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Przedmowa

Od Wydawcy
Oddajemy do Paƒstwa ràk pierwszy numer kwartalnika „Rodzina i Prawo”.
Realizacja zamys∏u stanowi rozszerzenie dotychczasowej dzia∏alnoÊci Instytutu Badaƒ DNA zwiàzanej zarówno z organizacjà szkoleƒ dla s´dziów jak i wydawniczej.
Nie powsta∏by bez zach´ty i wsparcia ze strony s´dziów rodzinnych.
Dzia∏alnoÊç Instytutu od samego poczàtku wykracza znacznie poza realizacj´
ekspertyz genetycznych na zlecenie sàdów i prokuratur. Do tej pory Instytut przeprowadzi∏ ponad 40 szkoleƒ regionalnych na terenie ca∏ego kraju oraz zorganizowa∏ ogólnopolskie konferencje pod patronatem Ministra SprawiedliwoÊci. Uczestniczy∏o w nich ponad 2000 s´dziów i prokuratorów.
Materia∏y szkoleniowe b´dàce zapisem prezentowanych wyk∏adów, w tym ksià˝ka
„Dowód z DNA w post´powaniu procesowym”, wydana przez Instytut w 2003 r. wzbudzi∏y na tyle du˝e zainteresowanie, ˝e s´dziowie z ca∏ego kraju w pismach kierowanych do Instytutu zwracali si´ z proÊbà o ich szersze udost´pnienie. Z badaƒ ankietowych Departamentu Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru SprawiedliwoÊci wynika, ˝e
„wyk∏ady z tej tematyki wzbudzi∏y ˝ywe zainteresowanie i ocenione zosta∏y jako niezwykle przydatne w praktyce s´dziowskiej”. Tak˝e stowarzyszenia s´dziów i prokuratorów doceni∏y osiàgni´cia Instytutu zawierajàc z nim umowy o sta∏ej wspó∏pracy.
Pozytywne doÊwiadczenia oraz deklarowane potrzeby Êrodowiska s´dziowskiego sprawi∏y, ˝e Instytut podjà∏ inicjatyw´ stworzenia periodyku b´dàcego platformà wymiany doÊwiadczeƒ dla Êrodowiska s´dziów rodzinnych, a tak˝e miejscem, w którym specjaliÊci mogà dzieliç si´ swojà wiedzà. Do sk∏adu Kolegium Redakcyjnego weszli wybitni przedstawiciele nauki, s´dziowie Sàdu Najwy˝szego
oraz s´dziowie orzekajàcy w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich.
Mamy nadziej´, ˝e zechcà Paƒstwo wziàç czynny udzia∏ w redagowaniu kwartalnika.
Do∏o˝ymy staraƒ, aby pismo to ukazywa∏o si´ regularnie i dociera∏o przynajmniej do wszystkich wydzia∏ów rodzinnych i nieletnich na terenie ca∏ego kraju.
prof. dr hab. Andrzej P∏ucienniczak
Dyrektor ds. Naukowych
Instytutu Badaƒ DNA

Od redaktora naczelnego
Inicjatywa powstania Kwartalnika poÊwi´conego prawu rodzinnemu powinna
wype∏niç luk´ na rynku czasopism prawniczych zarówno w aspekcie tematycznym
jak i co do kr´gu Czytelników. Kierujàc si´ tymi dwoma aspektami przyj´liÊmy, ˝e
tematyka Kwartalnika powinna odpowiadaç kognicji sàdu rodzinnego, a zatem obj´∏aby nie tylko prawo rodzinne i opiekuƒcze, ale tak˝e post´powanie w sprawach
nieletnich i inne sprawy powierzone sàdowi rodzinnemu na mocy ustaw szczególnych. W tym zakresie tematycznym b´dziemy publikowaç artyku∏y, opinie, orzecz-
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nictwo, projekty aktów normatywnych, sprawozdania z konferencji naukowych,
a tak˝e recenzje ukazujàcych si´ na rynku monografii oraz recenzje publikacji z innych periodyków. Wa˝nà cz´Êcià Kwartalnika b´dzie te˝ prezentacja regulacji
i projektowanych rozwiàzaƒ prawa europejskiego, a tak˝e orzecznictwo Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci w Luksemburgu i Europejskiego Trybuna∏u
Praw Cz∏owieka w Strasburgu. Majàc na uwadze coraz cz´stsze przypadki spraw
rodzinnych z „elementem zagranicznym” b´dziemy te˝ poruszaç tematyk´ prawa
rodzinnego i nieletnich w innych systemach prawnych, ale przede wszystkim koncentrujàc si´ na paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, gdy˝ z tymi krajami
ruch osobowy rozwija si´ najszybciej, poza tym kraje te majà zbli˝onà kultur´
prawnà i tam mo˝na przede wszystkim poszukiwaç inspiracji de lege ferenda.
˚ywimy nadziej´, ˝e merytoryczny poziom Kwartalnika b´dzie zagwarantowany
przez publikacje najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki prawa rodzinnego. Podstaw´ dla tej nadziei stanowi fakt, ˝e Kwartalnik podejmuje niedocenianà
i zaniedbanà na rynku czasopism prawniczych tematyk´.
Kwartalnik adresowany jest przede wszystkim do praktyków, a w szczególnoÊci
s´dziów rodzinnych. Niemniej jednak wydaje si´, ˝e jego tematyka mo˝e wzbudziç
szersze zainteresowanie. Prawo rodzinne jest bowiem stosowane tak˝e przez inne instytucje, grupy zawodowe, organizacje spo∏eczne. Ujmujàc to jeszcze szerszej – prawo rodzinne jest stosowane przez nas wszystkich. Z konstatacji tej niektórzy wyciàgajà nieuprawniony wniosek, ˝e na prawie rodzinnym zna si´ ka˝dy. Wynikajà z tego niekiedy pochopne i nieprzemyÊlane inicjatywy legislacyjne, które na szcz´Êcie – póki co
– prawu rodzinnemu jeszcze nie zaszkodzi∏y. Chcemy, aby na ∏amach Kwartalnika publikowane by∏y projekty „powa˝nych” inicjatyw legislacyjnych w tym zakresie. Zamierzeniem Redakcji jest, aby na tych ∏amach toczy∏a si´ dyskusja nad tymi projektami,
tak aby je w najwi´kszym stopniu udoskonaliç zanim osiàgnà one kszta∏t aktów prawnych. Brak takiej dyskusji w przypadku wadliwych rozwiàzaƒ powoduje, ˝e dla naprawienia zakwestionowanych przez praktyk´ rozwiàzaƒ pozostaje ju˝ tylko nowelizacja.
ChcielibyÊmy zatem, aby równie˝ przy tworzeniu Kwartalnika w mo˝liwie najwi´kszym zakresie wzi´li udzia∏ praktycy. W ten sposób tematy w nim poruszane odpowiada∏yby problemom, które si´ ujawniajà w procesie stosowania prawa, a nie zawsze sà
przedmiotem zainteresowania nauki prawa. Dlatego te˝ b´dziemy wdzi´czni za
wspó∏prac´ naszych Czytelników przy redagowaniu Kwartalnika, nadsy∏anie artyku∏ów i opinii, propozycje tematów i sygnalizowanie problemów. B´dziemy te˝ wdzi´czni za ocen´ i wskazówki co do kszta∏tu Kwartalnika.
Wi´kszoÊç materia∏ów zamieszczonych w niniejszym – pierwszym – numerze
Kwartalnika jest poÊwi´cona kwestii pochodzenia dziecka, co wynika z zainteresowania s´dziów rodzinnych wywo∏anego cyklem wyk∏adów zorganizowanych na ten
temat przez Instytut Badaƒ DNA. Równie˝ w kolejnych numerach b´dziemy si´ starali wyeksponowaç jakieÊ zagadnienie, wokó∏ którego koncentrowaç si´ b´dzie
wi´kszoÊç zawartych w nich materia∏ów.
s´dzia Robert Zegad∏o
Redaktor Naczelny
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ARTYKU¸Y
Marek Sychowicz

