działalność (art. 37 § 3 k.r.o.). Uniemożliwiono ponadto zgłoszenie sprzeci-
wu w odniesieniu do zamierzonej przez jednego z małżonków czynności zwią-
zanej z działalnością zarobkową (art. 361 k.r.o.).

Po czwarte, regulacja stosunków majątkowych między małżonkami nie po-
winna nadmiernie utrudniać dochodzenia swoich praw przez osoby trzecie, po-
zostające w relacjach prawnych z osobami żyjącymi w małżeństwie. Temu celo-
wi służy objęcie majątku wspólnego odpowiedzialnością za długi tylko jednego 
z małżonków (art. 41 k.r.o.) oraz możliwość wprowadzenia między małżonkami 
ustroju rozdzielności przymusowej na żądanie wierzyciela jednego z nich (art. 52 
§ 1a k.r.o.).

Osiągnięcie równowagi pomiędzy wskazanymi aspektami okazuje się za-
daniem trudnym. Niezwykle łatwo bowiem o przesunięcie punktu ciężkości 
albo w kierunku nadmiernej ochrony majątku wspólnego, albo indywidualnej 
działalności i swobody każdego z małżonków. Niekiedy odnosi się wrażenie, że 
ustawodawca, chroniąc majątek wspólny dłużnika i jego małżonka, zapomina, 
że wierzyciel też może mieć, a najczęściej ma, rodzinę, którą musi utrzymać. 
W ten sposób na przykład w art. 41 k.r.o., ograniczając odpowiedzialność ma-
jątkiem wspólnym za długi jednego z małżonków, narażono na straty majątek 
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wierzyciela i jego małżonka. Odpowiedzią na ten brak równowagi w uchwalo-
nych w 2004 r. przepisach była późniejsza nowelizacja umożliwiająca wprowa-
dzenie rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela jednego z małżonków 
(art. 52 § 1a k.r.o.)9. 

§ 1. Wprowadzenie rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela  
(art. 52 § 1a k.r.o.)

Rozwiązanie przyjęte w art. 52 § 1a k.r.o. może budzić pewne wątpliwo-
ści, przede wszystkim ze względu na przyznanie kompetencji do ingerowania 
w sferę stosunków majątkowych małżeńskich osobie trzeciej10. Należy zwrócić 
uwagę, że nawet możliwość późniejszej ponownej zmiany ustroju przez małżon-
ków wymaga spełnienia dodatkowych przesłanek określonych w art. 52 § 3 k.r.o. 

Poza tym wprowadzony z inicjatywy wierzyciela ustrój przymusowy do-
tyczy nie tylko tego wierzyciela, który z takim żądaniem wystąpił, ale – jako 
orzeczenie sądu – skuteczne jest erga omnes. Rozdzielność majątkowa nie musi 
być jednak korzystna dla wszystkich wierzycieli.

Omawiana regulacja nakłada także na wierzyciela określone obowiązki, 
takie jak: wystąpienie do sądu i uprawdopodobnienie, że zaspokojenie wierzy-
telności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału ma-
jątku wspólnego małżonków. Opóźnia zatem realizację jego świadczenia. 

Jednocześnie uznać należy, że przy obecnym brzmieniu art. 41 k.r.o. i wą-
skim określeniu składników majątku wspólnego, z których małżonek dłużnik 
ponosi odpowiedzialność (tylko zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowią-
zania otwiera drogę do całego majątku wspólnego), taka instytucja daje wierzy-
cielowi większą szansę na zaspokojenie jego roszczenia. W literaturze można 
jednak znaleźć stanowisko zdecydowanie przeciwne przyjętemu w art. 52 § 1a 
k.r.o. rozwiązaniu11.

9 Przepis ten wprowadzono do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Ustawą z dnia 7 wrze-
śnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2007, nr 192, poz. 1378).

10 J. Pietrzykowski podkreśla, że „żądanie zniesienia wspólności majątkowej było osobi-
stym uprawnieniem każdego z małżonków, dlatego też ani wierzycielowi, ani jakiejkolwiek innej 
osobie nie przysługiwało samodzielne uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. Obecnie zaś, 
łamiąc to założenie, przyjęto, że z powództwem do sądu może wystąpić także wierzyciel jedne-
go z małżonków”, cyt. za: J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
K. Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 518.

11 J. Pietrzykowski, w: tamże, s. 518 i 527. Autor wyraża przekonanie, że „w praktyce nie 
będzie dochodzić do orzekania przez sądy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej na żądanie 
wierzyciela” i postuluje uchylenie tego przepisu.
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§ 2. Sprzeciw małżonka wobec czynności zamierzonej przez współmałżonka 
(art. 361 k.r.o.)

Jednym z wybranych do omówienia przepisów jest art. 361 k.r.o. przewidu-
jący możliwość wniesienia sprzeciwu w stosunku do zamierzonej przez współ-
małżonka czynności zarządu majątkiem wspólnym12. Regulacja ta wywołuje 
wątpliwości w kilku aspektach. 

Po pierwsze, sprzeciw dotyczy czynności zaplanowanych przez jednego 
z małżonków, o których powinien on – zgodnie z art. 36 k.r.o. – poinformować 
drugiego. Tylko wówczas możliwe jest skorzystanie z tej instytucji, co, jak traf-
nie zauważono w doktrynie, marginalizuje jej zastosowanie13. W uzasadnieniu 
do projektu ustawy wprowadzającej instytucję sprzeciwu do Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego napisano, że ma ona dać małżonkom „poczucie prawnego 
zabezpieczenia przed nielojalnymi, lekkomyślnymi i niegospodarnymi zacho-
waniami partnera”14. Wydaje się jednak, że rozwiązanie przyjęte w art. 361 § 2 
k.r.o. raczej zachęca małżonków do nielojalnego zachowania. Jeżeli sprzeciw 
dotyczy tylko czynności zamierzonych i jest skuteczny, gdy osoba trzecia mogła 
się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności, oznacza to, że małżonek, który 
nie poinformuje o swoich zamiarach współmałżonka, może skutecznie dokonać 
czynności bez żadnych negatywnych konsekwencji15. Zachowanie takie będzie 
jednak sprzeczne z obowiązkiem wynikającym z art. 36 § 1 k.r.o., polegającym 
na udzielaniu sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wy-
konywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających 
majątek wspólny. Sankcją w takim przypadku może być art. 40 k.r.o. dający 
podstawę do pozbawienia małżonka samodzielnego zarządu albo wprowadzenie 
rozdzielności majątkowej na podstawie art. 52 k.r.o., o ile sąd uzna, że zachodzą 
ku temu ważne powody16. W obu jednak sytuacjach ewentualne konsekwencje 

12 Na temat sprzeciwu także M. Łączkowska, Stosunki majątkowe..., s. 48 i n.
13 K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny..., s. 418.
14 Druk Sejmowy nr 1566, IV kadencja Sejmu.
15 Tytułem przykładu można wskazać sytuację, w której mąż chce sprzedać samochód. 

Jeśli umówi się z osobą zainteresowaną kupnem w domu, w obecności żony, ma ona szansę na 
wyrażenie swojego stanowiska. Jeśli, domyślając się jej negatywnego zdania na ten temat, umówi 
się np. w kawiarni, ma możliwość dokonania czynności w sposób skuteczny.

16 W ten sposób także M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 244; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo ro-
dzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 352–353; E. Skowrońska-Bocian, 
Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2010, s. 60.
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działań małżonka są odłożone w czasie i nie mają wpływu na dokonaną już przez 
niego czynność.

Po drugie, skuteczność sprzeciwu wobec osoby trzeciej jest uzależniona od 
tego, czy osoba ta mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności. Poja-
wia się w związku z tym pytanie o sposób zgłoszenia sprzeciwu tak, aby umoż-
liwić osobie trzeciej uzyskanie informacji na ten temat. Najczęściej w praktyce 
sprzeciw wobec zamierzonej czynności wyrażany będzie w stosunku do mał-
żonka planującego podjęcie określonego działania. Nie ma on jednak obowiązku 
informowania o tym drugiej strony dokonywanej czynności prawnej. Czy zatem 
to osoba trzecia powinna pytać o stan cywilny oraz o stanowisko współmał-
żonka swojego kontrahenta w odniesieniu do zamierzonej czynności? Zgodnie 
z treścią art. 361 k.r.o. nie jest jednak konieczne, aby sam małżonek zamierzający 
dokonać czynności prawnej wiedział o sprzeciwie17. A może to małżonek wyra-
żający sprzeciw powinien ogłosić go w taki sposób, aby był on dostępny poten-
cjalnym zainteresowanym18? W doktrynie wyrażono jednak także stanowisko, 
że sprzeciw powinien być zaadresowany do konkretnej osoby trzeciej, z którą 
drugi małżonek zamierza dokonać czynności prawnej, a nie do jakichkolwiek 
osób trzecich19. Kwestia sposobu zapewnienia skuteczności zgłaszanego przez 
małżonka sprzeciwu pozostaje zatem nierozstrzygnięta.

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie określono także jednoznacznie 
skutków dokonania czynności, mimo zgłoszonego sprzeciwu, choć odpowiednie 
stosowanie w takiej sytuacji art. 39 k.r.o. sugeruje jej nieważność20.

A zatem, choć w założeniu art. 361 k.r.o. miał zabezpieczać małżonka 
przed nieakceptowanymi działaniami drugiego w zakresie zarządu majątkiem 
wspólnym, to w rzeczywistości wydaje się nie dawać odpowiednich gwarancji. 

17 A. Lutkiewicz-Rucińska, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, 
T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 205.

18 Na temat sygnalizowanych wątpliwości: J. Strzebinczyk, Nowelizacja przepisów kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego w zakresie małżeńskiego prawa majątkowego cz. 1, „Rejent” 2004, 
nr 8, s. 154; A. Kozioł, Ustroje majątkowe małżeńskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, cz. I, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 15, s. 743–744; M. Nazar, w: System..., s. 349–350; 
A. Lutkiewicz-Rucińska, Sprzeciw małżonka wobec zamierzonej przez drugiego małżonka czyn-
ności zarządu majątkiem wspólnym, cz. 2, „Rodzina i Prawo” 2007, nr 1, s. 26–28.

19 M. Nazar, w: System..., s. 349–350.
20 Więcej na ten temat: M. Łączkowska, Stosunki majątkowe..., s. 51, w ten sposób także 

M. Nazar, w: System..., s. 351; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 243.
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Wywołuje natomiast wiele wątpliwości. W doktrynie zgłasza się nawet postulat 
jego uchylenia, który chyba należałoby poprzeć21.

§ 3. Skuteczność umowy majątkowej małżeńskiej wobec osób trzecich  
(art. 471 k.r.o.)

Kolejnym problemem, na który warto zwrócić uwagę, jest kwestia skutecz-
ności umów majątkowych małżeńskich22. Zgodnie z art. 471 k.r.o. małżonkowie 
mogą zmienić obowiązujący ich ustrój w drodze intercyzy zawartej w formie 
aktu notarialnego. Dla skuteczności tej czynności wobec osób trzecich wymaga-
ne jest jednak, aby osoby te wiedziały o fakcie i rodzaju umowy.

Pierwsze pytanie, na które należy odpowiedzieć, to: czy przepis ten doty-
czy tylko zobowiązań umownych, czy także zobowiązań wynikających z innych 
zdarzeń. Większość doktryny opowiada się za objęciem regulacją z art. 471 k.r.o. 
obu kategorii, podkreślając, że zgodnie z brzmieniem przywołanego przepisu 
nie ma znaczenia źródło powstania zobowiązania23. Spotkać można jednak tak-
że opinię, że regulacja ta dotyczy tylko zobowiązań wynikających z czynności 
prawnej, gdyż tylko wówczas wiedza osoby trzeciej może mieć wpływ na podję-
cie decyzji o wejściu bądź nie w stosunek prawny z osobą pozostającą w związku 
małżeńskim24. Oznaczałoby to, że w pozostałych przypadkach, w odniesieniu do 
zobowiązań wynikających z innych zdarzeń, na przykład z czynów niedozwolo-
nych, w stosunkach z osobami trzecimi małżonkowie pozostają w ustawowym 
ustroju wspólności. Umowa majątkowa małżeńska zmieniająca ustrój ustawowy 
dotyczyłaby w takim razie jedynie zobowiązań z czynności prawnych25. 

21 J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny...., s. 420.
22 Na ten temat: M. Łączkowska, Rodzaje i skuteczność umów..., s. 687 i n.
23 J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Wro-

cław 1985, s. 526; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, 
Warszawa 2002, s. 213; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 320; J. Pietrzykowski, Kodeks 
rodzinny..., s. 504–505.

24 A. Dyoniak, Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, Warszawa 
1980, s. 84; tegoż, Zakres swobody zawierania małżeńskich umów majątkowych, ich skuteczność 
i funkcjonowanie w praktyce społecznej, „Studia Prawnicze” 1984, nr 1–2, s. 85; tegoż, Glosa do 
uchwały SN z dn. 15.01.1992 r., III CZP 142/91, OSP 1993, z. 5, poz. 92, s. 210; problem ten poru-
sza także: J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego..., s. 526.

25 E. Skowrońska-Bocian, Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych 
i wobec osób trzecich, Warszawa 2013, s. 154–156. Autorka uważa, że taki jest efekt zmiany 
przepisów z 2004 r.
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Biorąc pod uwagę stanowisko przeważające w doktrynie, należy podkre-
ślić, że umowa majątkowa małżeńska i tak rzadko kiedy będzie skuteczna w sto-
sunku do osób, których wierzytelność wynika z innego zdarzenia prawnego, 
gdyż osoby te w większości przypadków nie będą wiedziały ani o fakcie jej 
zawarcia, ani o rodzaju.

W przypadku obu interpretacji, celem jest ochrona osoby trzeciej przed po-
krzywdzeniem, do jakiego mogłoby dojść w wyniku zawartej przez małżonków 
umowy. Konsekwencją jest zastosowanie w relacjach z tymi osobami ustroju 
wspólności ustawowej. Rozwiązanie takie jednak wcale nie musi okazać się ko-
rzystne dla osób trzecich. Jeżeli na przykład małżonkowie żyją w ustroju roz-
dzielności majątkowej, możliwość zaspokojenia roszczenia wynikającego ze zo-
bowiązania, którego źródłem nie była czynność prawna, mogłaby mieć szerszy 
zakres, gdyby umowa była skuteczna. Dłużnik odpowiadałby całym swoim ma-
jątkiem osobistym, w skład którego wchodziłyby przedmioty, które we wspól-
ności znajdują się w majątku wspólnym poza zasięgiem wierzyciela (art. 41 § 2 
k.r.o.). Podobnie korzystniejsze może się okazać umowne zawężenie wspólności, 
gdyż powiększa się wówczas majątek osobisty dłużnika, z którego zawsze po-
nosi odpowiedzialność. Jedynym zagrożeniem mogłoby być poszerzenie wspól-
ności majątkowej, tu jednak na straży stoi art. 50 k.r.o., zgodnie z którym, jeżeli 
wierzytelność powstała przed rozszerzeniem wspólności, wierzyciel, którego 
dłużnikiem jest tylko jeden małżonek, może żądać zaspokojenia także z tych 
przedmiotów majątkowych, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, 
gdyby wspólność majątkowa nie została rozszerzona.

Wydaje się zatem, że skuteczność umowy majątkowej nie stanowi zagro-
żenia dla interesów osób trzecich, a w praktyce może nawet zapewniać lepszą 
ich ochronę . Ponadto, w ten sam sposób za krzywdzące dla wierzyciela można 
by uznać samo zawarcie małżeństwa. Gdyby na przykład osoba odpowiedzialna 
z tytułu czynu niedozwolonego nie pozostawała w związku małżeńskim, jej ma-
jątek, z którego wierzyciel mógłby dochodzić zaspokojenia, byłby większy niż 
przewiduje art. 41 k.r.o. 

Zagrożeniem dla wierzycieli małżonków mogłaby być tylko umowa mająt-
kowa zawarta po powstaniu wierzytelności na przykład w tym celu, aby chro-
nić przyszłe składniki majątkowe przed możliwą odpowiedzialnością. Czynność 
taka nie może być jednak skuteczna w odniesieniu do wierzytelności powstałych 
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przed datą zawarcia intercyzy26. Dla osoby trzeciej obowiązujący powinien być 
zatem ustrój z chwili powstania wierzytelności.

Podkreślić w tym miejscu także należy, że jest różnica pomiędzy umową 
majątkową małżeńską, umową o podział majątku oraz umową, na mocy której 
małżonkowie dokonują jedynie tak zwanych przesunięć konkretnych przedmio-
tów majątkowych pomiędzy istniejącymi majątkami27. W przypadku tych dwóch 
ostatnich, osobom trzecim przysługuje ochrona na podstawie art. 59 i 527 k.c.28 
Powołanie się na skargę paulińską jest także możliwe w odniesieniu do skutecz-
nej wobec osoby trzeciej umowy majątkowej małżeńskiej29.

Być może należałoby zastanowić się nad rezygnacją z uzależnienia skutecz-
ności umowy majątkowej małżeńskiej od stanu wiedzy osoby trzeciej. Na straży 
jej praw, na zasadach ogólnych, stoi bowiem art. 59 i 527 k.c., ułatwiając docho-
dzenie praw przez domniemanie, że osoba pozostająca z dłużnikiem w bliskim 
stosunku, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłuż-
nika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, wiedziała, iż dłużnik działał ze 
świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Innym rozwiązaniem wartym rozważenia jest stworzenie sposobu ujaw-
niania ustrojów majątkowych małżeńskich, czy to poprzez prowadzenie ich re-
jestru, czy też stosowną adnotację w akcie małżeństwa ujawnianą w odpisach30.

Przepisy filiacyjne31

Wśród przepisów regulujących ustalanie pochodzenia dziecka istot-
ne znaczenie ma zmiana dotyczącą możliwości dobrowolnego uznania przez 

26 M. Nazar, w: System..., s. 449.
27 Na temat różnic: M. Łączkowska, Umowa majątkowa małżeńska – glosa do Wyroku SN 

z dn. 28.4.2004 r., III CK 469/02, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 8, tejże, Rodzaje i skuteczność 
umów...s. 679–680. 

28 Wyrok SN IC z dn. 28.04.2004 r., III CK 469/02, OSN 2005, nr 5, poz. 85.
29 J.S. Piątowski, System prawa rodzinnego..., s. 529; Wyrok SN IC z dn. 17.12.2010 r., III 

CSK 75/10, http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CSK%2075-10-1.pdf. 
30 M. Nazar, w: System... s. 449, M. Łączkowska, Rodzaje i skuteczność umów..., s. 696.
31 Na temat problematyki ustalania pochodzenia: M. Łączkowska, Stosunek prawny pokre-

wieństwa a pochodzenie genetyczne, w: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskie-
go, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, M. Łączkowska, A.N. Schulz, Toruń 2008, s. 301–316; 
tejże, Ustalanie macierzyństwa i ojcostwa w przypadku zabiegów medycznie wspomaganej pro-
kreacji ludzkiej, „Acta Iuris Stetinensis” 2011, nr 691, s. 29–46.
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mężczyznę, że jest ojcem dziecka. Zacząć należy od podkreślenia nowej nazwy 
tej instytucji. Zamiast uznania dziecka, mamy w Kodeksie rodzinnym i opie-
kuńczym uznanie ojcostwa. Jest to ważna zmiana, dzięki niej dziecko przestaje 
być niejako „przedmiotem” działania swoich rodziców, gdyż treścią ich aktyw-
ności jest wskazanie na relację ojcostwa, która z więzi jedynie biologicznej ma 
stać się także rzeczywistością prawną. Nie wchodząc w szczegóły uregulowania 
procedury dokonywania tej czynności, która nie jest już czynnością prawną (ro-
dzice składają bowiem oświadczenia wiedzy, a nie woli), warto zwrócić uwagę 
na problem niedopuszczalności uznania ojcostwa w stosunku do dziecka peł-
noletniego (art. 76 k.r.o.). Jako uzasadnienie tego rozwiązania wskazuje się, że 
polski ustawodawca przyjął ogólną zasadę, że ustalanie pochodzenia osoby peł-
noletniej zależy wyłącznie od niej32. W wyjątkowych sytuacjach, gdy przema-
wia za tym potrzeba ochrony interesu społecznego, legitymację w tym zakresie 
ma także prokurator. Kluczowe znaczenie dla instytucji uznania ojcostwa ma 
zatem chwila osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Od tego momentu jedy-
ną drogą ustalenia ojcostwa jest droga sądowa. Można mieć wątpliwości, czy 
jest to rozwiązanie uzasadnione. Przed nowelizacją dopuszczalne było uznanie 
dziecka pełnoletniego za jego zgodą. Być może i obecne rozwiązanie można by 
poszerzyć o oświadczenie dziecka, że uznający mężczyzna jest jego ojcem. Ak-
tualnie obowiązujące przepisy wymagają wszczęcia postępowania przed sądem 
nawet wówczas, gdy wśród wszystkich osób zainteresowanych panuje zgoda co 
do faktu ojcostwa. Należy ponownie podkreślić, że obecny sposób uregulowa-
nia kładzie nacisk nie na czynność ojca wykonywaną w stosunku do dziecka 
(uznanie dziecka), lecz na przyznanie faktu bycia ojcem. Wydaje się zatem, że 
ojcostwo mogłoby być ustalane na podstawie twierdzenia matki, ojca i doro-
słego dziecka, bez konieczności wnoszenia powództwa do sądu. Uczestnictwo 
każdej z tych osób miałoby charakter dobrowolny, a przy negatywnej postawie 
którejś z nich możliwe byłoby jedynie ustalenie ojcostwa przez sąd z inicjatywy 
pełnoletniego dziecka. Ponadto rozwiązanie takie nie byłoby sprzeczne z zasa-
dą, że po osiągnięciu pełnoletności tylko dziecko powinno decydować, czy chce 
ustalenia swojego pochodzenia, ponieważ uznanie nie byłoby możliwe bez jego 
udziału. W obecnym kształcie jednak rzeczywiście należy się zgodzić, że skoro 
do uznania ojcostwa konieczne, a zarazem wystarczające, są wyłącznie oświad-
czenia rodziców, samo dziecko nie uczestniczy w tym akcie, a jego wola nie ma 

32 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy 1166, V kadencja Sejmu.
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znaczenia dla skuteczności ustalenia w ten sposób ojcostwa, to nie jest to właści-
we rozwiązanie w odniesieniu do osoby pełnoletniej33.

Prawo alimentacyjne34

Nowelizacją, która zasługuje na aprobatę, jest ta, która dotyczyła przepisów 
prawa alimentacyjnego. Szczególne znaczenie ma zmiana odnosząca się do obo-
wiązku alimentacyjnego rodziców wobec pełnoletniego dziecka. Rodzice mają 
obowiązek dostarczania środków utrzymania swojemu dziecku, które nie jest 
w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb (art. 133 k.r.o.). Nie ma przy tym 
znaczenia wiek dziecka, a zatem regulacja ta dotyczy zarówno dziecka małolet-
niego, jak i pełnoletniego. Wprowadzona w 2008 r. regulacja uwzględniła jednak 
pewną różnicę w sytuacji dziecka, które osiągnęło już pełnoletność. Rodzice 
mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych wobec takiego dziecka, powołu-
jąc się na jeden z następujących powodów.

Po pierwsze, gdy realizacja obowiązku łączyłaby się z nadmiernym 
uszczerbkiem dla nich samych (art. 133 § 3 k.r.o.). Rodzice z wiekiem tracą 
zdolność do zarobkowania, tymczasem dziecko osiągające pełnoletność wkra-
cza w ten etap swojego życia, gdy powinny się zwiększać jego możliwości sa-
modzielnego zdobywania środków utrzymania35. Omawiana przesłanka chroni 
sytuację majątkową rodziców nawet wówczas, gdy decyzja dziecka dotycząca 
dalszej nauki jest uzasadniona, jednak środki w majątkach rodziców nie są wy-
starczające na pokrycie zarówno ich utrzymania, jak i pomysłów dziecka na te-
mat swojej przyszłości. W takiej sytuacji słuszne jest oczekiwanie, że pełnolet-
nie dziecko samo będzie poszukiwało sposobów na spełnienie swoich marzeń, 
nawet jeśli będzie to wymagało czasu. 

Po drugie, rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, gdy 
dziecko nie dokłada starań w celu zapewnienia sobie samodzielnego utrzymania 
(art. 133 § 3 k.r.o.). Z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności rodzice 

33 A. Sylwestrzak, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Soko-
łowski, Warszawa 2013, s. 598.

34 Na temat prawa alimentacyjnego M. Łączkowska, Prawo alimentacyjne jako przykład 
regulacji prawnej solidarności międzypokoleniowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 2012, z. 3, s. 155–174.

35 M. Andrzejewski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski..., s. 906.
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tracą władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem, nie mają już zatem możliwości 
podejmowania decyzji i kierowania nim w zakresie zdobywania wykształcenia 
i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Nie ma zatem uzasadnienia dla obcią-
żania rodziców konsekwencjami nie zawsze właściwych wyborów dziecka, na 
które nie mają oni wpływu36.

Po trzecie, rodzice mogą uchylić się od świadczenia alimentów na rzecz 
pełnoletniego dziecka, gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego (art. 1441 k.r.o.). Ta przesłanka, uzasadniająca możliwość 
uchylenia się od świadczenia alimentów, łączy się z negatywną oceną moralną 
oczekiwania środków utrzymania przez pełnoletnie dziecko od jego rodziców. 
Oceny takiej można dokonać tylko w kontekście konkretnej sytuacji. Przypadek 
ten, odnoszący się do całego prawa alimentacyjnego, poza obowiązkiem rodzi-
ców wobec małoletnich dzieci, zostanie omówiony poniżej.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka pełnoletniego jest za-
tem uzależniony, na zasadach ogólnych, od tego, czy dziecko może się samo-
dzielnie utrzymać, a jeśli nie, to czy jego postawa życiowa służy dążeniu do sa-
modzielności, czy świadczenie alimentów na jego rzecz nie będzie się odbywało 
kosztem rodziców oraz czy obciążenie rodziców na jego rzecz nie jest sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego. Należy podkreślić, że rodzice mogą, ale nie 
muszą uchylić się od świadczeń, gdy zaistnieje jedna ze wskazanych okoliczno-
ści. Pojawia się jednak pytanie, czy te okoliczności powinny być także brane pod 
uwagę przez sąd w przypadku orzekania i ustalania wysokości alimentów rodzi-
ców na rzecz pełnoletniego dziecka37. Przepisy bowiem nie uzależniają obowiąz-
ku alimentacyjnego od braku wymienionych okoliczności, lecz ich wystąpienie 
uzasadnia uchylenie się od realizacji świadczeń, wydaje się zatem, że skorzysta-
nie z tej regulacji wymaga aktywnego działania uprawnionego. 

Drugą regulacją uwzględniającą zasady słuszności w prawie alimentacyj-
nym jest art. 1441 k.r.o., zgodnie z którym zobowiązany może się uchylić od 
wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec uprawnionego, jeżeli żądanie 
alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przepis ten nie 
znajduje zastosowania jedynie w przypadku alimentacji na rzecz małoletniego 

36 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 888 (Sejmu VI Kadencji); M. Andrzejewski, 
w: Kodeks rodzinny..., s. 907–908; W. Stojanowska, w: Nowelizacja prawa rodzinnego na pod-
stawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wykładnia – komentarz, red. 
W. Stojanowska, Warszawa 2011, s. 299. 

37 Za takim rozwiązaniem: M. Andrzejewski, w: Kodeks rodzinny..., s. 907.
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dziecka. Na art. 1441 k.r.o. będzie natomiast mógł się powołać na przykład były 
małżonek w sytuacji, gdy drugi z byłych małżonków domaga się środków utrzy-
mania, pozostając z kolejnym partnerem jedynie w związku faktycznym tylko 
z tego powodu, by móc korzystać z alimentów porozwodowych. Zgodnie z art. 
60 § 3 zd. 1 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi roz-
wiedzionemu wygasa bowiem w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego 
nowego małżeństwa. 

Ponadto, na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego będzie mogło 
powołać się pełnoletnie dziecko wobec żądań alimentacyjnych rodzica, który 
wcześniej sam nie dostarczał mu środków utrzymania, a za zaniedbywanie obo-
wiązków względem dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej38. 

Poprzez wprowadzenie omawianego przepisu do Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego ustawodawca ostatecznie uznał, że w przypadku naruszenia za-
sad słuszności żądanie alimentów może zostać oddalone39. Art. 1441 k.r.o. stano-
wi lex specialis i nie ma już potrzeby odwoływania się na zasadach ogólnych do 
nadużywania prawa podmiotowego na podstawie art. 5 k.c.40

Zakończenie

Prawo rodzinne to szczególnego rodzaju dziedzina, z jednej strony wy-
znaczająca pewne pożądane standardy zachowań pomiędzy członkami rodziny, 
z drugiej – mocno powiązana z aspektami natury emocjonalnej, obyczajowej, 
moralnej, psychologicznej, których nie sposób poddać regulacji. Rodzina to zja-
wisko społeczne o zdecydowanie dłuższej historii niż jakiekolwiek stanowione 
przez państwo przepisy jej dotyczące. Ma ona swoje źródło w relacjach o charak-
terze naturalnym, które dopiero z czasem zostały uznane przez kompetentnego 
ustawodawcę za stosunki prawne. Od zawsze jednak rodzina miała do odegra-
nia tę samą rolę, polegającą na zrodzeniu potomstwa, wychowaniu go i prze-
kazaniu następnemu pokoleniu dziedzictwa, zarówno tego materialnego, jak 

38 Tamże, s. 951.
39 W poprzednim stanie prawnym judykatura i przeważająca część doktryny jednoznacz-

nie opowiadała się za możliwością oddalenia żądania alimentów na podstawie art. 5 k.c. T. Smy-
czyński, Roszczenia alimentacyjne a zasady współżycia społecznego, „Studia Prawnicze” 1983, 
nr 1, s. 51 i n.; A. Szpunar, Stosowanie art. 5 KC w sprawach o alimenty, „Palestra” 1989, nr 5–7, 
s. 64 i n.

40 J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny..., s. 1156.
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i kulturowego. Wszelkie jurydyczne ingerencje w tej dziedzinie prawa powinny 
mieć na względzie ten właśnie cel i z ostrożnością podchodzić do zbyt szero-
kiego interpretowania pojęć „rodzina” i „życie rodzinne”. Warto w tym miejscu 
przywołać wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS41, 
zgodnie z którymi 78% ankietowanych wskazuje, że szczęście rodzinne jest dla 
nich najwyższą wartością, 55% chciałoby żyć w rodzinie składającej się z rodzi-
ców i dzieci (faktycznie w takiej sytuacji znajduje się 45%), a 29% w rodzinie 
wielopokoleniowej (faktycznie żyje w takich rodzinach 21% badanych). Wyniki 
te wskazują, że mimo deklarowanej większej otwartości na szersze rozumienie 
rodziny, rzeczywiste oczekiwania osób co do własnej sytuacji życiowej odpo-
wiadają tradycyjnemu modelowi42. 

Omówione w niniejszym artykule rozwiązania prawne to kilka wybranych 
instytucji, które w ostatnich latach zostały znowelizowane przez polskiego usta-
wodawcę. Zmiany te miały za zadanie poprawić dotychczasową regulację, dosto-
sować ją do nowych warunków społeczno-ekonomicznych. Należy mieć jednak 
na uwadze, że w bliżej nieokreślonej przyszłości specjalistów prawa rodzinnego 
czeka poważniejsza debata dotycząca nowego Kodeksu cywilnego. Wówczas 
trzeba będzie udzielić odpowiedzi nie tylko na pytanie o miejsce prawa rodzin-
nego w nowej regulacji, ale nieunikniona wydaje się dyskusja o kwestiach fun-
damentalnych dotyczących stosunków rodzinnoprawnych.
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SOME REFLECTIONS UPON AMENDMENTS OF THE FAMILY  
AND GUARDIANSHIP CODE ENTERED  
INTO FORCE DURING LAST DECADE

Summary

This article is devoted to the several institutions of Polish family law which are 
the results of the amendments of The Family and Guardianship Code entered into force 
during the last decade. The advantages and disadvantages of following regulations were 
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presented: the spouse’s objection to a planned act of management of common matri-
monial property (art. 361), the separation of property established upon demand of one 
spouse’s creditor (art 52 § 1a), the validity of marriage settlement in the relations with 
third party (art. 471), the acknowledgement of fatherhood (art. 74 and next) and the main-
tenance of an adult child (art. 133). 

It is worth to be mentioned that matrimonial property regimes is a very difficult 
area of regulation because the legislator must take into account the interest of each of 
spouses, the interest of whole family and the interest of third parties, especially spouse’s 
creditors. To keep balance between this values is a challenge.

The author of this article underline the importance of the amendment of Polish 
family law concerning the maintenance of an adult child. Current regulation is much 
more just for the parents of an adult child than the previous one.

To sum up, the author concluded that soon Polish legislator will have to answer 
to some fundamental questions concerning family law because of the new Civil Code 
which is being prepared.

Translated by Małgorzata Łączkowska

Keywords: matrimonial property regimes, marriage settlement, acknowledgement of 
fatherhood, maintenance
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OCHRONA RODZINY  
W PRZEPISACH KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 

DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Streszczenie

Przedmiotem refleksji w niniejszym artykule jest sposób i zakres realizacji zasady 
ochrony rodziny w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnoszących się do 
zawarcia małżeństwa. Podstawowym celem jest wyeksponowanie tych obszarów regu-
lacji kodeksowej, w których zasada ochrony rodziny wydaje się wymagać dzisiaj szcze-
gólnej troski, zarówno ustawodawcy, jak i podmiotów stosujących prawo, w kontekście 
obserwowanych zmian społecznych i proponowanych zmian legislacyjnych. Do wspo-
mnianych wyżej „obszarów” należy m.in. przepis art. 12 k.r.o. normujący możliwość 
zawarcia małżeństwa przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie w kontek-
ście ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Autor podkreśla, że zmiana prawa, szczególnie w odniesieniu do norm tak newral-
gicznych, jak normy prawa rodzinnego, powinna być dokonywana szczególnie rozważ-
nie. Nie może być ona prostą funkcją takiej czy innej zmiany społecznej, ale powinna 
być poprzedzona oceną kierunku zmian, w perspektywie podstawowych wartości, któ-
rymi kieruje się dane społeczeństwo.

Słowa kluczowe: zawarcie małżeństwa, ochrona rodziny, prawa osób niepełnospraw-
nych
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Temat konferencji – Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich noweliza-
cjach – skłania do bardziej kompleksowego spojrzenia na ten niewątpliwie klu-
czowy dla rodziny akt prawny i próby oceny przyjętych w nim rozwiązań i ich 
funkcjonowania w praktyce orzeczniczej. Przedmiotem refleksji w niniejszym 
artykule jest zasada ochrony rodziny, a dokładniej: sposób i zakres jej realizacji 
w przepisach kodeksu odnoszących się do zawarcia małżeństwa. Przedłożony 
tekst – biorąc pod uwagę jego zakres tematyczny – należy traktować bardziej 
jako głos w dyskusji, niż szczegółową analizę wspomnianego zagadnienia. Ce-
lem jest wyeksponowanie tych obszarów regulacji kodeksowej, w których zasada 
ochrony rodziny wydaje się wymagać dzisiaj szczególnej troski tak ustawodaw-
cy, jak i podmiotów stosujących prawo.

1. 

Nie ulega wątpliwości, że pierwszym i niewątpliwie podstawowym wymia-
rem realizacji zasady ochrony rodziny jest troska o trwałość małżeństwa, stano-
wiącego jej podstawę. Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem prawnym, z którym 
polski ustawodawca wiąże powstanie rodziny, czemu dał wyraz między innymi 
w przepisach art. 23 i 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). Chociaż 
w kodeksie formalnie nie zdefiniowano małżeństwa, to jednak nie ma wątpli-
wości, dokonując wykładni art. 1 k.r.o. w powiązaniu z art. 18 Konstytucji RP, 
że przez to pojęcie ustawodawca rozumie związek kobiety i mężczyzny. W tym 
kontekście za niekonstytucyjne należy uznać wszelkie próby „otwarcia” pojęcia 
„małżeństwo” na związki osób tej samej płci, a także zrównania z małżeństwem 
w przedmiocie przysługujących mu praw i zakresu ochrony innych form współ-
życia międzyludzkiego, w szczególności tzw. związków partnerskich1. Niepo-
kojąca jest również w tym kontekście tendencja do redefinicji samego pojęcia 
„rodzina”, która jest definiowana już nie tylko za pomocą klasycznych kryte-
riów (poza zawarciem małżeństwa, również kryterium pokrewieństwa i przy-
sposobienia), ale także tzw. kryterium wspólnoty ekonomicznej – pozostawania 
we wspólnym gospodarstwie domowym, wspólnym zamieszkaniu, zwłaszcza 

1 Szerzej na ten temat: T. Smyczyński, Małżeństwo – konkubinat – związek partnerski, 
w: Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. Andrzejew-
ski, Toruń 2013, s. 71 i n.; A. Mączyński, Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania in-
stytucjonalizacji związków homoseksualnych, w: tamże, s. 83 i n.