Stosunki majàtkowe ∏àczàce ma∏˝onków
w Êwietle nowych uregulowaƒ Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego
Zasady regulujàce ma∏˝eƒskie stosunki majàtkowe w niemal niezmienionym kszta∏cie obowiàzywa∏y w Polsce od ponad pó∏ wieku. Ukszta∏towane one
zosta∏y przepisami Kodeksu rodzinnego z 1950 r. i w zasadzie zosta∏y przej´te
przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z 1964 r. Po zmianie ustroju spo∏eczno-gospodarczego w 1989 r. okaza∏o si´ ˝e regulacja ta nie spe∏nia
potrzeb, jakie wynikajà z nowych uwarunkowaƒ spo∏ecznych i gospodarczych,
a w szczególnoÊci ˝e nie jest dostosowana do regu∏ gospodarki wolnorynkowej i nie pozwala bez uszczerbku dla dobra rodziny i bez zapewnienia nale˝ytej ochrony osób trzecich pogodziç z nimi aktywnoÊci gospodarczej ma∏˝onków. Próba zmiany tej regulacji uwieƒczona zosta∏a uchwaleniem ustawy
z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691). Wesz∏a ona w ˝ycie
w dniu 20 stycznia 2005 r. Rzàdowy projekt tej ustawy zosta∏ oparty na projekcie przygotowanym przez zespó∏ wy∏oniony przez Komisj´ Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego dzia∏ajàcà przy Ministrze SprawiedliwoÊci, pod przewodnictwem
prof. Andrzeja Màczyƒskiego z udzia∏em prof. Miros∏awa Nazara, prof. Janiny
Panowicz-Lipskiej i prof. Tadeusza Smyczyƒskiego oraz uczestniczàcego w jej
pracach przewodniczàcego Komisji prof. Zbigniewa Radwaƒskiego. Ustaw´
charakteryzuje wysoki poziom techniki legislacyjnej. Wprowadzone przez nià
zmiany, aczkolwiek donios∏e, nie majà charakteru rewolucyjnego.
Dzia∏ Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, dawniej noszàcy tytu∏ „Stosunki
majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami”, po zmianie ma tytu∏ „Ma∏˝eƒskie ustroje majàtkowe”. Równie˝ zmieni∏y tytu∏y wszystkie trzy rozdzia∏y sk∏adajàce si´ na
ten dzia∏. Tytu∏ rozdzia∏u I z „WspólnoÊç ustawowa” zosta∏ zmieniony na „Ustawowy ustrój majàtkowy”, tytu∏ rozdzia∏u II ze „Zmiana lub wy∏àczenie wspólnoÊci ustawowej” zosta∏ zmieniony na „Umowne ustroje majàtkowe” i tytu∏ rozdzia∏u III z „Ustanie wspólnoÊci majàtkowej w czasie trwania ma∏˝eƒstwa” zosta∏ zmieniony na „Przymusowy ustrój majàtkowy”. Je˝eli chodzi o zmiany
obejmujàce poszczególne przepisy, to poza zmianami zasadniczymi, niektóre
majà charakter tylko uaktualniajàcy i uÊciÊlajàcy treÊç przepisów.
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Fundamentalnà kwestià by∏ wybór ustroju majàtkowego, który ma byç
ustrojem ustawowym. Rozwa˝ano wprowadzenie jako ustroju ustawowego,
wzorem innych paƒstw (np. Niemcy, Szwajcaria, Szwecja) i obowiàzujàcego
w Polsce na podstawie dekretu z 1946 r. – Prawo ma∏˝eƒskie majàtkowe,
ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej z obowiàzkiem rozliczenia dorobku i ewentualnego wyrównania udzia∏ów w razie ustania tego ustroju, znanego te˝ pod
nazwà ustroju wspólnoÊci zysków, czy ustroju podzia∏u dorobku na wypadek
ustania ma∏˝eƒstwa. Ostatecznie jednak uznano, ˝e wobec tego, i˝ ustrój
wspólnoÊci ustawowej ma ju˝ kilkudziesi´cioletnià tradycj´, jego zastàpienie
ustrojem rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków mog∏oby spotkaç si´ z niezrozumieniem spo∏eczeƒstwa. Pozostajàc przy ustroju wspólnoÊci majàtkowej jako ustawowym ustrojem majàtkowym i nie zmieniajàc istoty jego charakteru, zrezygnowano z definiowania go jako „dorobku ma∏˝onków” (art. 31 § 1). OkreÊlenie to zosta∏o zarezerwowane dla nowo wprowadzonego ustroju umownego – ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków. Istotnà zmianà terminologicznà jest zastàpienie okreÊlenia
„majàtek odr´bny ma∏˝onka” okreÊleniem „majàtek osobisty ma∏˝onka”
(art. 31 § 1 zd. drugie; art. 4 ustawy).
Pozostajàc przy ogólnym okreÊleniu, ˝e wspólnoÊç ustawowa obejmuje
przedmioty majàtkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma∏˝onków lub
przez jednego z nich (art. 31 § 1 zd. pierwsze), przyk∏adowe wyliczenie, co
wchodzi w sk∏ad majàtku wspólnego (dotychczasowy art. 32 § 2), zawierajàce
okreÊlenie, ˝e do majàtku tego, poza pobranym wynagrodzeniem za prac´,
wchodzi tak˝e „wynagrodzenie za inne us∏ugi Êwiadczone osobiÊcie przez któregokolwiek z ma∏˝onków”, zastàpiono okreÊleniem o szerszym zakresie –
„dochody z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej ka˝dego z ma∏˝onków” (art. 31
§ 2 pkt 1) i dodano, ˝e do majàtku wspólnego wchodzà równie˝ „Êrodki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego
ka˝dego z ma∏˝onków” (art. 31 § 2 pkt 3).
Istotnej zmianie uleg∏o wyczerpujàce wymienienie w art. 33 przedmiotów
majàtkowych, które nale˝à do majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków (co
spowodowa∏o zmian´ zakresu przedmiotowego majàtku wspólnego ma∏˝onków). Po pierwsze, nie zmieniajàc zasad tzw. surogacji, rozszerzono jej zakres
z przedmiotów majàtkowych uzyskanych w zamian za przedmioty nabyte
przed powstaniem wspólnoÊci ustawowej i nabyte przez dziedziczenie zapis
lub darowizn´, chyba ˝e spadkodawca lub darczyƒca inaczej postanowi∏
(pkt 3 sprzed zmiany), na przedmioty majàtkowe nabyte w zamian za wszystkie
inne sk∏adniki majàtku osobistego, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej
(pkt 10). Po drugie, z listy przedmiotów stanowiàcych majàtek osobisty ka˝dego z ma∏˝onków wykreÊlono „przedmioty majàtkowe s∏u˝àce do zaspokajania
osobistych potrzeb jednego z ma∏˝onków, je˝eli zosta∏y nabyte ze Êrodków na-
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le˝àcych do odr´bnego majàtku ma∏˝onka wykonujàcego ten zawód”, co nie
dotyczy∏o jednak „przedmiotów s∏u˝àcych do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsi´biorstwa” (dotychczasowy pkt 5). Przepis taki sta∏ si´ zb´dny wobec obj´cia surogacjà (pkt 10) tak˝e przedmiotów majàtkowych s∏u˝àcych do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z ma∏˝onków. Po trzecie, list´ przedmiotów, które nale˝à do majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków
uzupe∏niono o „prawa majàtkowe wynikajàce ze wspólnoÊci ∏àcznej podlegajàcej odr´bnym przepisom” (pkt 3). Wed∏ug uzasadnienia rzàdowego projektu
ustawy chodzi∏o o rozwiàzanie budzàcej wiele trudnoÊci praktycznych kwestii
konsekwencji prawnych wynikajàcych z przynale˝noÊci prawa jednoczeÊnie do
wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej i innego rodzaju wspólnoÊci ∏àcznej. Jak si´
wydaje cel ten osiàgni´to je˝eli chodzi o spó∏k´ cywilnà. Natomiast pochodzàcy z majàtku wspólnego ma∏˝onków wk∏ad wniesiony do spó∏ki osobowej prawa handlowego, stanowi jej mienie (art. 8 k. s. h.) i nie jest on, jak i prawa wynikajàce z jego wniesienia do spó∏ki, obj´ty ˝adnà innà wspólnoÊcià ∏àcznà. Tak
wi´c, jak nale˝y sàdziç, art. 31 pkt 3 nie b´dzie przepisem bezpoÊrednio przydatnym do rozwiàzania kwestii zwiàzanych z przynale˝noÊcià do spó∏ki osobowej ma∏˝onka, którego wk∏ad do tej spó∏ki pochodzi z majàtku wspólnego ma∏˝onków. Pozosta∏e zmiany dokonane w art. 33 majà charakter uÊciÊlajàcy i aktualizujàcy. Dodanie w pkt 5, ˝e do majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków
wchodzà prawa niezbywalne „które mogà przys∏ugiwaç tylko jednemu ma∏˝onkowi”, nie zmieni∏o tego przepisu, gdy˝ by∏ on dotychczas rozumiany tak jakby
zawiera∏ dodane zastrze˝enie. OkreÊlenie, ˝e do majàtku osobistego ka˝dego
z ma∏˝onków wchodzà obok wierzytelnoÊci o wynagrodzenie za prac´, wierzytelnoÊci o wynagrodzenie „za inne us∏ugi Êwiadczone osobiÊcie przez jednego
z ma∏˝onków” (dotychczasowy pkt 8) zastàpiono – co pozostaje w zwiàzku ze
zmianà, która znalaz∏a wyraz w art. 31 § 2 pkt 1 – okreÊleniem „z tytu∏u innej
dzia∏alnoÊci zarobkowej jednego z ma∏˝onków” (obecny pkt 7). OkreÊlenie, ˝e
do majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków nale˝à „prawa autorskie twórcy,
prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego” (dawny
pkt 10), zastàpiono – stosujàc terminologi´ wynikajàcà z obowiàzujàcych przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa w∏asnoÊci
przemys∏owej – okreÊleniem „prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa w∏asnoÊci przemys∏owej oraz inne prawa twórcy” (obecny pkt 9).
Daleko idàcym zmianom uleg∏y przepisy regulujàce zarzàd majàtkiem
wspólnym.
Przede wszystkim ustawa w zasadzie rozstrzygn´∏a spór co do tego, jakie
czynnoÊci obejmuje zarzàd majàtkiem wspólnym. W art. 36 § 2 zd. drugie zamieszczona zosta∏a bowiem definicja zarzàdu majàtkiem wspólnym, wed∏ug
której „wykonywanie zarzàdu obejmuje czynnoÊci, które dotyczà przedmiotów
majàtkowych nale˝àcych do majàtku wspólnego, w tym czynnoÊci zmierzajà-
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ce do zachowania tego majàtku”. Zarzàd majàtkiem wspólnym obejmuje zatem tak czynnoÊci faktyczne, jak i czynnoÊci prawne. Poniewa˝ sà to czynnoÊci „dotyczàce przedmiotów majàtkowych nale˝àcych do majàtku wspólnego”,
zarzàd nie obejmuje np. por´czenia udzielonego przez ma∏˝onka. W ten sposób straci∏ aktualnoÊç, budzàcy wàtpliwoÊci na gruncie przepisów poprzednio
obowiàzujàcych, poglàd wyra˝ony przez Sàd Najwy˝szy w uchwale sk∏adu
7 s´dziów z dnia 25 marca 1994 r., III CZP 182/93 (OSNC 1994, nr 7-8,
poz. 146), ˝e udzielenie por´czenia przez jednego z ma∏˝onków jest czynnoÊcià zarzàdu majàtkiem wspólnym.
Utrzymana zosta∏a zasada obowiàzku wspó∏dzia∏ania ma∏˝onków w zarzàdzie majàtkiem wspólnym. Rozwini´ta ona zosta∏a przez dodanie, ˝e ma∏˝onkowie obowiàzani sà „w szczególnoÊci udzielaç sobie wzajemnie informacji
o stanie majàtku wspólnego, o wykonywaniu zarzàdu majàtkiem wspólnym
i o zobowiàzaniach obcià˝ajàcych majàtek wspólny” (art. 36 § 1). Jako nie
pozostajàca w kolizji z powy˝szà zasadà, tak˝e utrzymana zosta∏a zasada, wed∏ug której ka˝dy z ma∏˝onków mo˝e samodzielnie zarzàdzaç majàtkiem
wspólnym (art. 36 § 2 zd. pierwsze). Od zasady tej przewidziane zosta∏y dwa