575Ochrona rodziny w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego...

wówczas, gdy obecna jest ona nie tylko w poglądach, ale i w praktyce stosowania 
prawa, stając się podstawą konkretnych rozstrzygnięć sądowych2.

Troska o trwałość małżeństwa nie może przejawiać się tylko w prostym 
przeciwdziałaniu jego rozwiązaniu, ale powinna także znaleźć swój wyraz już 
w ramach przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa. W doktrynie podkre-
śla się3, że celem tej grupy przepisów jest nie tylko określenie przesłanek, od 
których spełnienia uwarunkowane jest zaistnienie (powstanie) małżeństwa, ale 
i przeciwdziałanie zawieraniu małżeństw, naruszających powszechnie akcepto-
wane w naszym kręgu kulturowym normy etyczne i obyczajowe (na przykład 
małżeństwa między bliskimi krewnymi, bigamia), w tym przeciwdziałanie zbyt 
pochopnemu i nierozważnemu zawieraniu małżeństw, które już w chwili zawar-
cia wykazują znamiona przyszłego rozpadu. W doktrynie spotkać można pogląd, 
że wspomniane cele znalazły na ogół zadowalające odzwierciedlenie w przepi-
sach kodeksowych normujących zawarcie małżeństwa4. Aprobując co do zasady 
ten pogląd, należy jednak zwrócić uwagę na postulaty formułowane w doktry-
nie w omawianej kwestii5, a także zmieniający się kontekst społeczny i prawny, 
w którym funkcjonują unormowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co, 
zdaniem niektórych autorów, skłania do poszukiwania nowych rozwiązań, także 
w przedmiocie obowiązującego normatywnego modelu małżeństwa. Kwestie te 
wymagają z pewnością pogłębionego studium, które wykracza poza ramy niniej-
szego opracowania, dlatego, jak wspomniano, zasygnalizowane zostaną jedynie 
najistotniejsze problemy.

Wspomniany nowy kontekst prawny to przede wszystkim Konwencja 
o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 
2006 roku i ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 roku6. Postanowienia 
konwencji nie współbrzmią z obowiązującymi unormowaniami prawa polskiego 
w zakresie instytucji ubezwłasnowolnienia oraz prawa osób niepełnosprawnych 

2 Por. np. Wyrok SN z dn. 13.04.2005 r., IV CK 684/04.
3 Por. J. Winiarz, Zawarcie małżeństwa, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. 

J.S. Piątowski, Warszawa 1985, s. 124.
4 Tamże.
5 Por. np. M. Goettel, Okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (przeszkody mał-

żeńskie) w polskim prawie rodzinnym – aspekty materialnoprawne, w: Zawarcie małżeństwa 
w różnych systemach prawnych, religiach i kulturach, red. R. Sztychmiler, Olsztyn 2009, s. 11 i n.

6 Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1169.
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intelektualnie do zawarcia małżeństwa (art. 12 k.r.o)7. Mimo że Polska zgłosiła 
oświadczenie interpretacyjne do art. 128 konwencji oraz zastrzeżenie do art. 23 
ust. 1 pkt a9 dotyczące wspomnianych wyżej zagadnień, nieobwarowane żadnym 
terminem, z czego wynika, że wspomniane przepisy konwencji nie będą stoso-
wane do momentu zmiany przepisów prawa polskiego, zmiany w obu wskaza-
nych obszarach, zwłaszcza w przedmiocie instytucji ubezwłasnowolnienia, wy-
dają się jednak nieuniknione. 

W publikacjach dotyczących wspomnianej konwencji podkreśla się, że ce-
lem art. 12 jest wprowadzenie tzw. modelu wspomagania podejmowania decyzji 
(supported decision-making) w miejsce dotychczasowego modelu tzw. zastęp-
czego podejmowania decyzji (substitute decision-making)10, co wiąże się z za-
sadniczymi zmianami w zakresie skutków dotychczasowego modelu, to zna-
czy w zakresie instytucji ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności 
prawnych osoby z niepełnosprawnością, aż po likwidację wskazanych instytucji. 
W literaturze pojawiają się już propozycje konkretnych rozwiązań, między in-
nymi wprowadzenia instytucji asystenta prawnego osoby z niepełnosprawnością 

7 Szerzej na ten temat: M. Zima-Parjaszewska, Równość osób z niepełnosprawnościami 
wobec prawa – sytuacja prawna osób ubezwłasnowolnionych, w: Najważniejsze wyzwania po 
ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, red. A. Błaszczak, War-
szawa 2012, s. 16–25; Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, red. K. Kędziora, Warszawa 2012. 

8 Wspomniane oświadczenie interpretacyjne ma następującą treść: „Rzeczpospolita Polska 
oświadcza, że interpretuje art. 12 konwencji w sposób zezwalający na stosowanie ubezwłasno-
wolnienia, w okolicznościach i w sposób określony w prawie krajowym, jako środka, o którym 
mowa w art. 12 ust. 4, w sytuacji, gdy wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego 
lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowa-
niem”.

9 Wspomniane zastrzeżenie do art. 23 brzmi następująco: „Na podstawie art. 46 konwen-
cji Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo do niestosowania postanowienia art. 23 ust. 1 
lit. a konwencji do czasu zmiany przepisów prawa polskiego. Do momentu wycofania zastrzeże-
nia, osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej albo nie-
dorozwoju umysłowego, a która jest w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, nie będzie 
mogła zawrzeć związku małżeńskiego, chyba że sąd zezwoli na zawarcie małżeństwa, stwier-
dzając, że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu, ani zdrowiu przyszłe-
go potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie. Uwarunkowania te 
wynikają z art. 12 §1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, 
poz. 59, z późn. zm.)”. 

10 Szerzej na ten temat: M. Zima-Parjaszewska, Ubezwłasnowolnienie w świetle konstytucji 
RP oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, s. 16, www.ptpa.org.pl/publikacje 
– Ekspertyza prawna dotycząca ubezwłasnowolnienia.



577Ochrona rodziny w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego...

intelektualną lub psychospołeczną11. U podstaw tych propozycji leży funda-
mentalne założenie (zbieżne z podstawowym celem i ideą konwencji), zgodnie 
z którym prawo powinno przewidywać różnorodność form pomocy osobom 
z niepełnosprawnością w zakresie podejmowania decyzji i jej wyrażania, przy 
czym pierwszeństwo powinny mieć formy o najmniejszym stopniu ingerencji 
w autonomię tych osób12.

Warto wspomnieć, że w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad 
projektem zmian w prawie polskim we wspomnianym zakresie. Choć sam pro-
jekt nie jest jeszcze gotowy, znane jest już jednak podstawowe założenie, któ-
re zostało sformułowane jako „odstąpienie od modelu sztywnego ograniczenia 
praw i wolności osób niepełnosprawnych”13. W zakresie szczegółowych rozwią-
zań, przewiduje się między innymi:

− odstąpienie od modelu, w którym orzeczeniem sądowym pozbawia się 
osobę zdolności do czynności prawnych, na rzecz zasady pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych osoby dorosłej z wyjątkami od niej;

− rezygnację z kliku obecnie funkcjonujących instytucji (opieka nad ubez-
własnowolnionym całkowicie, kuratela nad ubezwłasnowolnionym czę-
ściowo, a także kuratela dla osoby niepełnosprawnej) i zastąpienie ich 
instytucją opieki, której cechą byłaby różnorodność form;

− odstąpienie od ubezwłasnowolnienia całkowitego jako przeszkody mał-
żeńskiej;

− uchylenie przepisu art. 12 k.r.o. (przeszkody choroby psychicznej i niedo-
rozwoju umysłowego) i wprowadzenie w jego miejsce nowej przesłanki 
w postaci zaburzeń psychicznych, uniemożliwiającej zawarcie małżeń-
stwa14. 

11 Por. I. Kleniewska, M. Seroczyńska, Założenia uregulowania w polskim prawie instytu-
cji asystenta prawnego osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychospołeczną, w: Jeśli 
nie ubezwłasnowolnienie, to co?..., s. 107 i n.

12 Tamże, s. 118.
13 Zostały one upublicznione w chwili oddawania do druku niniejszego artykułu, dlatego 

zdecydowałem się je uwzględnić. Wspomniane cele przyszłej nowelizacji zawarte zostały w pi-
śmie Ministerstwa Sprawiedliwości z 20 stycznia 2014 r. (DPrC-I-061-1/14/2) stanowiącego odpo-
wiedź na wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 7 stycznia 2014 r. o udostępnienie tekstu 
„Projektu założeń do projektu ustawy zmieniającej Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cy-
wilnego oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy w zakresie instytucji ubezwłasnowolnienia” (http://
programy.hfhr.pl/monitoringprocesulegislacyjnego/zmiany-w-instytucji-ubezwlasnowolnienia-
odpowiedz-ministerstwa-sprawiedliwosci/). 

14 Tamże.
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Realizacja wymienionych założeń do projektu w postaci noweli oznacza 
niewątpliwie zapowiedź zmiany w zakresie przesłanek zawarcia małżeństwa 
oraz dotychczasowego ustawowego katalogu okoliczności ograniczających swo-
bodę jego zawarcia. 

2. 

Poza wskazanym już kontekstem prawnym, zwraca uwagę również zmie-
niający się kontekst społeczny, w jakim funkcjonują przepisy Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. Kontekst społeczny bywa opisywany w socjologii jako 
teoria tzw. drugiego przejścia demograficznego15. Zgodnie z nią, proces obser-
wowanych współcześnie zmian społecznych i demograficznych cechuje między 
innymi: spadek liczby zawieranych małżeństw i wzrost liczby związków niefor-
malnych, wzrost liczby rozwodów i separacji, wzrost liczby urodzeń pozamał-
żeńskich oraz wzrost akceptacji społecznej dla zjawiska kohabitacji. Opisywany 
proces niesie ze sobą, jak się podkreśla, zmianę modelu rodziny w kierunku 
„indywidualistycznym”16. Podstawowym motywem wchodzenia w związki i po-
zostawania w nich jest w tym modelu osobista korzyść. Wspomniana zmiana 
modelu rodziny wiąże się z osłabieniem instytucji małżeństwa, które – zdaniem 
zwolenników tej teorii – powoli (acz nieuchronnie) traci na znaczeniu na rzecz 
innych, mniej formalnych form współżycia17. 

Utrata przez małżeństwo, w wyniku opisanych pokrótce zmian społecz-
nych, jego dotychczasowego znaczenia jako podstawy rodziny, może rodzić 
skutek – jak zauważa M. Domański – w postaci utraty przez ustawodawcę 
możliwości realizacji ochrony rodziny poprzez materialnoprawne regulacje 
prawa małżeńskiego. To, z kolei, rodzi pytanie o możliwe strategie i działania 
stanowiące odpowiedź na zaistniałą sytuację. M. Domański kreśli trzy możli-
we scenariusze18. Pierwszym jest zaniechanie jakichkolwiek zmian i pozosta-
wienie obowiązującego modelu. Byłoby to jednak, jego zdaniem, równoznaczne 
z zaakceptowaniem „stopniowego rozchodzenia się założeń ustawowych i norm 

15 Szerzej na ten temat: M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, szcze-
gólnie s. 367 i n., z przywołaną tam literaturą.

16 Tamże, s. 369.
17 Tamże, s. 370.
18 Por. tamże, s. 408–411.
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prawnych oraz rzeczywistości społecznej”. Drugim możliwym rozwiązaniem 
– zdaniem tego autora – jest „pogłębianie tradycyjnego podejścia, akcentują-
cego ochronę rodziny i trwałości małżeństwa”19. Oznaczałoby to koncentrację 
na ścisłym przestrzeganiu przepisów i konieczność zmiany w zakresie praktyki 
niewłaściwego ich stosowania. Trzecim teoretycznie możliwym rozwiązaniem, 
za którym opowiada się M. Domański, jest „podjęcie próby modyfikacji norma-
tywnej koncepcji małżeństwa, w kierunku zgodnym – przynajmniej w pewnym 
stopniu – z trendami społeczno-demograficznymi”20. W ramach tej koncepcji 
mieści się „modelowanie małżeństwa w kierunku bardziej prywatnym”, co ozna-
cza de facto – zdaniem autora – likwidację tzw. względnych zakazów małżeń-
skich, a „pozostawienie ograniczeń wynikających wyłącznie z ochrony swobody 
i świadomości nupturientów oraz przyjętych wzorców kulturowych”21 (na przy-
kład monogamii, pokrewieństwa). Proponowane zmiany M. Domański określa 
jako „część toczącego się procesu unowocześniania regulacji rodzinnoprawnych 
i ich dostosowywania do zmieniającej się rzeczywistości społecznej”22.

Ramy niniejszej publikacji, jak wspomniano, nie pozwalają na głębsze 
wniknięcie w omawiany problem oraz szczegółową dyskusję i polemikę ze sta-
nowiskiem autora, dlatego ograniczę się do kilku uwag. 

Trudno zaprzeczyć, że jesteśmy świadkami zmian społecznych, także 
(może nawet przede wszystkim) w obszarze stosunków rodzinnych, choć z pew-
nością można by (i trzeba) dyskutować nad ich przyczynami, tempem, zakre-
sem oraz trwałością (nieodwracalnością). Przykładowo, spadek liczby urodzeń 
w Polsce trudno interpretować wyłącznie w kategorii tzw. drugiego przejścia 
demograficznego, w tym samym bowiem czasie, jak wynika z wielu źródeł, Pol-
ki rodzą więcej dzieci za granicą (na przykład w Wielkiej Brytanii). Fakt ten 
każe poszukiwać innych przyczyn zrozumienia i wyjaśnienia zjawiska niskiej 
dzietności niż wspomniana teoria. W opisywanym przypadku nietrudno jest je 
wskazać. Są nimi między innymi wieloletnie i poważne zaniedbania państwa 
polskiego (kolejnych rządów) w zakresie polityki prorodzinnej. Trudno również 
zaprzeczyć, że wspomniane zmiany społeczne wyrażają się między innymi ro-
snącą popularnością związków kohabitacyjnych. Właściwa ocena tego zjawiska 

19 Tamże, s. 410.
20 Tamże, s. 411.
21 Tamże, s. 412.
22 Tamże, s. 414.
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domaga się jednak wprowadzenia koniecznego rozróżnienia co do charakteru 
tych związków. Wydaje się, co znajduje także potwierdzenie w badaniach23, że 
związki te nie zawsze są alternatywą dla małżeństwa, ile raczej je poprzedzają, 
co jest również związane z odkładaniem decyzji o zawarciu małżeństwa. 

Istotniejsze jednak od poruszanych tutaj kwestii socjologicznych jest bez 
wątpienia zajęcie stanowiska wobec oceny wpływu opisywanych zjawisk na 
treść norm prawa małżeńskiego, szczególnie w kontekście scharakteryzowa-
nych już trzech teoretycznych rozwiązań sformułowanych przez M. Domańskie-
go. W przeciwieństwie do autora jestem zdecydowanym zwolennikiem drugiej 
z opisywanych możliwości. Obecna sytuacja nie wymaga, moim zdaniem, ja-
kiejś radykalnej ingerencji ustawodawcy w normatywny model małżeństwa, 
poza może kwestią związaną z ratyfikacją przez Polskę Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych, o czym była już mowa. Model ten, co do swych zasad-
niczych rozstrzygnięć, zwłaszcza dotyczących trwałości małżeństwa i ochrony 
rodziny powstałej przez jego zawarcie, jest właściwy i nie powinien być zmienia-
ny. Problemem jest za to niewątpliwie niewłaściwa praktyka stosowania prawa 
i należy podjąć wysiłki w celu jej zmiany. Akceptacja obowiązującego mode-
lu normatywnego instytucji małżeństwa nie oznacza oczywiście wykluczenia 
możliwości zmian określonych przepisów i wynikających z nich norm. Zmiana 
taka jednak nie może polegać na przykład na prostej akceptacji przez ustawo-
dawcę praktyki, zgodnie z którą zajście w ciążę lub urodzenie dziecka ze stosun-
ku nupturientów miałoby oznaczać, jak proponuje M. Domański, „automatyczne 
spełnienie przesłanek udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa”24. Nie 
można również uznać za przekonujące uzasadnienie tego typu postulatu, które 
sprowadza się do stwierdzenia: „W takiej bowiem sytuacji decyzja o założeniu 
rodziny została już podjęta i jest realizowana, a przyszli rodzice nie powinni być 
ograniczeni w możliwości prawnego usankcjonowania swojego związku”25. Taki 
automatyzm, po pierwsze, pomija fakt, że poczęcie dziecka nie zawsze – niestety 
– jest świadomą decyzją rodziców, których wcale nierzadko nic ze sobą nie łączy 
(na co zresztą wskazuje sam autor w toku przeprowadzonych badań), a zawar-
cie małżeństwa w takiej sytuacji tylko pozornie służyłoby dziecku, biorąc pod 
uwagę jego niestabilność i formalność. Po drugie zaś, podejście takie kłóci się 

23 Por. np. W. Stojanowska, Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu mał-
żeństw w świetle badań socjologicznych, Zeszyty Prawnicze UKSW 2012, nr 12.3, s. 21 i n.

24 Por. M. Domański, Względne zakazy małżeńskie..., s. 412.
25 Tamże.
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z zasadą ochrony swobody stron, w tym przypadku małoletniej matki, która nie-
rzadko doświadcza szeroko rozumianego przymusu przy podjęciu decyzji o za-
warciu małżeństwa26 (presja rodziców i środowiska, fakt poczęcia dziecka, brak 
środków utrzymania itp.). Warto w tym kontekście jeszcze raz podkreślić szcze-
gólną nietrwałość tych właśnie małżeństw (zawartych za zgodą sądu), potwier-
dzoną w wielu badaniach bez względu na dekadę, w jakiej były prowadzone27, 
spowodowaną najczęściej niedojrzałością stron lub brakiem więzi uczuciowej 
między małżonkami już w momencie zawierania małżeństwa. W opisywanym 
przypadku lepiej sprawdza się obecny model, w którym zawarcie małżeństwa 
przez małoletnią kobietę (powyżej 16. roku życia) jest możliwe, ale uwarunko-
wane zgodą sądu, a ta z kolei powinna być uzależniona, jak wiadomo, nie tylko 
od ważnych powodów (na przykład ciąża), ale przede wszystkim od przesłanki 
dobra rodziny. Na kanwie cytowanej już wypowiedzi M. Domańskiego trzeba 
podkreślić, że przepis art. 10 § 2 k.r.o. służy nie tyle ograniczaniu, ile ochronie 
stron przed negatywnymi konsekwencjami pochopnych decyzji. 

Powyższy przykład wskazuje na szczególne zadania w zakresie realizacji 
zasady trwałości małżeństwa i ochrony rodziny, jakie ma do spełnienia sąd. De 
lege lata należy postulować, by zgoda sądu na zawarcie małżeństwa w omawia-
nym przypadku była poprzedzona rzeczywistą, szczegółową weryfikacją prze-
słanek ją warunkujących, w tym szczególnie rozstrzygnięciem, czy zawarcie 
małżeństwa będzie służyć dobru przyszłej rodziny. Krytycznie należy w tym 
kontekście odnieść się również do formułowanych w literaturze przedmiotu pro-
pozycji obniżenia granicy wieku zawarcia małżeństwa lub takiej zmiany obo-
wiązujących unormowań, by umożliwić zawieranie małżeństw 16-letnim męż-
czyznom. Postulaty takie były formułowane już wcześniej i słusznie nie spotkały 
się z aprobatą ustawodawcy28. 

Warto na koniec zauważyć, że zmiana prawa, szczególnie w odniesie-
niu do norm tak newralgicznych, jak normy prawa rodzinnego, powinna być 

26 Szerzej na ten temat: W. Stojanowska, Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawie-
raniu małżeństw..., s. 35 i n.

27 Por. np. K. Marzec-Holka, Dezintegracja małżeństw zawartych za zgodą sądu, Byd-
goszcz 1994.

28 Por. np. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektó-
rych innych ustaw z dnia 23 kwietnia 2003 r. (druk 1566) oraz krytyczną opinię do tego projektu 
autorstwa W. Stojanowskiej. Por. także M. Kosek, w: W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja 
prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – wy-
kładnia – komentarz, red. W. Stojanowska, Warszawa 2011, s. 166 i n.
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dokonywana szczególnie rozważnie. Nie może być ona prostą funkcją takiej czy 
innej zmiany społecznej, ale powinna być poprzedzona oceną kierunku zmian, 
w perspektywie podstawowych wartości, którymi kieruje się dane społeczeń-
stwo. Społeczeństwo tworzy prawo, ale i prawo kształtuje społeczeństwo.
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FAMILY PROTECTION IN LIGHT OF THE PROVISIONS  
OF THE FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE  
RELATING TO CONTRACTING MARRIAGE

Summary

The aim of this article is to ponder on the manner and the scope of implementation 
of the rule of family protection stipulated in the provisions of the Family and Guardian-
ship Code pertaining to contracting marriage. The main aim is to highlight the areas of 
legislation in which, nowadays, the aforementioned rule seems to require special care on 
the part of the legislator and the entities applying the law, in the context of the observed 
social changes and proposed changes in the law. One of the provisions belonging to the 
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aforementioned „area” is Article 12 of the Family and Guardianship Code providing for 
the possibility of contracting marriage by persons with mental disorders, in particular 
in the context of the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Dis-
abilities.

The author stresses that changes in the law should be made in a particularly pru-
dent way, especially those regarding such delicate provisions of law as the ones pertain-
ing to family law. It cannot be a simple result of a social change, but it should be primed 
by assessment of the direction in which the changes are evolving, taking into account the 
basic values cherished by the society.

Translated by Mirosław Kosek

Keywords: contracting marriage, family protection, rights of the disabled
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OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY RODZICÓW 
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PO NOWELIZACJI KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO  
Z 2008 ROKU

Streszczenie

Zasadą jest, że rodzice mają obowiązek utrzymania dziecka, które nie jest jeszcze 
w stanie się samodzielnie utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na 
pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Nie ma w prawie polskim przepisu, na 
podstawie którego obowiązek alimentacyjny wobec dziecka gasłby automatycznie np. po 
dojściu przez dziecko do pełnoletności. Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
z 13 czerwca 2009 r. dała rodzicom pełnoletnich dzieci wyraźną podstawę do uchylenia 
się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego (świadczeń alimentacyjnych) w trzech 
przypadkach. Po pierwsze, gdy świadczenie alimentacyjne wiąże się z nadmiernym 
uszczerbkiem dla rodziców. Po drugie, jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania 
możności samodzielnego utrzymania się. Po trzecie, jeśli żądanie alimentów jest sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego. Przedmiotem niniejszego opracowania jest anali-
za znaczenia i zakresu prawa do uchylenia się od wykonywania obowiązku alimentacyj-
nego (świadczeń alimentacyjnych), przesłanek uchylenia się oraz sformułowanie kilku 
postulatów de lege ferenda, wykorzystując rozwiązania zagraniczne.

Słowa kluczowe: dziecko, alimenty, uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego, ali-
mentacja po dojściu do pełnoletności
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Uwagi wprowadzające

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek alimentacji 
dziecka od urodzenia do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielne-
go utrzymania się. Zatem dopóki dziecko nie osiągnie samodzielności finanso-
wej, dopóty może dochodzić świadczeń alimentacyjnych od swoich rodziców 
niezależnie od aktualizacji przesłanki niedostatku i w takiej wysokości, aby 
jego potrzeby były zaspokajane w zbliżonym stopniu co potrzeby rodziców przy 
uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku kształcenia oraz innych indy-
widualnych okoliczności (zasada równej, podobnej stopy życiowej)1.

Zarówno więc sam fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jak i uzy-
skiwanie przez nie środków finansowych z tytułu pracy zawodowej, renty inwa-
lidzkiej czy zasiłku dla bezrobotnych nie pociąga za sobą automatycznie ustania 
obowiązku alimentacyjnego ciążącego na rodzicach2, jeżeli w sensie ekonomicz-
nym jest ono zależne od rodziców (tzw. young-adults). Taka sytuacja będzie 
miała miejsce na przykład wtedy, gdy dziecko pobiera naukę w szkole lub na 
uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie 
kwalifikacji zawodowych3 lub też jeśli jest dotknięte kalectwem (wrodzonym 
czy nabytym później), chorobą czy niedorozwojem umysłowym.

Do niedawna, bo do nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która 
weszła w życie 13 czerwca 2009 r., rodzice nie mogli uchylić się od obowiązku 
alimentacyjnego względem dziecka, które nie może się samodzielnie utrzymać 
tylko na tej podstawie, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby 
dla nich nadmierny ciężar. Musieli oni podzielić się z dzieckiem nawet najskrom-
niejszymi dochodami4, a nawet uszczuplić swój majątek w sytuacjach skrajnych 
(zwłaszcza o charakterze przejściowym)5, aby zapewnić dziecku utrzymanie 
i wychowanie. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenie alimentów mógł 
być tylko brak wszelkich możliwości finansowych po stronie zobowiązanego. 

1 A. Szlęzak, Zasada równej stopy życiowej w prawie rodzinnym, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny” 1985, nr 1, s. 37.

2 Wyrok SN z dn. 14.05.2002 r., V CKN 1032/00, Lex nr 55514.
3 Uchwała SN z dn. 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSN 1988, z. 4, poz. 42.
4 Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej SN z dn. 9.06.1976 r., III CZP 46/75, OSNC 1976, 

nr 9, poz. 184; wyrok SN z dn. 6.01.2000 r., I CKN 1077/99, Lex nr 51637; wyrok SN z dn. 
16.01.2001 r., II CKN 40/99, Lex nr 52373.

5 Wyrok SN z dn. 24.03.2000 r., I CKN 1538/99, Lex nr 51629.
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Na zasadzie wyjątku Sąd Najwyższy w kilku przypadkach (w przeważającej 
części w orzeczeniach dotyczących studentów) orzekł odmiennie i opowiedział 
się (mimo braku wyraźnej podstawy prawnej) za koniecznością uwzględniania 
takich okoliczności, jak na przykład chęć dalszej nauki, zdolność i cechy cha-
rakteru pozwalające na uzyskanie wyższego wykształcenia, sytuacja materialna 
rodziców6. Nadto roszczenia dzieci pełnoletnich, ale jeszcze niesamodzielnych, 
podlegały ocenie z punktu widzenia art. 5 k.c. i w skrajnych przypadkach mogły 
prowadzić do odmówienia im ochrony prawnej z racji sprzeczności z zasadami 
współżycia społecznego7. Stosowanie jednak konstrukcji nadużycia prawa pod-
miotowego było ograniczone do zupełnie wyjątkowych sytuacji. Bezwzględny 
charakter przepisów regulujących prawa i obowiązki wynikające ze stosunku 
alimentacyjnego oraz fakt, że powstaje on ex lege są wyrazem szczególnego zna-
czenia tej problematyki zarówno dla jednostek tworzących rodzinę, jak i dla ca-
łego społeczeństwa8. Obowiązek alimentacyjny jest więc uzasadniony społecz-
nie – to jedna z gwarancji ochrony dobra dziecka i solidarności rodzinnej, a tym 
samym odpowiada on zasadom współżycia społecznego. Ma też na celu między 
innymi odciążenie społeczeństwa od kosztów utrzymania osób, którym w bra-
ku prawnej więzi alimentacyjnej należałoby dostarczyć wsparcia z funduszów 
społecznych. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej mają charakter subsy-
diarny, są wyrazem zasady pomocniczości państwa w tym zakresie9. Naturalne 
i niebudzące najmniejszych wątpliwości jest bowiem pierwszeństwo obowiązku 
ponoszenia przez rodziców kosztów związanych z dorastaniem i rozwojem ich 
dziecka w aspekcie fizycznym, duchowym i intelektualnym10.

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią ustawodawcy na wyraźny trend 
w orzecznictwie11, który został ugruntowany wytycznymi z 16 grudnia 1987 r. 

6 Por. np.: wyrok SN z dn. 14.11.1997 r., III CKN 257/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 70; wyrok 
SN z dn. 12.02.1998 r., I CKN 499/97, Lex nr 50545.

7 Zob. m.in. T. Justyński, Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kraków 2000, 
s. 263–264.

8 M. Andrzejewski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski, Warszawa 2010, s. 731.

9 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, s. 217; wyrok SN 
z dn. 3.09.1998 r., I CKN 908/97, OSN 1999, nr 3, poz. 53.

10 M. Łączkowska, Prawo alimentacyjne jako przykład regulacji prawnej solidarności mię-
dzypokoleniowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, z. 3, s. 159.

11 Na temat ewolucji orzecznictwa i piśmiennictwa w zakresie niegodności alimentacji zob. 
A. Szpunar, Stosowanie art. 5 k.c. w sprawach o alimenty,„Palestra” 1989, nr 5–7, s. 64–77.
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w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty12. Ustawo-
dawca polski, dokonując pierwszej nowelizacji przepisów o obowiązku alimen-
tacyjnym od czasu uchwalenia kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, expressis 
verbis przyznał rodzicom prawo do uchylenia się od wykonywania obowiązku 
alimentacyjnego (świadczeń alimentacyjnych) w razie zagrożenia nadmiernym 
dla nich uszczerbkiem, w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samo-
dzielności (art. 133 § 3 k.r.o.) lub jeśli żądanie alimentów byłoby sprzeczne z za-
sadami współżycia społecznego (art. 1441 k.r.o.). Tym samym na gruncie ustawy, 
a nie tylko judykatury i doktryny, wytyczono granice ponoszenia odpowiedzial-
ności związanej z zaspokajaniem potrzeb najbliższych. 

Uchylenie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego  
(świadczeń alimentacyjnych) a wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Precyzyjne rozgraniczenie sytuacji, w których dochodzi do wygaśnięcia 
obowiązku alimentacyjnego od tych, które mogą być przesłanką uchylenia się 
od wykonywania obowiązku alimentacyjnego (świadczeń alimentacyjnych) jest 
niezwykle istotne. Skutki bowiem jednego i drugiego są odmienne. 

Wygaśnięcie prawa do żądania alimentów przez dziecko oznacza, że prze-
staje istnieć co najmniej jedna przesłanka konkretyzująca obowiązek alimenta-
cyjny. Jeśli więc dziecko ukończyło szkołę średnią zawodową i uzyskało kon-
kretny zawód dający możliwość zatrudnienia i nie podjęło od razu wyższych 
studiów, a jego wiek przekracza znacznie normalny wiek młodzieży rozpoczy-
nającej studia, nie może ono żądać od rodziców finansowania znacznie opóźnio-
nych studiów13. Wymienione okoliczności oznaczają usamodzielnienie się dziec-
ka i tym samym wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodziców z art. 133 
§ 1 k.r.o. Raz wygasły obowiązek alimentacji dziecka ze względu na jego samo-
dzielność życiową nie odżywa w przyszłości w tej samej postaci. Co najwyżej, 
jeśli będzie ono znajdowało się w niedostatku, może zaktualizować się „zwykły” 
obowiązek alimentacyjny uregulowany w art. 133 § 2 k.r.o.14

12 Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dn. 16.12.1987 r., 
III CZP 91/86, OSNCP 1988, nr 4, poz. 42.

13 Wyrok SN z dn. 17.12.1976 r., III CRN 280/76, OSP 1977, nr 11, poz. 196.
14 T. Smyczyński, Glosa do wyroku SN z 11 lutego 1986 r., OSPiKA 1987, nr 4, poz. 85.
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Natomiast uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (świad-
czenia alimentacyjnego) nie prowadzi do utraty prawa podmiotowego do żąda-
nia alimentów od rodziców (jak ma to miejsce przy wygaśnięciu). Dzieje się 
tak, ponieważ stosunek alimentacyjny powstaje ex lege, to znaczy z określonym 
układem stosunków rodzinnych norma prawna wiąże powstanie określonego 
stosunku prawnego15. Konkretny obowiązek alimentacyjny powstaje natomiast 
w razie spełnienia się ustawowych przesłanek alimentacji. W ramach tego sto-
sunku zobowiązaniowego między określonymi indywidualnie osobami upraw-
nionemu przysługuje roszczenie o alimenty (wierzytelność), a zobowiązany ma 
obowiązek spełnić odpowiadające mu świadczenie alimentacyjne (dług)16. Po-
nieważ obowiązek alimentacyjny należy do kategorii stosunków obligacyjnych 
(zobowiązań rodzinno-prawnych, biorąc pod uwagę jego źródło)17, nie powinno 
budzić wątpliwości, że nie może on w każdym przypadku być wykonywany bez 
względu na postawę i zachowanie się uprawnionego. 

Istnienie obowiązku alimentacyjnego nie podlega ocenie z punktu widze-
nia zasad współżycia społecznego. Należy rozgraniczyć problem istnienia i wy-
konywania obowiązku alimentacyjnego. Powołując się na niegodność upraw-
nionego czy też nadmierny uszczerbek finansowy spowodowany świadczeniem 
alimentów na rzecz pełnoletniego dziecka, nie kwestionuje się samego obowiąz-
ku dostarczania środków utrzymania krewnym. Celem zarówno art. 133 § 3, jak 
i art. 1441 k.r.o. jest tylko wyznaczenie granic, w których to czynienie użytku 
z prawa do żądania alimentów odpowiada ogólnemu poczuciu sprawiedliwości 
i nie jest moralnie naganne18. Ocenie podlega więc samo roszczenie alimentacyj-
ne. I tylko ono może naruszać zasady współżycia społecznego. Nie chodzi więc 
o uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego „w ogóle”, ale tylko o uchylenie 
się od obowiązku, który jest wykonywany19. Tym samym cały czas istnieje obo-
wiązek alimentacyjny, ale ze względu na niegodność uprawnionego czy też jego 
złą sytuację materialną nie jest on realizowany. W razie zmiany okoliczności 

15 Zwolennikiem podziału na potencjalny i konkretny obowiązek alimentacyjny jest 
m.in. E. Budna, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci, „Nowe Prawo” 1990, 
nr 7–9, s. 66.

16 Tak SN w uzasadnieniu uchwały z 24.02.2011 r., III CZP 134/10, Lex nr 707477.
17 Uchwała SN (7) z dn. 24.05.1990 r., III CZP 21/90, OSNCP 1990, nr 10–11, poz. 128. 
18 T. Justyński, Nadużycie prawa..., s. 138.
19 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz 

do art. 617–1441, Lex 2014.
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żądanie uprawnionego może zostać uwzględnione, gdyż uchylenie się od wyko-
nywania obowiązku alimentacyjnego (świadczeń alimentacyjnych) nie prowadzi 
do definitywnej utraty prawa podmiotowego do żądania alimentów. Mamy więc 
do czynienia z sytuacją, gdy przy istniejącej odpowiedzialności alimentacyjnej, 
wobec spełnienia wszystkich przesłanek istnienia obowiązku alimentacyjnego, 
nie istnieje dług po stronie zobowiązanego, rozumiany jako powinność świad-
czenia na rzecz uprawnionego20. Sąd tym samym nie stwierdzi, że obowiązek 
ustał czy wygasł, lecz oddali powództwo o alimenty czy też o zmianę ich wyso-
kości. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawia się, poza przywołanymi, 
określenie „uchylenie obowiązku alimentacyjnego” lub „uchylenie alimentów”, 
które jest utożsamiane z wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego21.

Relacja między art. 133 § 3 a 1441 k.r.o.

Ustawodawca nie określił relacji pomiędzy przywołanymi w tytule punktu 
artykułami22. Nie ulega wątpliwości, że zakres podmiotowy art. 1441 k.r.o. jest 
szerszy niż art. 133 § 3 k.r.o. Choć stosowanie obu przepisów jest wyłączone 
w stosunku do rodziców małoletnich dzieci, to podczas gdy pierwszy z przepi-
sów dotyczy każdej osoby zobowiązanej, drugi – tylko rodziców. Ponadto „klau-
zula zasad współżycia społecznego” jest pojęciem szerszym niż „niedokładanie 

20 Tak J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 761.
21 Wyrok SN z dn. 16.07.1998 r., I CKN 521/98, Lex nr 1232692 („Rodzice nie mogą za-

tem uchylić się od obowiązku alimentacyjnego”); wyrok SN z dn. 12.05.1998 r., II CKN 722/97, 
Lex nr 503166 („w realiach rozpoznawanej sprawy pozwana jako dziecko [córka] powoda nie 
jest w stanie ze względu na chorobę psychiczną i związane z tym inwalidztwo drugiej grupy, 
utrzymać się samodzielnie i już ta okoliczność przesądza o tym, że obowiązek dalszego ali-
mentowania jej przez powoda nie może być uchylony [arg. z art. 133 § 1 k.r.o.]”); wyrok SN  
z dn. 25.05.1999 r., I CKN 274/99, Lex nr 327915 („Żądanie uchylenia tych alimentów...”); wy-
rok SN z dn. 27.07.1999 r., I CKN 687/98, Lex nr 503167. Por. jednak J. Ignaczewski, Obowiązek 
alimentacyjny po nowelizacji. Art. 128–1441 KRO. Komentarz, Warszawa 2009, s. 61. Autor uży-
wa sformułowania na oznaczenie stanu faktycznego, o którym mowa w art. 133 § 3, art. 1441, art. 
134 k.r.o.