wyjàtki, zmierzajàce w odmiennych kierunkach. Wed∏ug pierwszego, ma∏˝onek
zarzàdza samodzielnie przedmiotami majàtkowymi s∏u˝àcymi mu do wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej; jedynie w razie przemijajàcej przeszkody drugi ma∏˝onek mo˝e dokonywaç niezb´dnych bie˝àcych czynnoÊci (art. 36 § 3). Stosownie do drugiego wyjàtku, niektóre czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym wymagajà zgody drugiego ma∏˝onka.
Przed zmianà, zgoda drugiego ma∏˝onka by∏a wymagana na dokonanie
przez ma∏˝onka czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem wspólnym. Ustawa nie definiowa∏a jednak jakie czynnoÊci sà czynnoÊciami zwyk∏ego zarzàdu, a jakie przekraczajà zakres zwyk∏ego zarzàdu. Rozró˝nienie tych czynnoÊci sprawia∏o nieraz powa˝ne trudnoÊci. Obecnie zrezygnowano z tego rozró˝nienia. W art. 37 ust. 1 w pi´ciu punktach enumeratywnie
wymieniono czynnoÊci prawne, do dokonania których potrzebna jest zgoda
drugiego ma∏˝onka. Wed∏ug pkt 1-4 sà to czynnoÊci prawne prowadzàce do
zbycia, obcià˝enia i odp∏atnego nabycia nieruchomoÊci lub u˝ytkowania wieczystego, prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal
oraz gospodarstwa rolnego lub przedsi´biorstwa, czynnoÊci prawne prowadzàce do oddania nieruchomoÊci do u˝ywania lub pobierania z niej po˝ytków
oraz czynnoÊci prawne prowadzàce do wydzier˝awienia gospodarstwa rolnego lub przedsi´biorstwa. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e chodzi tu nie tylko o czynnoÊci, których skutkiem jest zbycie, obcià˝enie, odp∏atne nabycie, oddanie do
u˝ywania lub pobierania po˝ytków albo wydzier˝awienie, ale o czynnoÊci
„prowadzàce” do takiego skutku. B´dà to wi´c tak˝e np. umowy o charakterze
tylko zobowiàzujàcym, umowy przedwst´pne lub nawet z∏o˝enie oferty. Nie ma
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przy tym znaczenia, czy chodzi o czynnoÊç odp∏atnà lub nieodp∏atnà, z wyjàtkiem nabycia. Nabycie wymaga zgody drugiego ma∏˝onka tylko wówczas, gdy
jest odp∏atne. Stosownie do pkt 5 zgoda drugiego ma∏˝onka jest potrzebna do
dokonania darowizny z majàtku wspólnego, z wyjàtkiem drobnych darowizn
zwyczajowo przyj´tych. W ka˝dym wypadku zgoda powinna byç wyra˝ona
w formie wymaganej dla czynnoÊci, której dotyczy.
Tak jak przed zmianà, jednostronna czynnoÊç prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego ma∏˝onka jest niewa˝na (art. 37 § 4). Natomiast umowa
zawarta bez wymaganej zgody drugiego ma∏˝onka jest czynnoÊcià prawnà
niezupe∏nà (negotium claudicans). Wa˝noÊç umowy zale˝y od potwierdzenia
jej przez drugiego ma∏˝onka (art. 37 § 2). Druga strona mo˝e wyznaczyç ma∏˝onkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia
umowy; staje si´ wolna po bezskutecznym up∏ywie wyznaczonego terminu
(art. 37 § 3). Wówczas dopiero mo˝na mówiç o niewa˝noÊci umowy.
NowoÊcià jest instytucja sprzeciwu, który ma∏˝onek mo˝e wyraziç co do
czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym, zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka. Wyjàtkiem, kiedy ma∏˝onek nie mo˝e si´ sprzeciwiç, sà 1) czynnoÊci w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego i 2) czynnoÊci podejmowane w ramach
dzia∏alnoÊci gospodarczej (art. 361 § 1). Sprzeciw mo˝e byç zg∏oszony poprzez
wyraêne oÊwiadczenie albo w sposób dorozumiany. Jest skuteczny wobec drugiego ma∏˝onka, je˝eli oÊwiadczenie zawierajàce sprzeciw dosz∏o do niego
w taki sposób, ˝e móg∏ si´ z nim zapoznaç. Sprzeciw jest skuteczny wobec
osoby trzeciej, je˝eli mog∏a si´ z nim zapoznaç przed dokonaniem czynnoÊci
prawnej (art. 361 § 2). Wydaje si´, ˝e czynnoÊç prawna dokonana mimo sprzeciwu ma∏˝onka jest wa˝na, chyba ˝e sprzeciw by∏ skuteczny wobec drugiej strony umowy. W ka˝dym razie dokonanie czynnoÊci mimo sprzeciwu ma∏˝onka
mo˝e mieç znaczenie dla oceny prawid∏owoÊci wykonywania zarzàdu i mo˝e –
w zale˝noÊci od okolicznoÊci, zw∏aszcza, gdy jest dzia∏aniem uporczywym – powodowaç pozbawienie ma∏˝onka samodzielnego zarzàdu majàtkiem wspólnym
lub ustanowienie przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej. Mo˝e te˝ byç okolicznoÊcià majàcà wp∏yw na ocen´ zupe∏noÊci rozk∏adu po˝ycia, jako przes∏anki rozwodu lub separacji. Je˝eli ma∏˝onek sprzeciwia si´ dokonaniu czynnoÊci zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka, ma∏˝onek ten mo˝e zwróciç si´ do sàdu o zezwolenie na dokonanie czynnoÊci mimo sprzeciwu (art. 361 w zw. z art. 39).
W nowy sposób uregulowana zosta∏a odpowiedzialnoÊç ma∏˝onków za zobowiàzania (art. 41). Wed∏ug przyj´tych zasad, je˝eli zobowiàzanie zosta∏o zaciàgni´te przez oboje ma∏˝onków, to wierzyciel mo˝e ˝àdaç zaspokojenia
z majàtków osobistych ma∏˝onków oraz z ich majàtku wspólnego. Je˝eli zobowiàzanie zaciàgnà∏ jeden z ma∏˝onków, to odpowiedzialnoÊç ma∏˝onków uzale˝niona jest od tego, czy zobowiàzanie zosta∏o zaciàgni´te za zgodà drugiego
ma∏˝onka, czy te˝ bez takiej zgody. W pierwszym wypadku wierzyciel mo˝e ˝à-
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daç zaspokojenia z majàtku osobistego d∏u˝nika oraz z ca∏ego majàtku wspólnego ma∏˝onków. W drugim wypadku, poza mo˝noÊcià zaspokojenia z majàtku osobistego d∏u˝nika, wierzyciel mo˝e ˝àdaç zaspokojenia tak˝e z nale˝àcych do majàtku wspólnego d∏u˝nika i jego ma∏˝onka: 1) wynagrodzenia za
prac´ lub z dochodów uzyskanych przez d∏u˝nika z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej, oraz 2) korzyÊci uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych,
praw w∏asnoÊci przemys∏owej oraz innych praw twórcy. Tak˝e z majàtku osobistego d∏u˝nika i wymienionych wy˝ej sk∏adników majàtku wspólnego d∏u˝nika
i jego ma∏˝onka wierzyciel mo˝e ˝àdaç zaspokojenia za zobowiàzanie jednego
z ma∏˝onków: 1) które nie wynika z czynnoÊci prawnej (np. zobowiàzanie do
Êwiadczenia alimentów, z czynu niedozwolonego, z bezpodstawnego wzbogacenia), 2) zaciàgni´te zosta∏o w zwiàzku z prowadzeniem przedsi´biorstwa
wchodzàcego w sk∏ad majàtku wspólnego, przy czym w tym wypadku wierzyciel mo˝e ˝àdaç zaspokojenia tak˝e z przedmiotów majàtkowych wchodzàcych
w sk∏ad przedsi´biorstwa, 3) je˝eli wierzytelnoÊç powsta∏a przed powstaniem
wspólnoÊci i 4) wierzytelnoÊç dotyczy majàtku osobistego d∏u˝nika.
Zgoda ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania mo˝e byç wyra˝ona przed
lub równoczeÊnie z zaciàgni´ciem zobowiàzania. Bez wzgl´du na rodzaj i charakter zobowiàzania, mo˝e byç wyra˝ona w dowolnej formie. Mo˝e wynikaç
z zachowania si´ ma∏˝onka, które ujawnia wyra˝enie przez niego zgody
w sposób dostateczny, w tym równie˝ przez ujawnienie jej w postaci elektronicznej (art. 60 k. c.).
Ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. tak˝e zmienione zosta∏y przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego umo˝liwiajàce prowadzenie egzekucji z majàtku
wspólnego ma∏˝onków, gdy tytu∏ egzekucyjny wydany zosta∏ przeciwko jednemu z ma∏˝onków. Wed∏ug nowego art. 7761 § 1 k. p. c. tytu∏ wykonawczy wystawiony przeciwko d∏u˝nikowi pozostajàcemu w zwiàzku ma∏˝eƒskim jest podstawà do prowadzenia egzekucji nie tylko z majàtku osobistego d∏u˝nika, lecz tak˝e z pobranego przez niego wynagrodzenia za prac´ lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej dzia∏alnoÊci zarobkowej oraz z korzyÊci
uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw w∏asnoÊci przemys∏owej oraz innych praw twórcy. Stosownie zaÊ do art. 787 k. p. c. w nowym
brzmieniu, mo˝liwoÊç prowadzenia egzekucji z ca∏ego majàtku wspólnego
d∏u˝nika i jego ma∏˝onka wierzyciel uzyskuje po nadaniu tytu∏owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika z ograniczeniem jego odpowiedzialnoÊci do majàtku obj´tego wspólnoÊcià majàtkowà. Warunkiem uzyskania takiej klauzuli jest wykazanie przez wierzyciela dokumentem
urz´dowym lub prywatnym, ˝e stwierdzona tytu∏em egzekucyjnym wierzytelnoÊç powsta∏a z czynnoÊci prawnej dokonanej za zgodà ma∏˝onka d∏u˝nika.
W zwiàzku z tym, ˝e ma∏˝onek mo˝e powo∏ywaç si´ wzgl´dem innych osób na
umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà tylko wówczas, gdy jej zawarcie oraz rodzaj by-
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∏y tym osobom wiadome (art. 471 k. r. o.), uregulowane te˝ zosta∏y kwestie zwiàzane z zakresem prowadzenia w takim wypadku egzekucji na podstawie tytu∏u
wykonawczego wystawionego przeciwko jednemu ma∏˝onkowi, mo˝liwoÊci
nadania tytu∏owi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko jednemu ma∏˝onkowi
klauzuli wykonalnoÊci tak˝e przeciwko drugiemu z ma∏˝onków z ograniczeniem
jego odpowiedzialnoÊci do majàtku obj´tego wspólnoÊcià majàtkowà i sposób
obrony d∏u˝nika i jego ma∏˝onka (art. 7761 § 2 i 3, art. 7872 k. p. c.).
Unormowanie zasad obowiàzujàcych co do rozliczeƒ, jakie powinny nastàpiç mi´dzy ma∏˝onkami w razie ustania ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej (art.
45 § 1), zosta∏o uzupe∏nione przez wy∏àczenie z tych rozliczeƒ 1) wydatków i nak∏adów koniecznych poczynionych z majàtku wspólnego na przedmioty majàtkowe nale˝àce do majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków, przynoszàce dochód oraz 2) wydatków i nak∏adów poczynionych z majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków na majàtek wspólny, zu˝ytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba, ˝e zwi´kszy∏y one wartoÊç majàtku w chwili ustania wspólnoÊci.
Przy zmianie regulacji dotyczàcej ma∏˝eƒskich umownych ustrojów majàtkowych nienaruszona zosta∏a zasada zamkni´tego katalogu tych umów. Istotnym
novum jest wzbogacenie tego katalogu – poza znanymi ju˝ umowami rozszerzajàcymi lub ograniczajàcymi wspólnoÊç ustawowà i ustanawiajàcymi rozdzielnoÊç majàtkowà (tzw. zwyk∏à) – o umow´ o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków. Wyraênie stwierdzone zosta∏o, ˝e umowa majàtkowa mo˝e byç zmieniona albo rozwiàzana i ˝e w razie jej rozwiàzania w czasie trwania ma∏˝eƒstwa, powstaje mi´dzy ma∏˝onkami wspólnoÊç ustawowa,