22 Konieczność doprecyzowania zależności między tymi dwoma przepisami dostrzegł 
H. Haak, proponując następujące brzmienie art. 1441 k.r.o.: „Poza wypadkiem, o którym mowa 
w art. 133 § 3, zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem pełno-
letniego uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecz-
nego”. Tegoż, Opinia na temat rządowego projektu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1166), Pleszew 2007, s. 11, http://orka.sejm.gov.pl/
rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&1166.



591Obowiązek alimentacyjny rodziców...

starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się” ujęte 
w art. 133 § 3 k.r.o. Tak więc powoływanie się na art. 1441 k.r.o. w takim przy-
padku jest niemożliwe, gdyż spełniony jest warunek z art. 133 § 3 k.r.o. (lex 
specialis derogat legi generali). 

Relacji zawierania się co do zasady nie będzie natomiast między art. 1441 
k.r.o. a przesłanką z art. 133 § 3 k.r.o. dotyczącą wystąpienia pełnoletniego 
dziecka z roszczeniem, którego zaspokojenie mogłoby spowodować nadmierny 
uszczerbek dla rodziców. Przeważnie zachowanie dziecka w takiej sytuacji nie 
będzie naganne. Można sobie jednak wyobrazić takie stany faktyczne, w których 
dojdzie do zbiegu analizowanych przepisów. Przykładowo, rodzice uzyskujący 
niskie wynagrodzenie i niemający większych możliwości zarobkowych i mająt-
kowych dzielą się „ostatnią kromką chleba” ze studiującym dzieckiem, które bez 
względu na osiągnięte wyniki w nauce, zamierza po roku zrezygnować z dalsze-
go kształcenia. W takim przypadku ponownie należałoby zastosować przepis 
art. 133 § 3 k.r.o. jako lex specialis do art. 1441 k.r.o.

Warto zwrócić uwagę na brak konsekwencji w redakcji analizowanych 
przepisów. Otóż w art. 133 § 3 k.r.o. ustawodawca daje zobowiązanemu moż-
liwość uchylenia się od „świadczeń alimentacyjnych”, a w art. 1441 k.r.o. – od 
„wykonywania obowiązku alimentacyjnego”. Wymaga więc zastanowienia się, 
czy są to pojęcia tożsame, czy też ustawodawca celowo zastosował odmienne 
sformułowanie, chodziło bowiem o inne skutki prawne każdej z tych czynności. 

Z § 10 Zasad techniki prawodawczej wynika zasada konsekwencji termi-
nologicznej, która jest lustrzanym odbiciem dwóch zasad wykładni stosowanych 
przez sądy polskie, a mianowicie: zakazu wykładni synonimicznej i homoni-
micznej23. Ta „fundamentalna zasada dobrej roboty prawodawczej”24 oznacza 
między innymi, że jeżeli w akcie prawnym użyte są różne pojęcia, to nie można 
przypisywać im takiego samego znaczenia. Dlatego też, jak się wydaje, nie do 
końca uzasadniony jest pogląd, że i w art. 133 § 3 k.r.o., i w art. 1441 k.r.o. cho-
dzi o to samo, czyli „aby nie świadczyć alimentów, mimo istnienia ustawowych 
przesłanek obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka”25. Można 

23 Por. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 144–
152.

24 Uchwała SN z dn. 30.04.2003 r., I KZP 8/03, OSNKW 2003, nr 5–6, poz. 41.
25 Tak J. Ignaczewski, w: Komentarz do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 

2012, s. 595.
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więc zaproponować inne wyjaśnienie, mając na uwadze racjonalność polskiego 
prawodawcy.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od dwóch czynników: rozmiaru 
usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych i za-
robkowych (art. 135 § 1 k.r.o.). Natomiast § 2 art. 135 określa już nie wysokość 
zobowiązania, ale formy wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Po pierw-
sze, realizacja obowiązku może polegać na świadczeniu o charakterze pienięż-
nym. Po drugie, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie upraw-
nionego. Przy czym ten drugi sposób aktualizuje się tylko w odniesieniu do 
dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie lub osób niepełnospraw-
nych. Jest to więc definicja ustawowa wykonywania obowiązku alimentacyjne-
go. Zatem w odniesieniu do dziecka pełnoletniego skorzystanie przez rodziców 
z art. 133 § 3 k.r.o. skutkowałoby wyłączeniem obowiązku świadczenia w formie 
pieniężnej. Natomiast w razie posłużenia się art. 1441 k.r.o. rodzice byliby zwol-
nieni zarówno ze świadczeń o charakterze majątkowym, jak i osobistym. Nie jest 
więc tak, jak się wydaje, że w pewnych przypadkach, na przykład gdy dziecko 
nie dokłada starań w celu uzyskania samodzielności (które to zachowanie wy-
czerpuje przesłanki i art.133 § 3 k.r.o., i art. 1441 k.r.o.), konsekwencje powoła-
nia się na jeden czy drugi artykuł byłyby identyczne, a tylko przywołana już 
zasada wykładni lex specialis derogat legi generali przemawia za stosowaniem 
pierwszego z nich. Wtedy bowiem fragment art. 133 § 3 k.r.o., odnoszący się do 
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego zachowań pełnoletniego dziec-
ka (niedokładanie starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzyma-
nia się), stanowiłby superfluum ustawowe. Wystarczyłoby przecież odwołać się 
do przepisu ogólnego z art. 1441 k.r.o. Taka wykładnia byłaby jednak sprzeczna 
z dyrektywą wykładni językowej, zgodnie z którą niedopuszczalne jest ustalanie 
znaczenia normy prawnej w taki sposób, by pewne jej części były traktowane 
jako zbędne26.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Zanim omówione zostaną przypadki, w których dopuszczalne jest uchy-
lenie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego (świadczeń alimentacyj-
nych), zasadne wydaje się wskazanie, kiedy dochodzi do wygaśnięcia obowiązku 

26 Por. L. Morawski, Wykładnia..., s. 150–152.
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alimentacyjnego. Wygaśnięcie powoduje dalej idące konsekwencje. Nie chodzi 
bowiem tylko o czasowe niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego, ale 
o jego unicestwienie.

Mimo istniejących tendencji w prawie zagranicznym do automatycznego 
wygasania obowiązku alimentacyjnego z chwilą osiągnięcia przez dziecko peł-
noletności27, ewentualnie do wydłużenia czasu jego trwania tylko przez okres 
studiów, ale nie dłużej niż do 21.28, 23.29 czy 24.30 roku życia, ustawodawca polski 
nie znowelizował art. 133 § 1 k.r.o. Tym samym opowiedział się za międzypoko-
leniową solidarnością i wizją rodziny jako „zabezpieczenia socjalnego” (model 
tradycyjny, opiekuńczy)31, nie zaś za prymatem niezależności (również w sferze 
życia rodzinnego) i autonomii jednostek (model nowoczesny).

Obowiązek alimentacyjny wygaśnie, jeśli dziecko uzyska zdolność do sa-
modzielnego utrzymania się lub dochody z majątku dziecka wystarczają na po-
krycie kosztów jego utrzymania i wychowania, co może nastąpić zarówno przed, 
jak i po osiągnięciu pełnoletności32. Zawarcie przez dziecko związku małżeń-
skiego samo przez się nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego. 
Zmienia się tylko kolejność osób zobowiązanych do dostarczania środków utrzy-
mania (małżonek wyprzedza rodziców – argument z art. 130 k.r.o.)33.

27 W USA obowiązek alimentacyjny wygasa bezwzględnie po osiągnięciu przez dziecko: 
18. roku życia (Arizona, Hawaje, Luizjana, Waszyngton, Wisconsin); 19. roku życia (Alabama); 
21. roku życia (Mississippi, Nowy Jork). W pozostałych stanach obowiązek alimentacyjny ga-
śnie w wieku 18 lat, chyba że dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej – wówczas do czasu 
ukończenia nauki lub osiągnięcia określonego wieku. Por. National Conference of State Legi-
slatures, Termination of support – age of majority, www.ncsl.org/research/human-services/ter-
mination-of-child-support-age-of-majority.aspx oraz National Conference of State Legislatures, 
Termination of support – college support beyond the age of majority, www.ncsl.org/research/
human-services/termination-of-support-college-support.aspx.

28 Np. w Estonii (§ 97 k.r.o.).
29 Np. w Irlandii (jeśli dziecko uczy się w trybie stacjonarnym).
30 Np. w prawie litewskim (art. 3.194 k.c.).
31 Podobnie na Łotwie (§ 179 k.c.), w Czechach (§ 85 k.r.o.). Ponadto w Czechach, jeśli moż-

liwości majątkowe i zarobkowe rodziców na to pozwalają, sąd może, oprócz zasądzenia płatnych 
co miesiąc alimentów, nałożyć na rodzica obowiązek zdeponowania na zablokowanym rachunku 
bankowym dziecka określonej sumy pieniędzy (np. na studia), dokonywania wpłat na książeczkę 
mieszkaniową, polisę na życie itp. M. Hrušáková, L. Westphalova, Family law in the Czech Re-
public, The Netherlands 2011, s. 139.

32 Kodeks rodzinny. Komentarz, red. M. Grudziński, J. Ignatowicz, Warszawa 1959, s. 336.
33 Tak J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykow-

ski, Warszawa 2012, s. 1116.
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W celu ustalenia, czy dziecko, zwłaszcza pełnoletnie, może się samodziel-
nie utrzymać, należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt podjęcia przez nie pracy 
zarobkowej, ale także jego sytuację osobistą i życiową. Wykładnia art. 133 § 1 
k.r.o. nie może być dokonywana w oderwaniu od art. 96 k.r.o., na mocy którego 
na rodzicach spoczywa obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, od-
powiednio do jego uzdolnień. Dlatego należy uznać za usprawiedliwione dalsze 
alimentowanie dziecka, które kontynuuje naukę, uczy się zawodu lub uczęszcza 
na kurs doskonalenia zawodowego34. 

Jeżeli zaś chodzi o małoletniego uprawnionego, który osiąga dochody, to 
wydaje się, że założenie o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego względem 
niego ma znaczenie tylko w teorii, gdyż dzieci z natury nie są w stanie samo-
dzielnie się utrzymać. 

Zachowanie osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych może 
polegać nie tylko na dostarczaniu określonych środków utrzymania w natu-
rze lub w pieniądzach (dare), ale także na świadczeniu usług lub dokonywaniu 
czynności, których skutek nie zawsze przybiera ucieleśnioną postać ( facere)35. 
Obowiązek alimentacyjny, obok celu ekonomicznego, jakim jest zapewnienie 
uprawnionemu niezbędnych środków materialnych pozwalających zaspokoić 
jego potrzeby, służy kształtowaniu właściwych, z punktu widzenia powszech-
nie akceptowanych w społeczeństwie wzorców, zasad postępowania, wpływa 
na umocnienie łączących rodzinę więzi i kształtuje wzajemne relacje między jej 
członkami36. Dlatego nawet w sytuacji, gdy czysty dochód, na przykład z ma-
jątku dziecka37, wystarcza na zaspokojenie jego materialnych potrzeb, obowią-
zek alimentacyjny nie przestaje istnieć. W takim przypadku odpada wyłącznie 
przesłanka uzasadniająca świadczenia w formie pieniężnej. Pojęcie „niemożność 
samodzielnego utrzymania się”, o którym mowa w art. 133 § 1 k.r.o., nie jest 
treściowo związane z posiadaniem przez dziecko dochodów z majątku i dlatego 

34 T. Domińczyk, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 
2011, s. 970.

35 T. Smyczyński, Stosunek alimentacyjny a stosunek zobowiązaniowy, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 1, s. 28.

36 Uchwała SN z dn. 24.02.2011 r., III CZP 134/10, Lex nr 707477.
37 Podobnie należałoby traktować zarobki dziecka, otrzymywanie przez nie renty rodzin-

nej lub renty pobieranej na podstawie umowy ubezpieczenia. Sporne w literaturze jest zaliczenie 
do tego katalogu stypendium. Za taką możliwością opowiedział się w szczególności M. Nazar 
(Glosa do wyroku SN z 8 maja 1975 r., III CRN 36/75, OSP 1976, nr 6, poz. 117).
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nie może być definiowane jako stan, w którym dziecko nie ma majątku i docho-
dów, które ten majątek przynosi38. Przepis art. 133 § 1 k.r.o. in fine dotyczy więc 
tylko zakresu obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka39. Nadal 
jednak na rodzicach ciąży obowiązek podejmowania odpowiednich, osobistych 
działań w zakresie wychowania i wykształcenia40 (co jest przecież formą speł-
niania obowiązku alimentacyjnego) czy też decydowania o sposobie zaspokaja-
nia potrzeb dziecka z dochodów z jego majątku41. W dalszym ciągu istnieje więc 
relacja alimentacyjna, aczkolwiek ograniczona do osobistych starań związanych 
z zaspokajaniem potrzeb dziecka. Granica samodzielności służy zatem potrak-
towaniu dziecka pełnoletniego w sposób mniej rygorystyczny, niż w przypadku 
gdyby pomoc rodziców kończyła się z dniem ukończenia 18. roku życia42.

Trudna sytuacja majątkowa zobowiązanego jako okoliczność  
uzasadniająca uchylenie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego 
(świadczeń alimentacyjnych)

Zamierzeniem ustawodawcy było osłabienie pozycji dzieci po ukończeniu 
18. roku życia. Rodzice niesprawujący władzy rodzicielskiej nie mają decydu-
jącego wpływu na wybory pełnoletniego dziecka dotyczące zdobywania wy-
kształcenia bądź rezygnacji z uzyskania kwalifikacji zawodowych43. Tym sa-
mym rodzice, choć alimentacja jest niezależna od władzy rodzicielskiej i pełni 
w gruncie rzeczy rolę służebną wobec niej44, nie powinni być obciążeni zbyt 

38 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 673.
39 Tak m.in. J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1977, s. 269; J. Gwiazdomorski, w: Sys-

tem prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. Piątowski, Wrocław 1985, s. 1011; E. Budna, Obo-
wiązek alimentacyjny..., s. 71. Odmiennie, nietrafnie (czyli dochody z majątku dziecka powodują, 
iż rodzice w ogóle przestają być zobowiązani do jego alimentacji) np. S. Szer, Prawo rodzinne 
w zarysie, Warszawa 1969, s. 239. Tak też SN w wyroku z dn. 12.12.1975 r., III CRN 338/75, 
OSPiKA 1977, poz. 54.

40 T. Domińczyk, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Piasecki, s. 958.
41 M. Łączkowska, Prawo alimentacyjne..., s. 161.
42 Tamże, s. 162.
43 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 sierpnia 2008 r., Druk Sejmowy nr 888, http://orka.sejm.
gov.pl/Druki6ka.nsf/0/68047150EDDA8EB1C12574B8004D19C7/$file/888.pdf.

44 T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. 
T. Smyczyński, Warszawa 2011, s. 789.
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długo obowiązkiem alimentacyjnym wobec dziecka pełnoletniego z nadmier-
nym uszczerbkiem dla swojego utrzymania. W tym duchu, jeszcze przed nowe-
lizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wypowiedział się Sąd Najwyższy 
w wyroku z 1998 r.45 Uznał w nim mianowicie, że rodzice, którzy z uwagi na 
niskie emerytury, tylko w skromnym zakresie zabezpieczają swoje materialne 
potrzeby, powinni zostać zwolnieni z ciążącego na nich obowiązku alimenta-
cyjnego względem ich dorosłego dziecka, jeżeli, mając wyuczony zawód, osiąga 
ono mierne wyniki w dalszej nauce. Podobny pogląd został wyrażony w później-
szym orzeczeniu z 1999 r.46 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że jeżeli peł-
noletnie dziecko, które ma wyuczony zawód, zamierza studiować na prywatnej 
wyższej uczelni, co oznacza konieczność opłaty czesnego, oprócz konieczności 
ponoszenia kosztów utrzymania, to trzeba uwzględnić okoliczność, czy pozwala 
na to stopa życiowa rodziców. Niesamodzielność finansową pełnoletniego dziec-
ka należy więc oceniać w świetle całokształtu okoliczności dotyczących postawy 
życiowej uprawnionego dziecka i możliwości oraz sił zobowiązanych rodziców47.

De lege lata rodzicom przyznaje się uprawnienie do uchylenia się od wy-
konania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich 
uszczerbkiem. Pojęcie „nadmierny uszczerbek” nie jest nowe w kodeksie rodzin-
nym i opiekuńczym. Ustawodawca w art. 134 k.r.o. daje zobowiązanemu możli-
wość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do rodzeństwa, je-
śli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego rodziny. 

Aby ocenić, kiedy świadczenie będzie powodowało nadmierny uszczerbek 
w majątku zobowiązanych rodziców, konieczne jest porównanie wysokości ali-
mentów z wysokością dochodów osiąganych przez rodziców oraz ustalenie, czy 
spełnienie obowiązku zakłóci zaspokojenie ich podstawowych potrzeb48, czy 
nadmiernemu obniżeniu ulegnie dotychczasowy poziom życia. Nie chodzi jed-
nak o rezygnację z zaspokojenia potrzeb mających cechy zbytku i rozrzutności49. 
Sąd powinien zatem ustalić kwotę, jaka pozostaje rodzicom po pokryciu stałych 
kosztów utrzymania i uiszczeniu raty alimentacyjnej. Nie można na rodziców 

45 Wyrok SN z dn. 10.12.1998 r., I CKN 1104/98, Lex nr 327909.
46 Wyrok SN z dn. 30.06.1999 r., III CKN 199/99, Lex nr 503217.
47 T. Smyczyński, Prawo filiacyjne i alimentacyjne po reformie z 2008 r., „Kwartalnik Pra-

wa Prywatnego” 2010, z. 2, s. 325; uchwała SN z dn. 18.05.1995 r., III CZP 59/95, OSN 1995, 
nr 10, poz. 140.

48 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy...
49 T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 12..., s. 705–706.
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nakładać obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci „kosztem” 
zdrowia czy też popadnięcia w ubóstwo50.

Niemożliwość spełnienia świadczeń alimentacyjnych bez uszczerbku dla 
własnego utrzymania może mieć charakter przejściowy. W razie jej odzyskania 
aktualne staje się żądanie obciążenia świadczeniami zobowiązanego51.