chyba ˝e strony postanowi∏y inaczej (art. 47 § 2). Regulacja dotychczas znanych umów majàtkowych nie uleg∏a zmianie, poza pewnà modyfikacjà i rozszerzeniem ograniczeƒ bezwzgl´dnie obowiàzujàcych w razie umownego rozszerzenia wspólnoÊci ustawowej (art. 49 § 1) i wyraênym dopuszczeniem mo˝liwoÊci ˝àdania przez ka˝dego z ma∏˝onków ustalenia nierównych udzia∏ów w majàtku wspólnym w razie ustania umownej wspólnoÊci majàtkowej (art. 501).
Stosunkowo obszernie, co nie znaczy ˝e w sposób wykluczajàcy wszelkie
wàtpliwoÊci, uregulowana zosta∏a rozdzielnoÊç majàtkowa z wyrównaniem dorobków. W czasie trwania tego ustroju majàtkowego jego istota jest taka sama
jak i ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej zwyk∏ej; ka˝dy z ma∏˝onków zachowuje
zarówno majàtek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majàtek nabyty póêniej
i samodzielnie zarzàdza tym majàtkiem. Cechy charakterystyczne tego ustroju
ujawniajà si´ dopiero z chwilà jego ustania, kiedy powinno dojÊç mi´dzy ma∏˝onkami do „wyrównania dorobków”. Wed∏ug ustawowej definicji (art. 513 § 1),
dorobkiem ka˝dego z ma∏˝onków jest wzrost wartoÊci jego majàtku po zawarciu umowy. Umowa mo˝e przewidywaç, jakie przedmioty majàtkowe zostanà
pomini´te przy obliczaniu dorobku oraz czy wartoÊç i jakich darowizn, us∏ug
Êwiadczonych osobiÊcie przez jednego z ma∏˝onków na rzecz majàtku drugie-
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go ma∏˝onka oraz nak∏adów i wydatków na majàtek jednego ma∏˝onka z majàtku drugiego ma∏˝onka, dolicza si´ do dorobku. Gdy w umowie brak jest odpowiednich postanowieƒ w tym wzgl´dzie, wchodzà w gr´ przepisy ustawy
(art. 513 § 2). Dorobek oblicza si´ wed∏ug stanu majàtku z chwili ustania rozdzielnoÊci majàtkowej i wed∏ug cen z chwili rozliczenia (art. 513 § 3). Po ustaniu rozdzielnoÊci majàtkowej ma∏˝onek, którego dorobek jest mniejszy ni˝ dorobek drugiego ma∏˝onka, mo˝e ˝àdaç wyrównania dorobków przez 1) zap∏at´ po∏owy ró˝nicy wartoÊci dorobków lub 2) przeniesienie na jego rzecz przez
drugiego ma∏˝onka prawa odpowiedniej wartoÊci (art. 414 § 1). Nie jest wy∏àczona mo˝liwoÊç zastosowania obu tych sposobów ∏àcznie. Z wa˝nych powodów ka˝dy z ma∏˝onków mo˝e ˝àdaç zmniejszenia obowiàzku wyrównania dorobków (art. 514 § 2). Co do wyrównania dorobków ma∏˝onkowie mogà porozumieç si´, zawierajàc stosownà umow´. W razie braku porozumienia co do
sposobu lub wysokoÊci wyrównania, mogà wystàpiç na drog´ sàdowà (art. 514
§ 3). Poniewa˝ nie ma przepisu, który by stanowi∏, ˝e ˝àdania wyrównania dorobków mo˝na dochodziç w post´powaniu nieprocesowym (art. 13
§ 1 k. p. c.), w∏aÊciwa w tych sprawach jest droga procesu. W razie Êmierci jednego z ma∏˝onków, wyrównanie dorobków nast´puje mi´dzy jego spadkobiercami a ma∏˝onkiem pozosta∏ym przy ˝yciu; spadkobiercy ma∏˝onka mogà wystàpiç z ˝àdaniem zmniejszenia obowiàzku wyrównania dorobków tylko wtedy,
gdy spadkodawca wytoczy∏ powództwo o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa albo
o rozwód lub wystàpi∏ o orzeczenie separacji (art. 515 § 1 i 2).
Aczkolwiek poj´cie „przymusowy ustrój majàtkowy” funkcjonowa∏o w j´zyku
prawniczym, nie by∏ to termin ustawowy. Obecnie ustawa poj´ciem tym obj´∏a
ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy jaki powstaje w czterech sytuacjach: 1) na skutek
ustanowienia przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 52 § 1), 2) w razie ubezw∏asnowolnienia – tak ca∏kowitego jak i cz´Êciowego – jednego z ma∏˝onków (art.
53 § 1), 3) w razie og∏oszenia upad∏oÊci – z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu jak
i obejmujàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika – jednego z ma∏˝onków (art. 53 § 1)
i 4) w razie orzeczenia separacji (art. 54 § 1). W pierwszym wypadku przymusowy
ustrój majàtkowy powstaje z mocy orzeczenia sàdu, a w pozosta∏ych wypadkach – z mocy prawa, z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu o ubezw∏asnowolnieniu, og∏oszeniu upad∏oÊci lub separacji. Ustrojem przymusowym w ka˝dym wypadku jest ustrój rozdzielnoÊci majàtkowej (zwyk∏ej). Cechà tego ustroju
jest to, ˝e trwa on dopóty, dopóki trwa przyczyna, która spowodowa∏a jego powstanie (chyba ˝e ma∏˝eƒstwo usta∏o wczeÊniej) i nie mo˝e byç uchylony ani
zmieniony w drodze umowy zawartej przez strony. W razie uchylenia ubezw∏asnowolnienia, umorzenia, ukoƒczenia lub uchylenia post´powania upad∏oÊciowego oraz zniesienia separacji mi´dzy ma∏˝onkami powstaje ustawowy ustrój majàtkowy, z tym ˝e znoszàc separacj´ sàd, na zgodny wniosek ma∏˝onków, orzeka
o utrzymaniu rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 53 § 2 i art. 54 § 2).
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Mo˝liwoÊç ustanowienia przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 52
§ 1 w nowym brzmieniu) zastàpi∏a istniejàcà dotychczas mo˝liwoÊç zniesienia
przez sàd wspólnoÊci majàtkowej, zarówno ustawowej jak i umownej (art. 52
§ 1 w dawnym brzmieniu). Realizacja tej mo˝liwoÊci nast´puje w drodze powództwa wytoczonego przez jednego z ma∏˝onków przeciwko drugiemu ma∏˝onkowi. Podstawà takiego powództwa jest istnienie „wa˝nych powodów”.
RozdzielnoÊç majàtkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. Obecnie
ustawa wyraênie dopuszcza, przyj´tà na gruncie dawnego uregulowania, mo˝liwoÊç ustanowienia przez sàd w wyjàtkowych wypadkach rozdzielnoÊci majàtkowej z dniem wczeÊniejszym ni˝ dzieƒ wytoczenia powództwa, w szczególnoÊci je˝eli ma∏˝onkowie ˝yli w roz∏àczeniu (art. 52 § 2).
Wydaje si´, ˝e liczne przepisy innych ustaw, w których mowa o „zniesieniu
przez sàd wspólnoÊci majàtkowej” (np. art. 17 pkt 4 i art. 452 k. p. c., art. 6801
§ 2 k. c.), powinny obecnie byç rozumiane jako przepisy mówiàce o ustanowieniu przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej na podstawie art. 52 § 1 k. r. o.
Kodeks rodzinny i opiekuƒczy uzupe∏niony zosta∏ o przepis – art. 281 – który dotyczy ma∏˝onków bez wzgl´du na ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy, w którym
pozostajà. Dlatego przepis ten zamieszczony zosta∏ poza dzia∏em zawierajàcym regulacj´ ma∏˝eƒskich ustrojów majàtkowych, w dziale pt. „Prawa i obowiàzki ma∏˝onków”. Stanowi on, ˝e „je˝eli prawo do mieszkania przys∏uguje
jednemu ma∏˝onkowi, drugi ma∏˝onek jest uprawniony do korzystania z tego
mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny; przepis ten stosuje si´ odpowiednio do przedmiotów urzàdzenia domowego”. Wprawdzie zasada, którà
wyra˝a ten przepis w odniesieniu do mieszkania, dotychczas ju˝ obowiàzywa∏a, jako wyprowadzona z innych przepisów, ale wprowadzona ona zosta∏a do
polskiego prawa w postaci samodzielnego przepisu jako odpowiadajàca rekomendacji nr R (81) 15 w sprawie praw ma∏˝onków do zajmowania mieszkania
rodzinnego oraz korzystania z przedmiotów gospodarstwa domowego, przyj´tej w dniu 16 paêdziernika 1981 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy.
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r., zgodnie z zasadami poprawnej legislacji,
zawiera w art. 5 doÊç rozbudowane przepisy przejÊciowe. Zgodnie z tymi przepisami zasadà jest, ˝e nowe przepisy stosuje si´ do stosunków nimi unormowanych, choçby powsta∏y przed ich wejÊciem w ˝ycie (ust. 1). OkreÊlony zosta∏ status prawny sk∏adników majàtków ma∏˝onków, istniejàcych w chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy, gdy w tej chwili stosunki majàtkowe podlega∏y wspólnoÊci ustawowej albo nie podlega∏y tej wspólnoÊci ani nie by∏y okreÊlone przez
umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà (ust. 2 i 4). Wskazano, do jakich stosunków i do
oceny skutków jakich zdarzeƒ zaistnia∏ych przed wejÊciem w ˝ycie nowych
przepisów, majà zastosowanie przepisy dotychczasowe (ust. 3 i 5).
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Legitymacja czynna m´˝czyzny
w procesach o pochodzenie dziecka (ze szczególnym
uwzgl´dnieniem procesów o ustalenie ojcostwa)
I. Uwagi wst´pne
Sformu∏owanie „legitymacja czynna ojca w procesach o pochodzenie
dziecka” nie by∏oby doÊç precyzyjne. Po pierwsze, okreÊlenie „ojciec” mo˝e
budziç wàtpliwoÊci ju˝ choçby dlatego, ˝e m´˝czyzna, który wyst´puje jako
powód w takich procesach, z regu∏y twierdzi, ˝e to nie on jest ojcem dziecka
(zw∏aszcza w procesach o zaprzeczenie ojcostwa, uniewa˝nienie uznania
dziecka i zaprzeczenie macierzyƒstwa). Sytuacja mo˝e natomiast przedstawiaç si´ odmiennie w procesach o ustalenie macierzyƒstwa albo ojcostwa. Po
drugie, w doktrynie i orzecznictwie od dawna odró˝nia si´ ojcostwo biologiczne i ojcostwo prawne. Nale˝a∏oby zatem wyraênie sprecyzowaç, którego z tych
dwóch poj´ç u˝ywa si´ mówiàc o legitymacji czynnej „ojca”. Dlatego lepsze
wydaje si´ sformu∏owanie „legitymacja czynna m´˝czyzny w procesach o pochodzenie dziecka”, choç i ono mo˝e byç uznane za nie doÊç precyzyjne
i w konsekwencji wieloznaczne.
Problem legitymacji m´˝czyzny stanowi pewien wycinek z zakresu szerokiej
problematyki spraw o prawa stanu cywilnego. Sprawy te dotyczà ustalenia stanu cywilnego po to, aby nie by∏o wàtpliwoÊci co do tego, czy i z kim okreÊlona
osoba pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim oraz kto jest matkà i ojcem dziecka.
Post´powanie zmierzajàce do takiego ustalenia tradycyjnie nazywamy dochodzeniem (poszukiwaniem) stanu cywilnego, a sprawy o prawa stanu cywilnego sà – zgodnie z terminologià procesowà – „sprawami o prawa niemajàtkowe
z zakresu prawa rodzinnego” (art. 7 k. p. c.)1.
Dalej zajmiemy si´ tylko takimi sprawami o prawa stanu cywilnego, które
dotyczà pochodzenia dziecka, czyli tzw. filiacji. We wspó∏czesnym prawie polskim istnieje pi´ç rodzajów takich spraw rozpoznawanych w procesie (czyli
w post´powaniu cywilnym procesowym):
1) ustalenie macierzyƒstwa,
2) ustalenie ojcostwa,
3) zaprzeczenie macierzyƒstwa,
1