Ustawodawca w art. 133 § 3 k.r.o., wskazując sytuacje, w których możliwe 
jest uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych, posłużył się alternatywą łączną 
„lub”. I tylko w jednym przypadku doprecyzował, że chodzi o dziecko, które nie 
jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać. Wydawać by się więc mogło, że 
rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka peł-
noletniego w każdym przypadku, gdy świadczenia te są połączone z nadmier-
nym dla nich uszczerbkiem – czyli zarówno w przypadku obowiązku z art. 133 
§ 1 k.r.o. (gdzie zakres świadczeń jest najszerszy), jak i tego z art. 133 § 2 k.r.o.52 
Takie rozwiązanie nie jest właściwe. Wątpliwości nie budzi zasadność zastrzeże-
nia możliwości uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych w przypadku dziec-
ka pełnoletniego i niesamodzielnego, które ma prawo do równej stopy życiowej 
z rodzicami. W drugim przypadku – pełnoletnie, samodzielne dziecko znajdują-
ce się w niedostatku – cel przyświecający ustawodawcy jest trudny do odkrycia. 
Przecież z art. 135 § 1 k.r.o. wynika już, że to właśnie możliwości zarobkowe 
i majątkowe zobowiązanego wyznaczają górną granicę świadczeń alimentacyj-
nych, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawie-
dliwione potrzeby uprawnionego53. Tak więc to, czy świadczenia alimentacyjne 
nie będą połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego, powinno 
być ocenione albo na etapie zasądzania alimentów, albo w toku postępowania 
z art. 138 k.r.o. w razie pogorszenia sytuacji materialnej rodzica. Nadto, w sytu-
acjach wyjątkowych, do dyspozycji pozostaje przepis art. 1441 k.r.o. Zbędne jest 
więc w takim przypadku formułowanie dodatkowej podstawy w postaci art. 133  
§ 3 k.r.o.

50 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy...
51 Wyrok SO w Kielcach z dn. 26.09.2013 r., II Ca 848/12, Portal Orzeczeń Sądów Po-

wszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl/.
52 Zob. H. Haak, Opinia na temat rządowego projektu ustawy..., s. 10, http://orka.sejm.gov.

pl/rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&1166.
53 Wyrok SN z dn. 20.01.1972 r., III CRN 470/71, Lex nr 7052.
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Naganne zachowanie się uprawnionego jako przesłanka uzasadniająca 
uchylenie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego/świadczeń  
alimentacyjnych

Odmowa przyznania ochrony roszczeniu alimentacyjnemu ze względu na 
jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego nie ma charakteru sankcji 
cywilnoprawnej54 i nie jest instrumentem odpłaty za naganne zachowanie się 
uprawnionego55, lecz pełni funkcję moralno-wychowawczą, korygującą. Ponie-
waż zarówno § 3 art. 133, jak i przepis art. 1441 k.r.o. jest wyjątkiem od zasady, że 
sama istota obowiązku alimentacyjnego ma charakter jak najbardziej społeczny 
i odpowiada zasadom współżycia społecznego56, między innymi zasadzie soli-
darności rodzinnej, wspierania się rodziców i dzieci (art. 87 k.r.o.)57, to tym sa-
mym powinny być wykładane ścieśniająco (exceptiones non sunt extendendae).

Artykuł 1441 k.r.o., jako lex specialis, wyłącza stosowanie ogólnej klauzuli 
nadużycia prawa podmiotowego58. Ustawodawca odwołał się do zasad współży-
cia społecznego, nie zaś do postulowanych w nowszych opracowaniach zasad 
słuszności, co świadczy o kontynuacji linii orzeczniczej w zakresie stosowania 
art. 5 k.c. do roszczeń alimentacyjnych.

W doktrynie i judykaturze sprzed nowelizacji wyróżniano kilka typów za-
chowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Po pierwsze, były to 
zachowania godzące w życie i zdrowie członka rodziny oraz naruszające god-
ność, dobre imię czy osobowość człowieka. Po drugie, uporczywe uchylanie się 
od obowiązku alimentacyjnego. Po trzecie, zawinione popadnięcie w niedosta-
tek59. Po czwarte, naruszenie obowiązku szacunku dzieci względem rodziców, 
który wynika wprost z art. 87 k.r.o., jest bezterminowy60.

Wskazane wyliczenie przypadków rażąco niewłaściwego postępowania 
uprawnionego jest przez niektórych przedstawicieli doktryny kontestowane. 

54 Tak T. Smyczyński w odniesieniu do przepisów BGB. Tegoż, Roszczenia alimentacyjne 
a zasady współżycia społecznego, „Studia Prawnicze” 1983, z. 1, s. 73.

55 Wyrok SO w Olsztynie z dn. 3.07.2013 r., VI RCa 153/13, Portal Orzeczeń Sądów Po-
wszechnych, http://orzeczenia.ms.gov.pl/

56 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny..., s. 820.
57 Uchwała SN z dn. 7.08.1974 r., III CZP 46/74, OSN 1975, nr 12, poz. 160.
58 Odmiennie, jak się wydaje, nietrafnie G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy...
59 T. Smyczyński, Roszczenia alimentacyjne..., s. 86.
60 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy...
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Zastrzeżenia są rezultatem powszechności występowania pewnych zjawisk 
w społeczeństwie lub też niedookreślonego zakresu przedmiotowego regulacji. 
W szczególności wątpliwości dotyczą zaliczenia do tego katalogu zachowań na-
ruszających godność oraz zawinionego popadnięcia w niedostatek. W pierwszym 
przypadku chodzi o częstotliwość występowania sytuacji rodzinnych, w których 
dochodzi do naruszenia godności, dobrego imienia czy innych dóbr osobistych. 
Opowiedzenie się za możliwością oddalenia powództwa o alimenty ze względu 
na konflikty i spory w rodzinie stanowiłoby zaprzeczenie reguły, że posłużenie 
się klauzulą generalną zasad współżycia społecznego powinno być ograniczone 
tylko „do zupełnie wyjątkowych wypadków”61. W drugim natomiast przypadku 
problemem jest zbyt szeroka definicja zawinionego wywołania niedostatku, któ-
ra, jak się wydaje, pomija przyczynę niedostatku62. Dlatego też trafnie w orzecz-
nictwie doprecyzowuje się, że niedostatek jest przesłanką powstania obowiązku 
alimentacyjnego tylko wtedy, gdy jego przyczyną są okoliczności niezależne od 
woli osoby ubiegającej się o alimenty. Tak więc świadczenia alimentacyjne nie 
przysługują osobie zdolnej do pracy, jeśli z własnej winy nie wykorzystuje ona 
swoich zdolności, albo bez uzasadnionej przyczyny rezygnującej z dochodów63.

Inaczej należy jednak traktować zawinione postępowanie dziecka polega-
jące na niemożności samodzielnego utrzymania się na skutek uzależnienia od 
alkoholu czy narkotyków. O ile wprowadzenie się w stan chorobowy jest działa-
niem (najczęściej) zawinionym, to jednak po przekroczeniu pewnej granicy oso-
ba jest chora i z tego względu zasady humanitaryzmu i współżycia społecznego 
przemawiają za kontynuowaniem wykonywania obowiązku alimentacyjnego 
przez rodziców64. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby powołali się oni na 
nadmierny uszczerbek65.

W greckim kodeksie cywilnym powiązano przesłanki niegodności alimen-
tacji oraz wydziedziczenia (art. 1495 gr.k.c.). Jeśli więc zstępny zachowywał się 
w sposób uzasadniający jego wydziedziczenie (art. 1840–1842 gr.k.c.), może 

61 Wyrok SN z dn. 16.01.2001 r., II CKN 40/99, Lex nr 52373.
62 Por. A. Szpunar, Stosowanie art. 5 k.c..., s. 76–77; T. Justyński, Nadużycie prawa..., 

s. 262.
63 Wyrok SO w Suwałkach z dn. 29.05.2013 r., I Ca 178/13, Portal Orzeczeń Sądu Okręgo-

wego w Suwałkach, http://orzeczenia.suwalki.so.gov.pl/.
64 Uchwała SN z dn. 31.01.1986 r., III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz. 4.
65 Tak J. Ignaczewski, w: Alimenty. Sądowe komentarze tematyczne, red. J. Ignaczewski, 

Warszawa 2009, s. 170.
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domagać się alimentów tylko na zaspokojenie absolutnie podstawowych potrzeb. 
Aby wydziedziczyć zstępnego, musi zaistnieć jedna z pięciu okoliczności enu-
meratywnie wymienionych w art. 1840 k.c. Po pierwsze, nastawanie na życie 
testatora, małżonka testatora albo innego zstępnego. Po drugie, umyślne uszko-
dzenie ciała testatora albo jego małżonka. Po trzecie, skazanie za popełnienie 
przestępstwa albo poważnego, umyślnego wykroczenia przeciwko spadkodawcy 
albo jego małżonka. Po czwarte, złośliwe zaniedbywanie wykonywania obo-
wiązku alimentacyjnego względem testatora. Po piąte, niemoralne lub niegodne 
życie wbrew woli testatora66.

Na przykładowe wyliczenie okoliczności uzasadniających obniżenie czy 
też uchylenie obowiązku alimentacyjnego zdecydował się też ustawodawca es-
toński. Na podstawie § 103 prawa rodzinnego taka możliwość jest ograniczona 
do przypadków, kiedy żądanie uprawnionego byłoby rażąco niesprawiedliwe – 
w szczególności, jeśli niedostatek jest spowodowany nieroztropnym postępowa-
niem, uprawniona osoba uporczywie nie spełniała ciążącego na niej obowiązku 
alimentacyjnego względem obecnie zobowiązanego czy też została skazana za 
umyślne przestępstwo przeciwko osobie zobowiązanej albo osobie jej bliskiej.

Konsekwencje uchylenia się rodziców od wykonywania  
obowiązku alimentacyjnego (świadczeń alimentacyjnych)

Ustalono już, że uchylenie nie niweczy obowiązku alimentacyjnego, a je-
dynie jego wykonywanie jest „zawieszone”. Postawić trzeba jednak pytanie, czy 
mimo regulacji ustawowej, uchylenie się rodziców nie spowoduje niepożądanych 
następstw w postaci przerzucenia obowiązku alimentacji na osoby zobowiązane 
w dalszej kolejności67. W doktrynie wyróżnia się dwa stanowiska.

Niektórzy szukają rozwiązania w wykładni przepisu art. 132 k.r.o., któ-
ry wskazuje enumeratywnie68 trzy przypadki, kiedy dochodzi do „przejścia” 
obowiązku dostarczenia środków utrzymania na „dalszych” zobowiązanych. 
Po pierwsze, chodzi o sytuacje, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolej-
ności (na przykład nie żyje, zaginęła). Po drugie, gdy co prawda osoba zobowią-
zana w bliższej kolejności istnieje, jednak nie jest w stanie świadczyć alimentów 

66 I. Androulidaki-Dimitriadi, Family law in Greece, The Netherlands 2011, s. 135.
67 Tak SN w uchwale z dn. 7.08.1974 r., III CZP 46/74, OSNC 1975, z. 12, poz. 160.
68 J. Gwiazdomorski, w: System prawa rodzinnego..., red. J. Piątowski, s. 1032.
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(bo na przykład z powodu złego stanu zdrowia nie pracuje, nie osiąga żadnych 
dochodów czy też w wyniku spełniania świadczeń alimentacyjnych osoba zobo-
wiązana sama popadłaby w niedostatek). Po trzecie, kiedy uzyskanie od osoby 
zobowiązanej w bliższej kolejności jest niemożliwe lub połączone z nadmierny-
mi trudnościami (na przykład osoba zobowiązana jest nieznana z miejsca po-
bytu, nie da się przeprowadzić egzekucji z dochodów osoby zobowiązanej, zo-
bowiązany mieszka za granicą w kraju, w którym wyroki alimentacyjne sądów 
polskich nie podlegają wykonaniu). 

Należy się zastanowić, czy uchylenie się od wykonywania obowiązku do-
starczania środków utrzymania (świadczeń) mieści się w zakresie sformułowa-
nia „uzyskanie (...) na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest 
niemożliwe”. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi (zarówno w kontekście art. 133 
§ 3, jak i art. 1441 k.r.o.) prowadziłoby do stwierdzenia, że dalsi zobowiązani 
(na przykład dziadkowie) uzyskiwaliby roszczenia regresowe do rodzica, który 
czy to ze względu na zasady współżycia społecznego, czy też z powodu złej 
sytuacji majątkowej uchylił się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego 
(świadczenia alimentacyjnego). Stanowiłoby to zaprzeczenie ratio legis wpro-
wadzenia do kodeksu rodzinnego instytucji niegodności alimentacji69. Nie po-
winno też budzić wątpliwości, że pozostałe przesłanki z art. 132 k.r.o. nie znajdą 
zastosowania w analizowanym przypadku. W szczególności nie można uznać, 
że osoba zobowiązana w bliższej kolejności nie istnieje, skoro uwzględnienie żą-
dania z art. 133 § 3 czy też art. 1441 k.r.o. nie prowadzi do zwalczenia obowiązku 
alimentacyjnego, lecz tylko obowiązku świadczenia. Tym samym osoba uznana 
za niegodną alimentacji nie może żądać środków od osób zobowiązanych w dal-
szej kolejności70. Zwolennicy tej koncepcji godzą się więc, jak należy sądzić, na 
przerzucenie obowiązku dostarczenia środków utrzymania na państwo.

Inni, jak się wydaje, stoją na stanowisku, że przeniesienie ciężaru alimen-
tacji uprawnionego na osobę w dalszej kolejności zobowiązaną jest dopuszczal-
ne. Może jednak zdarzyć się tak, że niegodziwe zachowanie względem jednego 
z krewnych będzie również takim w odniesieniu do „dalszego” krewnego zobo-
wiązanego do dostarczania środków utrzymania71. Tak więc każdorazowo nale-
żałoby ocenić zachowanie uprawnionego względem kolejnego zobowiązanego.

69 Zob. też T. Justyński, Nadużycie prawa..., s. 258.
70 Do analogicznych wniosków prowadzi analiza prawnoporównawcza. Por. w szczególno-

ści § 1611 BGB.
71 T. Smyczyński, Roszczenia alimentacyjne..., s. 88.
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Procedura uchylenia się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego

Rozważając kwestie proceduralne uchylenia się od wykonywania obo-
wiązku alimentacyjnego (świadczeń alimentacyjnych), trzeba przede wszystkim 
sprzeciwić się kilku twierdzeniom. Po pierwsze temu, że skutkiem nowelizacji 
jest to, że rodzice sami (bez udziału sądu) mogą uchylić się od płacenia alimen-
tów na rzecz pełnoletniego dziecka. Po drugie, że złożenie takiego oświadcze-
nia wyklucza egzekucję komorniczą. Po trzecie, tylko od dobrej woli rodziców 
zależy, czy będą oni nadal świadczyć72. Nowelizacja była jedynie „kodyfikacją” 
utrwalonego orzecznictwa i poglądów doktryny, nie zaś rewolucją, która dopro-
wadza do rażącego obniżenia pozycji pełnoletniego niesamodzielnego dziecka. 
De lege lata rodzice nadal muszą korzystać z drogi sądowej, chcąc uchylić się 
od wykonywania obowiązku czy też od świadczeń alimentacyjnych lub ustalić 
fakt wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W każdym przypadku sąd musi 
zbadać, czy są spełnione przesłanki ustawowe. Uchylenie się od alimentacji nie 
jest więc aktem prywatnym.

Istnieją jednak spory co do podstawy prawnej żądania uchylenia się od wy-
konywania obowiązku alimentacyjnego (świadczeń alimentacyjnych). Niektórzy 
opowiadają się za rozpatrywaniem takich spraw w zwykłym trybie procesowym. 
Chodzi bowiem o ukształtowanie stosunku prawnego – stosunku alimentacyjne-
go73. Nie znajdą zatem zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego 
regulujące postępowanie odrębne ze stosunków między rodzicami a dziećmi74. 
Inni natomiast podstawę do uchylenia upatrują w art. 138 k.r.o.75, traktując, jak 
się wydaje, uchylenie się od świadczeń alimentacyjnych jako swoiste obniżenie 
wysokości zasądzonych alimentów „do zera”, które spowodowane jest zmianą 
okoliczności, na przykład nagannym zachowaniem uprawnionego, brakiem sta-
rań o uzyskanie możliwości samodzielnego utrzymania się. 

72 Tak M. Piasecka-Sobkiewicz, Pełnoletnie dziecko na własnym utrzymaniu, „Dziennik 
Gazeta Prawna” z 17.06.2009 r. Niemniej jednak „siła rażenia” zaprezentowanego poglądu była 
znaczna. W Internecie dostępne są nawet wzory oświadczenia o uchyleniu się od wykonywania 
obowiązku alimentacyjnego – zob. np. www.obronapraw.pl/pisma/w_36.pdf.

73 Tak np. G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy...
74 Tamże.
75 Tak np. H. Ciepła, Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem, 

Warszawa 2010, s. 77.
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Zakończenie

Nowelizacja z 2008 r. była drugą, bardzo znaczącą i od dawna oczekiwaną 
reformą polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jednak bez wątpienia nie 
ostatnią. W związku z tym warto zwrócić uwagę na główne trendy w zagranicz-
nym prawie alimentacyjnym, a kwestię ewentualnej inkorporacji prezentowa-
nych poniżej rozwiązań poddać pod dyskusję. Ramy niniejszego opracowania 
nie pozwalają na podjęcie merytorycznej dyskusji nad tymi pomysłami.

W niektórych systemach prawnych występuje instrument w postaci auto-
matycznej indeksacji świadczeń alimentacyjnych (na przykład w oparciu o stopę 
inflacji). Ma on z jednej strony zapobiegać nadużywaniu sądowej drogi zmiany 
wysokości świadczeń alimentacyjnych76. Z drugiej natomiast pozwala utrzy-
mać na stałym poziomie siłę nabywczą świadczenia. Przykładowo w Holandii 
opracowano krajowy indeks kosztów utrzymania i wychowania dziecka, któ-
ry wyznacza również wielkość waloryzacji alimentów. Podobnie w Finlandii77, 
choć zmiana wysokości świadczenia nastąpi dopiero wtedy, gdy indeks wzrośnie 
o 5%. Zawsze jednak ostateczna wysokość świadczenia, w razie sporu, jest opar-
ta na jednostkowej ocenie sytuacji uprawnionego i zobowiązanego dokonanej 
przez sąd, na co wyraźnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w dwóch orzeczeniach 
z 2010 r.78 Zobowiązany ma zatem sposobność zakwestionowania „automatycz-
nego” wzrostu wysokości świadczenia. Na Cyprze próbowano wprowadzić auto-
matyczną waloryzację świadczeń alimentacyjnych (o 10% co dwa lata)79. Uznano 
jednak, że w takiej sytuacji dochodziłoby do niedopuszczalnej ingerencji władzy 
ustawodawczej w sferę kompetencji sądownictwa80.

Kolejną tendencją, coraz bardziej widoczną w prawie obcym, jest ustala-
nie minimalnej wysokości alimentów oraz wprowadzanie jasnych kryteriów 

76 W Polsce w 2012 r. załatwiono ogółem i wydano prawomocne orzeczenia w 87 838 spra-
wach o alimenty, w tym prawie połowa (42 369) spraw dotyczyła zmiany wysokości świadczenia. 
Zob. Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, In-
formacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie oraz o więziennictwie, cz. 5, Warszawa 
2013, s. 13, za: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2012/download,2290,4.
html.

77 C. Skinner, J. Davidson, Recent trends in child maintenance schemes in 14 countries, 
„International Journal of Law, Policy and the Family” 2009, vol. 23, s. 48.

78 Orzeczenia SN (Korkein oikeus) z dn. 7.06.2010 r., KKO:2010:37, www.finlex.fi/fi/oikeus/
kko/kko/2010/20100037 oraz KKO:2010:38, www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2010/20100038. 

79 Sec. 3(b) ustawy 68 (1)/2008 nowelizująca sec. 38 § 2 ustawy 216/90.
80 Diagoras development v. National Bank of Greece [1985] 1 CLR 581.
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obliczania wysokości należnego dziecku świadczenia w postaci tabel lub pro-
gramów komputerowych81. Celem tych działań jest nie tylko zmniejszenie uzna-
niowości sądów w tej dziedzinie i zwiększenie przewidywalności orzeczeń, ale 
i ułatwienie rodzicom pozasądowego trybu ustalania rozkładu ciężaru ponosze-
nia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, na przykład w drodze umowy. 

W Austrii, Belgii, Dani, Finlandii, Francji, Niemczech, Szwecji i Norwegii 
określono minimalną kwotę należnych dziecku alimentów82. 

Austriacka praktyka orzecznicza wypracowała nieformalne wytyczne, któ-
rymi powinien kierować się sąd, zasądzając alimenty. Przyjmuje się, że mie-
sięczne alimenty nie powinny przekraczać dwukrotności przeciętnych miesięcz-
nych kosztów utrzymania dziecka w określonym wieku (tzw. Playboygrenze)83, 
ustalanej przez Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht). Aktualnie84 wartości te 
są następujące: dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat – dolna granica świadczenia wy-
nosi 194 euro, górna 388 euro. I odpowiednio: dla dzieci w wieku 3–6 lat – 249 
euro; 6–10 lat – 320 euro; 10–15 lat – 366 euro; 15–19 lat – 431 euro; 19–28 lat 
– 540 euro85.

W Czechach, w 2010 r., minister sprawiedliwości, opierając się na austriac-
kich doświadczeniach, opublikował analogiczną tabelę. Wysokość alimentów 
została uzależniona od wieku dziecka oraz zarobków rodzica-płatnika. Tym sa-
mym zdecydowano się na ścisłe powiązanie należnych dziecku świadczeń od 
osiąganych przez rodziców dochodów (nie zaś od możliwości zarobkowych). Za-
leżność ta kształtuje się następująco: dla dziecka od urodzenia do 5. roku życia 
– od 11% do 15% osiąganych dochodów. I odpowiednio dla dzieci starszych: 
od 6 do 9 lat – od 13% do 17%; od 10 do 14 lat – od 15% do 19%; od 15 do 17 lat 
– od 16% do 22%. Dla dzieci od 18. roku życia – od 19% do 25%86. 

81 Np. w Belgii sędziowie posługują się metodą Renarda i metodą Gezinsbonda. Wcześniej 
używano metody Roodhoofta.

82 D. Lindsey, A. Shlonsky, Child welfare research. Advances for practice and policy, 
Oxford 2008, s. 352.

83 Austria. A comparative study of child maintenance regimes. Questionnaire for national 
informants, s. 14, www.york.ac.uk/inst/spru/research/childsupport/Austria.pdf.

84 Czyli od 1 lipca 2013 r. do 10 czerwca 2014 r.
85 Institut für Partnerschaftsberatung, Berechnung des Kindesunterhalts, www.partner 

schaftsberatung.at/kindesunterhalt.html.
86 M. Hrušáková, L. Westphalova, Family law..., s. 139.
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W Niemczech wysokość alimentów na dzieci reguluje tabela düsseldorf-
ska87, mająca również charakter niewiążących wytycznych. Jest tworzona przez 
OLG Düsseldorf (Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie) po konsultacji z innymi 
wyższymi sądami krajowymi. W tabeli wskazano wysokość kosztów utrzyma-
nia, w zależności od wieku dziecka i stanu majątkowego osoby zobowiązanej do 
świadczenia alimentacyjnego, a także minimalna wysokość alimentów.

W kwietniu 2010 r. francuskie ministerstwo sprawiedliwości także zdecy-
dowało się opublikować podobne wytyczne w sprawach o alimenty88.

W prawie łotewskim określono zaś minimalną wysokość alimentów za 
pomocą wskaźnika kosztów utrzymania (§ 179 k.c.). W Estonii, z kolei, wyso-
kość świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka małoletniego jest uzależniona 
od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego przez rząd. Obecnie 
świadczenie alimentacyjne nie może być niższe niż połowa najniższego wyna-
grodzenia za pracę (§ 101 k.r.)89. W 2013 r. była to kwota 160 euro90.

Źródła prawa

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 sierpnia 2008 r., Druk Sejmowy nr 888, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/68047150EDDA8EB1C12574B8004D-
19C7/$file/888.pdf.

87 Tabelę z 2013 r. można znaleźć na stronie: www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duessel-
dorfer_tabelle/Tabelle-2013/index.php.

88 Aktualne wytyczne dostępne on-line: www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/table_
reference_pa.pdf.

89 Do 14 maja 2004 r. alimenty nie powinny być niższe niż 25% minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia.

90 Dla porównania: w 2012 r. –145 euro; w 2008 r. – 139,01 euro; w 2007 r. – 115,04 euro; 
w 2006 r. – 95,87 euro; w 2005 r. – 85,96 euro; w 2004 r. – 39,63 euro do 14 maja i 79,25 euro od 
15 maja; w 2003 r. – 34,51 euro. Źródło: Minimum wage statistics published by Eurostat refer to 
monthly national minimum wages, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&ini-
t=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00155.
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PARENT’S SUPPORT OBLIGATIONS TO THEIR ADULT CHILDREN  
AFTER THE AMENDMENT TO THE FAMILY  

AND GUARDIANSHIP CODE IN 2008

Summary

The general rule is that parents are obliged to provide maintenance to a child who 
cannot financially provide for himself or herself, unless the income from the child’s 
property is sufficient to cover his or her maintenance and upbringing. There is no statu-
tory rule that terminates parental child suport when the child reaches an age of major-
ity. The amendment to the Polish Family Code of 13th June 2009 gave parents of adult 
children the right to withdraw from the maintenance obligation if its exercise would be 
linked to excessive loss, or if the child has not made efforts to suport himself or herself, 
or if the child acts contrary to the principles of community life. The aim of this paper is 
to analyse: the meaning, the scope of the right to withdraw from the maintenance obliga-
tion, the conditions of withdrawal and to formulate some de lege ferenda remarks on the 
basis of short analysis of the models of post-majority support in the European countries.

Translated by Ewa Kabza

Keywords: child, maintenance obligation, right to withdraw from the maintenance ob-
ligation, post-majority support
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KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
A UNORMOWANIA KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Streszczenie 

Artykuł zawiera analizę unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod ką-
tem zgodności z regulacją Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną 
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Stwierdzono, że przepisy konwencji wpłyną 
na wykładnię przepisów kodeksowych. Przykładowo, rozstrzygnięcia sądu dotyczące 
zarządu majątkiem wspólnym małżonków powinny uwzględniać wyrażony w art. 22 
konwencji zakaz arbitralnej ingerencji w sprawy rodzinne osoby niepełnosprawnej. 

Sprzeczny z Konwencją jest art. 12 k.r.o., formułujący przeszkodę małżeńską 
w postaci choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego. Wymaga on interwencji 
ustawodawcy zmierzającej do zapewnienia statuowanego w art. 23 Konwencji prawa 
osób niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, do 
zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny na podstawie swobodnie wyrażonej i pełnej 
zgody przyszłych małżonków. 

Słowa kluczowe: Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, zawarcie małżeń-
stwa przez osoby niepełnosprawne

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadze-
nie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., została 
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podpisana przez Polskę 30 marca 2007 r. i ratyfikowana 6 września 2012 r.1 Jej 
cele określono w art. 1 jako popieranie, ochronę i zapewnienie pełnego i równe-
go korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez 
osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godno-
ści. Cele te wpisane są również w materię regulowaną w Kodeksie rodzinnymi 
i opiekuńczym (dalej: k.r.o.) i właśnie ten aspekt stanie się przedmiotem dalszych 
wywodów. 

W Konwencji przyjęto szeroką definicję niepełnosprawności, zaliczając do 
osób niepełnosprawnych te, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizycz-
ną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, przy istniejących 
różnych barierach, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na 
zasadzie równości z innymi osobami. Niepełnosprawność w tym ogólnym ujęciu 
oznacza zatem dysfunkcje zarówno o charakterze fizycznym, jak i psychicznym. 
Pojęcie „osoba niepełnosprawna” pojawia się również w przepisach k.r.o. (na 
przykład w art. 135 § 2 k.r.o.) i należy je, w braku wyraźnych ograniczeń, rozu-
mieć w znaczeniu przyjętym w Konwencji. Niektóre regulacje kodeksowe doty-
czą jednak tylko określonych typów niepełnosprawności (na przykład choroby 
psychicznej i niedorozwoju umysłowego – art. 12 k.r.o.). 

W związku z nowymi unormowaniami konwencyjnymi, w toku wykładni 
i stosowania przepisów k.r.o., należy uwzględniać zasadę niedyskryminacji osób 
niepełnosprawnych, której celem jest wyrównanie ochrony i szans takich osób 
w zetknięciu z interesami innych podmiotów. 

Unormowania Konwencji odnoszące się do sytuacji prawnorodzinnej osób 
niepełnosprawnych spisane są w art. 22 i 23. Pierwszy z tych przepisów zaka-
zuje narażania osoby niepełnosprawnej na arbitralną lub bezprawną ingerencję 
w sprawy rodzinne. Ewentualne ingerencje powinny zatem nie tylko znajdować 
legalną podstawę, ale i nadto winny być wolne od jednostronnej i zawężonej 
oceny dokonywanej bez uwzględnienia stanowiska osoby niepełnosprawnej2. 
Wydaje się, że dyrektywa ta – zakaz arbitralnych ingerencji – może być na grun-
cie poszczególnych środków ingerencji w sferę prawną jednostki zastosowana 
ściśle jedynie o tyle, o ile osoba niepełnosprawna jest w stanie analizować swą 
sytuację i wyrażać w tym zakresie oceny i życzenia. Jeśli nie ma takiej zdolno-
ści (na przykład wskutek całkowitego paraliżu, śpiączki, znacznego zawężenia 

1 Opubl. w Dz.U. z dn. 25.10.2012 r., poz. 1169.
2 Według Słownika języka polskiego pod red. E. Sobol (Warszawa 2010), arbitralny to ‘bez-

względny w narzucaniu swego zdania’.
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świadomości z powodu udaru itd.), niearbitralne rozstrzygnięcie będzie polegało 
na uwzględnieniu obiektywnie ocenianych interesów osoby niepełnosprawnej, 
w tym, o ile to możliwe, namiastki (surogatu) elementu subiektywnego w postaci 
jej prawdopodobnej woli. Wskazówka ta może się okazać pomocna między in-
nymi przy rozstrzyganiu przez sąd o wyrażeniu zgody na dokonanie czynności 
zarządu majątkiem wspólnym na podstawie art. 39 k.r.o. (tu interesy małżonka 
niepełnosprawnego, z którym porozumienie napotyka na trudne do przezwy-
ciężenia przeszkody, stanowią składową dobra rodziny, którym sąd winien się 
kierować) oraz przy rozstrzyganiu o pozbawieniu niepełnosprawnego małżonka 
samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym na podstawie art. 40 k.r.o. (tu in-
teresy małżonka niepełnosprawnego mogą wpłynąć na ocenę istnienia ważnych 
powodów będących przesłanką ingerencji).

Artykuł 23 Konwencji, zatytułowany Poszanowanie domu i rodziny, nakła-
da na strony Konwencji obowiązek podjęcia środków w celu likwidacji dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych we wszystkich sprawach dotyczących małżeń-
stwa, rodziny, rodzicielstwa i związków na zasadzie równości z innymi osobami. 
Środki te mają zapewnić między innymi (lit. a): uznanie prawa wszystkich osób 
niepełnosprawnych, które są w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, 
do zawarcia małżeństwa i do założenia rodziny na podstawie swobodnie wyra-
żonej i pełnej zgody przyszłych małżonków3. Ponieważ polski k.r.o. nie zapew-
nia tego aspektu równości, umiejscawiając chorobę psychiczną i niedorozwój 
umysłowy pośród przeszkód małżeńskich (art. 12 k.r.o.), Polska, przystępując 
do Konwencji, złożyła zastrzeżenie do tego artykułu (art. 23 lit. a) Konwencji. 
Do momentu zmiany przepisów prawa polskiego osoba niepełnosprawna, której 
niepełnosprawność wynika z choroby psychicznej albo z niedorozwoju umysło-
wego, a która jest w odpowiednim do zawarcia małżeństwa wieku, nie będzie 
mogła zawrzeć związku małżeńskiego, chyba że sąd na to zezwoli, stwierdzając, 
że stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu 
przyszłego potomstwa, i osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie4. 
Ratio legis przeszkody małżeńskiej ujętej w kodeksie tkwi w przeświadczeniu, 

3 Zob. Konwencja nowojorska w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wie-
ku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwarta w Nowym Jorku do podpisu dnia 10 grudnia 
1962 r., Dz.U. 1965, nr 9, poz. 53. Zgodnie z nią małżeństwo nie może być zawarte bez pełnej 
i swobodnej zgody stron.

4 Oświadczenie rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Kon-
wencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 
2006 r., Dz.U. 2012, poz. 1170.
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że w interesie społecznym leży zapobieganie powstawaniu rodzin, w których od 
początku istnieją okoliczności niesprzyjające ich prawidłowemu funkcjonowa-
niu5. Unormowania konwencji wykluczają jednak stwarzanie barier w zakłada-
niu rodzin przez osoby niepełnosprawne opartych na prognozie ich przyszłego 
funkcjonowania, skoro kryterium dopuszczalności zawarcia małżeństwa ma być 
swobodnie wyrażona i pełna zgoda przyszłych małżonków. 

Niezgodność treści art. 12 § 1 k.r.o. z art. 23 Konwencji objawia się w kilku 
aspektach. Po pierwsze, określone postacie niepełnosprawności zostały uzna-
ne za wyłączną podstawę obowiązywania zakazu zawarcia małżeństwa. Zakaz 
ten działa niezależnie od stopnia niepełnosprawności, a zatem obejmuje rów-
nież osoby, które, pomimo choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowe-
go, są zdolne do świadomego podjęcia i wyrażenia woli zawarcia małżeństwa. 
Wykładnia tego przepisu w doktrynie i orzecznictwie przyjęła nadto kierunek 
niekorzystny dla tych osób. Przyjmuje się bowiem, że stany remisji choroby nie 
mogą być podstawą do uznania, że doszło do usunięcia przeszkody małżeńskiej, 
gdyż nie ma znaczenia w jakim stanie (objawowym czy wolnym od objawów) 
nupturient składa oświadczenie woli o zawarciu małżeństwa, jeżeli w dacie za-
warcia małżeństwa choroba psychiczna trwa6. Jedynie taki stan remisji, który 
można ocenić jako wyleczenie z choroby (to znaczy gdy zachodzą podstawy do 
stwierdzenia, że stan ten najprawdopodobniej nie ulegnie już zmianie), usuwa 
przeszkodę małżeńską7. Po drugie, przewidziana w art. 12 § 1 zd. 2 k.r.o. możli-
wość udzielenia zezwolenia przez sąd na zawarcie małżeństwa przez osobę chorą 
psychicznie albo niedorozwiniętą umysłowo nie zmienia negatywnej oceny za-
kazu zawartego w zdaniu 1, ponieważ dyspensa od przeszkody stanowi wyjątek, 
o który należy zabiegać w specjalnym trybie. Tymczasem w świetle Konwencji 
równouprawnienie osób niepełnosprawnych nie powinno oznaczać konieczno-
ści podejmowania specjalnych zabiegów formalnych, lecz powinno być zasadą, 
od której wyjątki mogą uzasadniać powody o charakterze niedyskryminującym 

5 Szeroką argumentację przedstawił T. Smyczyński w glosie do Wyroku SN z dn. 
29.12.1978 r., II CR 475/78, OSPiKA 1980, nr 7–8, poz. 141. Zob. też J. Iwulski, T. Wołek, Unie-
ważnienie małżeństwa z powodu niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, „Nowe Prawo” 
1978, nr 2, s. 209–217.

6 K. Piasecki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 
2011, s. 109–110.

7 Zob. Orzeczenie SN z dn. 18.07.1967 r., I CR 43/67, OSN 1968, nr 2, poz. 28; Orzeczenie 
SN z dn. 2.02.1968 r., I CR 650/67, OSN 1968, nr 10, poz. 172. W doktrynie m.in. A. Zielonacki, 
w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, 
s. 59–60 i przywołana tam literatura. 
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(tu: niezdolność do świadomego i swobodnego złożenia oświadczenia woli). 
Po trzecie, wątpliwości co do zgodności z dyrektywą konwencyjną rodzą kry-
teria, jakimi sąd ma się kierować przy rozstrzyganiu o zezwoleniu na zawarcie 
małżeństwa i które mogą dać podstawę do odmowy udzielenia takiego zezwo-
lenia. Są to dwa kryteria: brak zagrożenia małżeństwa oraz zdrowie przyszłego 
potomstwa. Odnośnie do pierwszego z nich, rozumianego w najogólniejszym 
ujęciu jako zdolność nupturientów do pożycia małżeńskiego oraz wypełniania 
obowiązków małżeńskich, trzeba zauważyć, że może ono przy niewłaściwej wy-
kładni stać się źródłem dyskryminacji osoby niepełnosprawnej. Przykładowo, 
stwierdzenie, że osoba chora nie jest w stanie wywiązać się z niektórych obo-
wiązków, na przykład pomocy i alimentacji, lecz raczej jest zdana na pomoc 
i alimentację przez współmałżonka, mogłoby prowadzić do wniosku, że sytu-
acja ta zagraża małżeństwu. Okoliczność taka, w świetle celu Konwencji, nie 
może jednak pozbawić prawa osoby niepełnosprawnej do zawarcia małżeństwa 
na zasadzie równości z osobami zdrowymi. Ograniczenia i trudności o charakte-
rze faktycznym, wynikające z choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego, 
należałoby więc raczej wpisać w szeroki katalog ułomności ludzkich (do których 
należy także między innymi niepełnosprawność fizyczna, różnorodne nałogi, 
wady charakteru, jak wysoki poziom agresji itd.), które mogą zagrażać małżeń-
stwu, nie stanowią jednak przeszkody do jego zawarcia. 