Zob. J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego),
Warszawa 2003, s. 28.
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4) zaprzeczenie ojcostwa,
5) uniewa˝nienie uznania dziecka.
W doktrynie i orzecznictwie wskazuje si´ ponadto na sprawy o ustalenie nieistnienia albo bezwzgl´dnej niewa˝noÊci uznania dziecka.
Jest zasadà, odnoszàcà si´ do wszystkich spraw o prawa stanu cywilnego,
a wi´c równie˝ spraw dotyczàcych pochodzenia dziecka, ˝e w post´powaniu powinny uczestniczyç wszystkie osoby, które sà osobiÊcie i bezpoÊrednio zainteresowane.
Jest to jednoczeÊnie najbardziej ogólna formu∏a wyznaczajàca legitymacj´, zarówno
czynnà, jak i biernà, w sprawach o pochodzenie dziecka. Ka˝da z tych spraw jest
oczywiÊcie inna, w zwiàzku z tym mo˝na mówiç o pewnych kwestiach wspólnych
i o zagadnieniach zwiàzanych wy∏àcznie z poszczególnymi rodzajami spraw.

II. Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i uniewa˝nienie uznania dziecka
Na podstawie przepisów art. 63-65 k. r. o. legitymacja czynna w sprawach
o zaprzeczenie ojcostwa zosta∏a przyznana m´˝czyênie okreÊlonemu jako
„mà˝ matki dziecka”. Artyku∏ 62 k. r. o. reguluje bowiem tzw. ojcostwo ma∏˝eƒskie, za którym przemawia domniemanie prawne. Takie zaÊ domniemanie
mo˝e byç obalone jedynie w procesie o zaprzeczenie ojcostwa.
Równie˝ w sprawach o uniewa˝nienie uznania dziecka m´˝czyênie przys∏uguje legitymacja czynna (art. 80 k. r. o.). Materialnoprawnà podstawà powództwa jest w takim wypadku wykazanie, ˝e oÊwiadczenie woli m´˝czyzny, który
uzna∏ dziecko, by∏o dotkni´te jednà z czterech wad (zob. art. 82 i nast. k. c.). Poza tym m´˝czyzna, który uzna∏ dziecko, mo˝e ˝àdaç na zasadach ogólnych
(art. 189 k. p. c.) ustalenia nieistnienia bàdê bezwzgl´dnej niewa˝noÊci uznania.
W wypadku zaprzeczenia ojcostwa i uniewa˝nienia uznania dziecka sytuacja
jest o tyle prosta, ˝e sà to sprawy wyraênie uregulowane w ustawie, równie˝ gdy
chodzi o legitymacj´ m´˝czyzny, a wi´c m´˝a matki bàdê tego m´˝czyzny, który uzna∏ dziecko. JednoczeÊnie powództwa w tym zakresie podlegajà ustawowej reglamentacji, przede wszystkim przez ograniczenie mo˝liwoÊci ich wytaczania krótkimi terminami zawitymi (terminem szeÊciomiesi´cznym w wypadku
zaprzeczenia ojcostwa oraz terminem rocznym w wypadku uniewa˝nienia uznania dziecka). Jedynie mo˝liwoÊç wytaczania powództw o ustalenie nieistnienia
bàdê bezwzgl´dnej niewa˝noÊci uznania nie zosta∏a wyraênie uregulowana
w ustawie, a w konsekwencji nie zosta∏a te˝ ograniczona w czasie.
Gdy jednak chodzi o zagadnienia natury dowodowej, procesy o zaprzeczenie
ojcostwa i o uniewa˝nienie uznania dziecka bardzo wyraênie si´ ró˝nià. W procesie o zaprzeczenie ojcostwa chodzi z regu∏y o wykazanie niepodobieƒstwa, ˝eby
mà˝ matki móg∏ byç ojcem dziecka. Szczególne znaczenie majà tu oczywiÊcie dowody biologiczne, w tym zw∏aszcza dowód z DNA. Natomiast proces o uniewa˝nienie uznania dziecka w sytuacji, gdy z powództwem wyst´puje m´˝czyzna, który
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dziecko uzna∏, jest zupe∏nie innym procesem, w którym problem istnienia ojcostwa
biologicznego jest w∏aÊciwie bezprzedmiotowy. W takim procesie chodzi mianowicie wy∏àcznie o to, czy oÊwiadczenie woli o uznaniu dziecka by∏o dotkni´te wadà.

III. Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie macierzyƒstwa
W polskim prawie nie zosta∏y wyraênie uregulowane sprawy dotyczàce
ustalenia i zaprzeczenia macierzyƒstwa. Nie oznacza to jednak, ˝e wytaczanie
powództw w tych sprawach jest niedopuszczalne. O tym, ˝e tak nie jest, Êwiadczà nast´pujàce unormowania:
1) art. 86 k. r. o., zgodnie z którym prokurator mo˝e wytaczaç m. in. powództwa
w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka; to sformu∏owanie obejmuje zaÊ tak˝e sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa;
2) art. 453 i nast. k. p. c., które regulujà post´powanie odr´bne w sprawach
o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka (zob. wy˝ej);
3) art. 19 § 2 ustawy – Prawo prywatne mi´dzynarodowe, który okreÊla prawo
w∏aÊciwe w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyƒstwa; jest to jedyny przepis w polskim prawie, który bezpoÊrednio wymienia
powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa.
Niezamieszczenie w polskim prawie odr´bnej regulacji dotyczàcej rozwa˝anych powództw oznacza w szczególnoÊci brak terminów zawitych, ograniczajàcych w czasie mo˝liwoÊç ich wytaczania, oraz nieokreÊlenie legitymacji czynnej ani biernej w takich sprawach.
Ogólnà podstaw´ materialnoprawnà powództw o ustalenie lub zaprzeczenie
macierzyƒstwa stanowi art. 189 k. p. c. Jest to podstawa materialnoprawna, bowiem, jak si´ przyjmuje, wymieniony przepis, który zosta∏ wprawdzie zamieszczony w kodeksie post´powania cywilnego, zawiera norm´ prawa materialnego, a nie procesowego. Artyku∏ 189 k. p. c. przyznaje osobie, która ma w tym
interes prawny (powodowi), mo˝liwoÊç ˝àdania ustalenia przez sàd istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Jednak˝e orzecznictwo, przede
wszystkim Sàdu Najwy˝szego, ju˝ wiele lat temu ograniczy∏o mo˝liwoÊç wytaczania powództw w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa wy∏àcznie do osób, które, jak ju˝ wy˝ej wspomniano, majà interes prawny, osobisty i bezpoÊredni. Interesem osobistym jest taki interes, który nie ma charakteru wy∏àcznie majàtkowego. OczywiÊcie interes osobisty mo˝e zatem wyst´powaç i w praktyce zresztà cz´sto wyst´puje ∏àcznie z interesem majàtkowym.
Z kolei interes bezpoÊredni przejawia si´ w tym, ˝e ewentualny wyrok uwzgl´dniajàcy powództwo wywrze bezpoÊredni wp∏yw na stan cywilny powoda.
W orzecznictwie i w doktrynie kwestie dotyczàce legitymacji czynnej w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa, w tym zw∏aszcza legitymacji m´˝czyzny, od lat sà przedmiotem kontrowersji. Nale˝y jednak podkreÊliç,