Z kolei drugie kryterium rozstrzygnięcia sądu, to jest zdrowie przyszłego 
potomstwa, rozumiane nie tylko jako ryzyko przekazania choroby, ale i jako 
zdolność do prawidłowego podjęcia przez małżonków ról wychowawczych8, ro-
dzi wątpliwość co do zgodności z art. 23 lit. b Konwencji. Przepis ten zobowią-
zuje strony konwencji do uznania prawa osób niepełnosprawnych do podejmo-
wania swobodnych i odpowiedzialnych decyzji o liczbie i czasie urodzenia dzieci 
(…), a także prawa do środków niezbędnych do korzystania z tych praw. Osoba 
niepełnosprawna powinna być zatem odpowiedzialnym decydentem w sprawie 
własnej prokreacji. Uniemożliwienie jej zawarcia małżeństwa tylko dlatego, że 
istnieje ryzyko nieodpowiedzialnego spłodzenia potomstwa, nie wydaje się wła-
ściwym środkiem dbałości o dobro przyszłych dzieci. Potomstwo może bowiem 
przyjść na świat także i poza małżeństwem, a w takim przypadku brak sądowej 
dyspensy raczej utrudni, niż polepszy jego los. Poza tym należy mieć na uwa-
dze, że posiadanie potomstwa jest jedną z wielu możliwych funkcji małżeństwa 

8 Tak Wyrok SN z dn. 29.12.1978 r., II CR 475/78, OSPiKA 1980, nr 7–8, poz. 141.
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i wcale niekonieczną, stąd pozbawienie osoby chorej psychicznie bądź niedoro-
zwiniętej możliwości zawarcia małżeństwa ze względu na ryzyko niewypełnie-
nia takiej funkcji, trzeba uznać za przejaw dyskryminacji. Prawo do zawarcia 
małżeństwa przez osoby niebędące w stanie podołać obowiązkom rodzicielskim 
ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój powinno być tak samo chro-
nione, jak prawo innych osób, które choć zdrowe, nie byłyby w stanie z różnych 
przyczyn takim obowiązkom podołać, skoro tym ostatnim nikt nie odmawia 
wstępowania w związki małżeńskie. 

Artykuł 12 § 1 k.r.o. in fine zastrzega, że zezwolenie na zawarcie mał-
żeństwa nie dotyczy osób ubezwłasnowolnionych całkowicie. Unormowanie to 
uznaje się w literaturze za zbędne superfluum, gdyż bezwzględny zakaz zawie-
rania małżeństw przez osoby ubezwłasnowolnione wynika z art. 11 k.r.o.9 Bada-
jąc zgodność tego zastrzeżenia, a zarazem zgodność art. 11 k.r.o. z konwencją, 
trzeba zwrócić uwagę na treść art. 12 konwencji, w którym w ust. 2 stwierdza 
się, że osobom niepełnosprawnym przysługuje zdolność prawna, na równi z in-
nymi osobami, we wszystkich aspektach życia, i dalej, w ust. 4 zd. 2, stanowi 
się, że środki związane z korzystaniem ze zdolności prawnej powinny respekto-
wać prawa, wolę i preferencje osoby, będą wolne od konfliktu interesów i bez-
prawnych nacisków, będą proporcjonalne i dostosowane do sytuacji danej osoby, 
będą stosowane przez możliwie najkrótszy czas i będą podlegały regularnemu 
przeglądowi przez właściwe, niezależne i bezstronne władze lub organ sądowy. 
Treść tego przepisu mogłaby rodzić wątpliwości co do dopuszczalności stosowa-
nia instytucji ubezwłasnowolnienia, dlatego przystępując do Konwencji Polska 
złożyła oświadczenie interpretacyjne do art. 12 stwierdzając, że interpretuje ten 
przepis w sposób zezwalający na stosowanie ubezwłasnowolnienia w okolicz-
nościach i w sposób określony w prawie krajowym, w sytuacji, gdy wskutek 
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Taki stan 
rzeczy powoduje, że w oparciu o konwencję nie można kwestionować przeszko-
dy małżeńskiej w postaci ubezwłasnowolnienia całkowitego, ani jej bezwzględ-
nego charakteru. 

Przejdźmy teraz do rozważenia sposobów dostosowania przepisów k.r.o. 
o przeszkodach małżeńskich do wymogów konwencji. Rozpoczynając od moż-
liwie najbardziej zachowawczego wariantu, można zaproponować modyfikację 

9 A. Zielonacki, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 60.
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treści art. 12 § 1 k.r.o. w ten sposób, by nie był on sprzeczny z Konwencją. Jego 
nowe brzmienie mogłoby być następujące: „Nie może zawrzeć małżeństwa oso-
ba, która z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego nie jest 
zdolna do swobodnego wyrażenia woli i pełnej zgody na zawarcie małżeństwa”. 
W ten sposób doszłoby do zmiany istoty tej przeszkody małżeńskiej przez prze-
niesienie ciężaru oceny z przyczyny (choroba psychiczna albo niedorozwój umy-
słowy) na skutki (niezdolność świadomego i swobodnego podjęcia i wyrażenia 
woli). 

Inną możliwością jest uchylenie art. 12 § 1 k.r.o. wraz z przeniesieniem jego 
dotychczasowej dalszej treści (§ 2 i 3) do treści art. 151 k.r.o. (czy to przez doda-
nie do niego kolejnych paragrafów, czy w drodze wzbogacenia jego dotychcza-
sowych paragrafów o nowe treści). Zabieg taki usuwałby przeszkodę małżeńską 
w postaci choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego, jednakże gdy-
by ten rodzaj niepełnosprawności powodował niezdolność do wyrażenia pełnej 
zgody małżeńskiej, małżeństwo mogłoby zostać unieważnione na podstawie za-
chodzącej wady oświadczenia woli. Szczególny status choroby psychicznej lub 
niedorozwoju, jako przyczyny zaistnienia wady oświadczenia woli, wyrażałby 
się jednak w tym, że legitymacja czynna do unieważnienia małżeństwa przysłu-
giwałaby, jak dotąd, obojgu małżonkom (byłaby więc rozszerzona w porównaniu 
z legitymacją zakreśloną w treści art. 151 § 2 k.r.o.) oraz w tym, że po ustaniu 
choroby dochodziłoby zawsze do konwalidacji małżeństwa. Warto jednak za-
znaczyć, że utrzymanie rozszerzonej legitymacji na dotychczasowych zasadach 
mogłoby budzić wątpliwości co do tego, czy nie stanowi przejawu dyskryminacji 
osoby niepełnosprawnej, a zatem jest niezgodne z konwencją, i byłoby zabiegiem 
ryzykownym. 

Kolejną ewentualnością jest całkowite usunięcie z kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego art. 12. Podstawą unieważnienia małżeństwa zawartego bez peł-
nej zgody małżonków byłby wówczas art. 151 k.r.o. 

Analizując możliwość zastosowania art. 151 § 1 k.r.o. względem osób cho-
rych psychicznie i niedorozwiniętych umysłowo (do czego dochodziłoby w za-
proponowanych wyżej wariantach drugim i trzecim), trzeba przypomnieć, że 
przepis ten ujmuje interesującą nas wadę oświadczenia woli wężej niż art. 82 
k.c., ponieważ stosuje się tylko do osób, które z jakichkolwiek powodów znajdo-
wały się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, natomiast art. 82 k.c. 
odnosi się do osób, które znajdowały się w stanie wyłączającym świadome albo 
swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, co dotyczy w szczególności 
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choroby psychicznej i niedorozwoju umysłowego. Zasadność wprowadzenia 
takiej rozbieżności pomiędzy przytoczonymi regulacjami budzi w literaturze 
wątpliwości10. W razie uchylenia art. 12 k.r.o. należałoby rozważyć modyfika-
cję treści art. 151 § 1 p. 1 k.r.o. przez poszerzenie zakresu jego normowania (na 
przykład przez powtórzenie formuły z art. 82 k.c.). Trzeba nadto zaznaczyć, że 
aktualna wykładnia art. 151 § 1 p. 1 k.r.o. zmierza do osiągnięcia rozłącznego 
zakresu względem art. 12 k.r.o., który to cel po dokonaniu nowelizacji stałby się 
bezprzedmiotowy. 

Osiągnięcie w drodze nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sta-
nu niedyskryminującego osoby niepełnosprawne w zakresie wolności zawiera-
nia małżeństw jest więc możliwe na kilka sposobów. Niezależnie od wyboru 
któregoś z kierunków przez ustawodawcę, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
który nabrał wątpliwości co do zdolności osoby chorej psychicznie bądź niedo-
rozwiniętej umysłowo do zawarcia małżeństwa, mógłby w trybie art. 5 k.r.o. 
zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte, co 
stanowiłoby środek kontroli prawidłowości zawierania małżeństw przez osoby 
niepełnosprawne, lecz bez ich arbitralnego dyskryminowania. 

Problematyki władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem dotyczy art. 23 
ust 2–5 Konwencji. Z ust. 2 wynika gwarancja praw i obowiązków osób niepeł-
nosprawnych w zakresie opieki nad dziećmi, kurateli, powiernictwa, adopcji lub 
podobnych instytucji, jeśli takie instytucje przewiduje ustawodawstwo krajowe; 
we wszystkich przypadkach nadrzędne będzie jednak dobro dziecka. Przepisy 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziec-
kiem, o przysposobieniu i o opiece nie naruszają wymogów konwencji, ponieważ 
przesłanki nabycia praw i obowiązków, ich późniejsze ograniczenia i dopuszczal-
ność ingerencji czynników urzędowych nie dyskryminują osób niepełnospraw-
nych ze względu na to, że są uzależnione od czynników innych niż niepełno-
sprawność jako taka, dotykająca rodziców, przysposabiających bądź opiekuna. 
Nie oznacza to jednak, że niepełnosprawność nie odgrywa żadnej roli w ramach 
tych instytucji. Fakt ten powinien być uwzględniany przy badaniu całokształ-
tu okoliczności, jako jedna z osobistych cech rodzica, przysposabiającego bądź 
opiekuna, która może wpływać na ocenę zdolności do sprawowania oznaczo-
nych funkcji i skutkować odmową przyznania określonych praw (na przykład 
przysposobienia ze względu na brak kwalifikacji osobistych uzasadniających 

10 Zob. M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 108.
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przekonanie, że dana osoba będzie należycie wywiązywała się z obowiązków 
przysposabiającego – art. 1141 § 1 k.r.o.) bądź skutkować ingerencją w dotych-
czas przysługujące prawa i obowiązki (na przykład w drodze ograniczenia wła-
dzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy rodzicielskiej z powodu przemijającej 
przeszkody w jej wykonywaniu, pozbawienia władzy rodzicielskiej z powodu 
trwałej przeszkody w jej wykonywaniu, zwolnienia opiekuna ze względu na nie-
zdolność do sprawowania opieki itp.). 

Artykuł 23 ust. 3 i 4 Konwencji zmierza do zapobieżenia dyskryminacji 
niepełnosprawnych dzieci. Dzieci takie mają jednakowe prawa do życia w rodzi-
nie (ust. 3) i nie mogą być odłączane od rodziców bez ich zgody, z wyjątkiem sy-
tuacji, kiedy właściwe władze postanowią, że takie odłączenie jest konieczne ze 
względu na najlepszy interes dziecka. W żadnym przypadku nie można odłączać 
dziecka od rodziców z powodu jego niepełnosprawności lub niepełnosprawności 
jednego lub obojga rodziców (ust. 4). Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego nie naruszają przytoczonych wymogów Konwencji, ponieważ odłączenie 
dziecka od niepełnosprawnego rodzica bądź niepełnosprawnego dziecka od 
sprawnego rodzica nie następuje ze względu na niepełnosprawność jako taką. 
Niepełnosprawność może stać się jednak pośrednią przyczyną odłączenia dziec-
ka od rodziców, ze względu na negatywne skutki, jakie ona wywołuje, stanowią-
ce bezpośrednią przyczynę ingerencji. 

Trzeba nadto stwierdzić, że nie naruszają konwencji ograniczenia, jakich 
doznają rodzice wykonujący władzę rodzicielską nad dzieckiem ubezwłasnowol-
nionym całkowicie, ze względu na polską wykładnię art. 12 Konwencji, dopusz-
czającą stosowanie instytucji ubezwłasnowolnienia w sposób określony w pra-
wie krajowym.

Artykuł 23 ust. 5 Konwencji głosi, że w przypadku, gdy najbliższa rodzi-
na nie jest w stanie sprawować opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, pań-
stwa-strony podejmą wszelkie wysiłki, aby zapewnić alternatywną opiekę przez 
dalszą rodzinę, a jeżeli okaże się to niemożliwe, w ramach społeczności w wa-
runkach rodzinnych. Konwencja nie określa jednak, w jaki sposób oceniać bli-
skość więzi rodzinnych, które powinny dawać pierwszeństwo do sprawowania 
pieczy, a także, jakie kategorie osób należą do „dalszej” rodziny. Ogólnikowość 
tych sformułowań zdaje się dopuszczać względną elastyczność w wyznaczaniu 
tych kręgów przez prawo krajowe. Wytyczne sformułowane w przytoczonym 
przepisie Konwencji są odzwierciedlone w przepisach prawa polskiego, a kon-
kretnie w art. 1125 k.r.o., który wyznacza krąg osób, którym sąd może powierzyć 
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sprawowanie pieczy zastępczej, oraz w art. 149 k.r.o. odnoszącym się analogicz-
nie do opieki. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na art. 1126 k.r.o., który ustana-
wia pierwszeństwo powierzenia dziecka niepełnosprawnego rodzinie zastępczej 
zawodowej. Celem tej regulacji jest zapewnienie niepełnosprawnemu dziecku 
lepszej pieczy, dzięki sprawowaniu jej przez rodzinę odpowiednio do tego przy-
gotowaną. Jak podkreślono w doktrynie, regulacja ta cechuje się elastycznością, 
dopuszczającą umieszczenie niepełnosprawnego dziecka również w niezawo-
dowej rodzinie zastępczej złożonej z krewnych dziecka, o ile rodzina taka jest 
w stanie należycie się tym dzieckiem zająć11. 

Na uwagę zasługuje również problem zgodności z konwencją przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego normujących skutki prawne ubezwłasno-
wolnienia, to znaczy przepisy o opiece nad ubezwłasnowolnionym całkowicie 
(art. 175–177 k.r.o.), o kurateli nad ubezwłasnowolnionym częściowo (art. 181 
k.r.o.) oraz o przymusowym ustroju rozdzielności majątkowej w razie ubezwła-
snowolnienia jednego z małżonków (art. 53 k.r.o.). Treść tych unormowań mogła-
by zostać zakwestionowana w oparciu o treść art. 12 Konwencji, gwarantującego 
osobom niepełnosprawnym równość wobec prawa, jednakże zdelegalizowaniu 
tych unormowań zapobiega oświadczenie interpretacyjne złożone przez Rzecz-
pospolitą Polską do Konwencji, zezwalające na stosowanie ubezwłasnowolnie-
nia w okolicznościach i w sposób określony w prawie krajowym. Oświadczenie 
to dopuszcza, po pierwsze, orzekanie ubezwłasnowolnienia w razie zaistnienia 
przewidzianych w prawie polskim przesłanek, zwanych w oświadczeniu okolicz-
nościami, a po drugie, wspominając o sposobie stosowania ubezwłasnowolnie-
nia, legalizuje dotychczasowe skutki prawne tej instytucji. 

Analizując realizację wymogów konwencyjnych w unormowaniach Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego trzeba wspomnieć o art. 12 ust. 3 Konwen-
cji, zgodnie z którym państwa-strony są obowiązane podjąć odpowiednie środki 
w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wsparcia, którego 
mogą potrzebować przy korzystaniu ze zdolności prawnej. Przykładem takiego 
środka na gruncie prawa polskiego jest instytucja kurateli dla osoby niepełno-
sprawnej (art. 183 k.r.o.). Kurator jest powoływany do udzielenia pomocy przy 
prowadzeniu spraw osoby niepełnosprawnej, przy czym przez „sprawę” rozumie 

11 M. Andrzejewski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. So-
kołowski, Warszawa 2013, s. 789.
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się w literaturze sytuacje związane ze sferą prawną wymagającą ochrony12. Ku-
rator zapewnia więc, odpowiednio do wymogów Konwencji, wsparcie dla osoby 
niepełnosprawnej przy korzystaniu przez nią ze zdolności prawnej13.

Jako podsumowanie przedstawionych rozważań nasuwają się następujące 
wnioski:

1. Unormowania Konwencji zmierzają do pełnej realizacji zasady niedy-
skryminacji osób niepełnosprawnych, którą należy uwzględniać przy stosowa-
niu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Treść Konwencji będzie 
wpływać na wykładnię poszczególnych przepisów tego kodeksu, między innymi 
na określenie zakresu pojęcia „niepełnosprawność”. 

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga pilnej nowelizacji zmierzają-
cej do usunięcia dyskryminacji osób niepełnosprawnych psychicznie w zakresie 
swobody zawierania małżeństw. 

3. Poza przypadkiem wymienionym w poprzednim punkcie unormowa-
nia kodeksowe nie są sformułowane w sposób, który by dyskryminował osoby 
niepełnosprawne. Poszczególne ograniczenia, które mogą dotknąć takie osoby, 
wiążą się bowiem nie z niepełnosprawnością jako taką, lecz ze skutkami, jakie 
ona rodzi, a które są nie do pogodzenia z funkcją instytucji prawa rodzinnego, 
która w konkretnej sytuacji znajduje zastosowanie. 
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CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE DISABLED  
AND THE REGULATIONS OF THE FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE

Summary

The article analyzes the regulations of the Family and Guardianship Code with 
respect to their compliance with the provisions of the Convention on the rights of the 
disabled. It states that the Convention provisions will influence the interpretation of 
the Code provisions. For example, court decisions on the management of spouses’ joint 
property should take into account the prohibition of arbitrary interference in a disabled 
person’s family matters, set out in Art. 22 of the Convention. 
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Art. 12 of the Family and Guardianship Code, defining mental illness or retarda-
tion as an impediment to marriage, is in contradiction with the Convention. It requires 
the legislator’s intervention aimed at ensuring the disabled who reached the age of con-
sent the right to marry and start a family pursuant to a freely expressed and full approval 
of prospective spouses (Art. 23 of the Convention). 

Translated by Anna Sylwestrzak

Keywords: Convention on the rights of the disabled, contracting marriage by disabled 
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