18

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

Legitymacja czynna m´˝czyzny...

˝e na pytanie, czy zainteresowany m´˝czyzna mo˝e wytoczyç powództwo
o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa, Sàd Najwy˝szy z regu∏y udziela
odpowiedzi twierdzàcej. Dotyczy to przy tym ka˝dego m´˝czyzny, którego
ojcostwo jest lub mo˝e byç zwiàzane z ustalanym albo kwestionowanym
macierzyƒstwem. Po pierwsze, chodzi tu o m´˝a matki dziecka, po drugie –
m´˝czyzn´, którego ojcostwo zosta∏o ustalone przez sàd i po trzecie – m´˝czyzn´, który uzna∏ dziecko. W doktrynie pojawi∏y si´ jednak pewne kontrowersje
co do legitymacji m´˝czyzny, który uzna∏ dziecko.
Wskazani wy˝ej m´˝czyêni majà legitymacj´ czynnà w sprawach o zaprzeczenie macierzyƒstwa (a odpowiednio – tak˝e w sprawach o ustalenie macierzyƒstwa) dlatego, ˝e majà osobisty i bezpoÊredni interes w uzyskaniu wyroku uwzgl´dniajàcego powództwo. Prawo polskie bezwzgl´dnie bowiem przestrzega zasady, zgodnie z którà nie istnieje ojcostwo bez macierzyƒstwa.
W polskim prawie obowiàzuje mianowicie zasada mater semper certa est,
pater incertus. Najpierw zatem musi byç ustalone macierzyƒstwo, ˝eby mo˝na by∏o ustaliç ojcostwo. Na przyk∏ad m´˝czyzna nie mo˝e uznaç dziecka,
w stosunku do którego macierzyƒstwo nie zosta∏o ustalone, a wi´c dziecka
o nieznanym pochodzeniu.
W konsekwencji zasady mater semper certa est, pater incertus, prawomocne
zaprzeczenie macierzyƒstwa powoduje ustanie stosunku ojcostwa w trzech wymienionych wy˝ej sytuacjach, które zresztà ró˝nie si´ przedstawiajà od strony
proceduralnej. Gdy chodzi o m´˝a matki, który wyst´puje z powództwem o zaprzeczenie macierzyƒstwa, skuteczne zaprzeczenie macierzyƒstwa powoduje odpadni´cie podstawy domniemania z art. 62 k. r. o., czyli ojcostwo odpada wtedy
automatycznie, bez potrzeby wyst´powania z odr´bnym powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Podobnie jest w przypadku czynnoÊci prawnej uznania dziecka,
która staje si´ bezskuteczna z chwilà prawomocnego zaprzeczenia macierzyƒstwa. Bardziej z∏o˝ona od strony proceduralnej mo˝e wydawaç si´ sytuacja, kiedy z powództwem o zaprzeczenie macierzyƒstwa wyst´puje m´˝czyzna, którego
ojcostwo zosta∏o ustalone przez sàd. Mamy bowiem dwa prawomocne wyroki sàdu: póêniejszy – w sprawie o zaprzeczenie macierzyƒstwa oraz wczeÊniejszy –
w sprawie o ustalenie ojcostwa. Trzeba jednak wyraênie podkreÊliç, ˝e chocia˝
ten drugi wyrok nadal formalnie istnieje, jednak˝e wynikajàce z niego ojcostwo
staje si´ bezprzedmiotowe, poniewa˝ nie mo˝e byç ojcostwa bez macierzyƒstwa,
a przy odmiennej interpretacji dochodzi∏oby do takich paradoksalnych sytuacji2.
2

Jednak˝e zdaniem J. Gwiazdomorskiego, Dochodzenie i zaprzeczenie macierzyƒstwa, Studia Cywilistyczne 1974, nr 24, s. 63 i 64, prawomocne uwzgl´dnienie powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa nie pozbawia z samego prawa mocy prawnej wyroku orzekajàcego ustalenie ojcostwa. Wed∏ug
tego autora m´˝czyênie, którego ojcostwo zosta∏o ustalone sàdownie, przys∏uguje skarga o wznowienie post´powania. Poglàd ten, dopuszczajàcy istnienie stosunku prawnego ojcostwa bez stosunku prawnego macierzyƒstwa, pozostaje w sprzecznoÊci z art. 85 § 1 k. r. o.
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IV. Sprawy o ustalenie ojcostwa – uwagi historyczne
Problem dopuszczalnoÊci sàdowego ustalenia ojcostwa jest w Polsce zagadnieniem wzgl´dnie nowym. W okresie II Rzeczypospolitej tylko w województwach zachodnich i po∏udniowych, a wi´c na obszarze dzia∏ania kodeksów cywilnych niemieckiego i austriackiego, by∏o dopuszczalne ustalenie ojcostwa. W województwach wschodnich, gdzie obowiàzywa∏o prawo rosyjskie,
w ogóle taka instytucja nie by∏a znana. Natomiast obowiàzujàcy na obszarze
województw centralnych kodeks cywilny Królestwa Polskiego w art. 305 wyraênie zakazywa∏ poszukiwania ojcostwa.
Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e dopiero w efekcie powojennych regulacji, wzorowanych na przedwojennych projektach komisji kodyfikacyjnej, zosta∏o dopuszczone na obszarze ca∏ego paƒstwa polskiego sàdowe ustalenie ojcostwa.
Od poczàtku obowiàzywania tych regulacji legitymacja w sprawach o ustalenie
ojcostwa nie przys∏ugiwa∏a domniemanemu ojcu dziecka. Takie stanowisko
zajmowa∏ najpierw dekret o prawie rodzinnym3, póêniej kodeks rodzinny4, a nast´pnie kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Legitymacja w tych sprawach przys∏ugiwa∏a dziecku, matce oraz prokuratorowi5.

V. Sprawy o ustalenie ojcostwa – wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich i wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego
Przedstawione wy˝ej rozwiàzania – nieprzyznajàce legitymacji w sprawie
o ustalenie ojcostwa m´˝czyênie, który twierdzi, ˝e jest ojcem dziecka – w okresie 56 lat ich obowiàzywania nie by∏y przez nikogo kwestionowane6. Tymczasem
3
4
5
6

Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. – Prawo rodzinne (Dz. U. Nr 6, poz. 52 i Nr 16, poz. 113).
Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, poz. 308 ze zm.).
Wed∏ug dekretu z 1946 r. taka legitymacja przys∏ugiwa∏a ponadto organom opieki spo∏ecznej.
Zgodnie z tezà III uchwa∏y pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego SN z dnia 6 grudnia 1952 r.,
Prez. 166/52, OSN 1953, Nr II, poz. 31, zawierajàcej wytyczne wymiaru sprawiedliwoÊci i praktyki sàdowej w zakresie sàdowego ustalenia ojcostwa, „Kodeks rodzinny przyznaje prawo ˝àdania sàdowego
ustalenia ojcostwa tylko dziecku i matce (art. 47 § 1 k. r.; póêniej art. 84 § 1 k. r. o. – przypis K. P.), nie
nada∏ natomiast tego prawa ojcu, skoro mo˝e on dziecko uznaç. Jednak˝e uznanie dziecka zale˝y od
zgody matki (art. 44 § 1 k. r.; póêniej art. 77 § 1-3 k. r. o. – przypis K. P.), mo˝e zaÊ wyjàtkowo zdarzyç
si´, ˝e matka odmawia wyra˝enia tej zgody z przyczyn nie usprawiedliwionych i równoczeÊnie nie chce
wytoczyç powództwa o ustalenie ojcostwa ani w imieniu w∏asnym, ani w imieniu dziecka jako jego
przedstawicielka ustawowa. Poniewa˝ ustalenie ojcostwa – poza przypadkami szczególnymi – z regu∏y s∏u˝y dobru dziecka, przeto w sytuacji tego rodzaju mo˝e zarysowaç si´ wyraêna sprzecznoÊç mi´dzy interesem dziecka, wymagajàcym ustalenia ojcostwa, a interesem matki. Taki stan rzeczy – w myÊl
zasad, wynikajàcych z art. 57 § 2 k. r. – uprawnia∏by w∏adz´ opiekuƒczà do ustanowienia – z urz´du lub
na wniosek domniemanego ojca – kuratora (art. 57 § 3 k. r.; póêniej art. 98 § 2 i 3 k. r. o. – przypis K. P.),
który móg∏by wytoczyç powództwo o ustalenie ojcostwa w imieniu dziecka i reprezentowa∏by je w tym
sporze. W takich przypadkach ustalenie ojcostwa mog∏oby równie˝ nastàpiç na podstawie powództwa
prokuratora (art. 90 k. p. c. z 1930 r.; póêniej art. 86 k. r. o. – przypis K. P.).”
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Rzecznik Praw Obywatelskich dnia 24 kwietnia 2002 r. wystàpi∏ do Trybuna∏u
Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, ˝e art. 77 w zwiàzku z art. 84
§ 1 k. r. o. jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 i art. 72
ust. 1 zd. 1 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji7. Rzecznik Praw Obywatelskich
w piÊmie z dnia 24 kwietnia 2003 r. przedstawi∏ stanowisko, ˝e art. 84 § 1 k. r. o.
stanowi równie˝ samodzielny przedmiot zaskar˝enia i wniós∏ o stwierdzenie, i˝
przepis ten jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.
Trybuna∏ Konstytucyjny podzieli∏ stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
zamieszczone w piÊmie z dnia 24 kwietnia 2003 r. i dnia 28 kwietnia 2003 r.
orzek∏ m. in., ˝e art. 84 k. r. o. jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz
art. 72 ust. 1 zd. 1 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim wy∏àcza prawo m´˝czyzny b´dàcego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia ustalenia ojcostwa. Jest to szczególna postaç tzw. wyroku zakresowego
(cz´Êciowego) Trybuna∏u Konstytucyjnego, mianowicie tzw. wyrok prawotwórczy8. W takich wyrokach Trybuna∏ Konstytucyjny stwierdza niezgodnoÊç z Konstytucjà nie tyle obowiàzujàcego przepisu, ile braku regulacji prawnej. Takie
wyroki, które wskazujà na istnienie w okreÊlonym zakresie luki w prawie, sà kierowane g∏ównie do ustawodawcy czy te˝ projektodawcy. Nie korzystajà natomiast z mocy powszechnie obowiàzujàcej, która co do zasady przys∏uguje wyrokom Trybuna∏u Konstytucyjnego (zob. art. 190 ust. 1 Konstytucji), poniewa˝
Trybuna∏ nie ma kompetencji w zakresie stanowienia prawa.

VI. Sprawy o ustalenie ojcostwa – projekt ustawy i nowa regulacja
Projektodawca zareagowa∏, trzeba przyznaç, bardzo szybko. Mianowicie
Prezes Rady Ministrów w piÊmie z dnia 3 lipca 2003 r. przedstawi∏ Marsza∏kowi
Sejmu przygotowanà przez Komisj´ kodyfikacyjnà prawa cywilnego autopo7

8

W uzasadnieniu wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich podkreÊli∏ w szczególnoÊci, ˝e uzale˝nienie skutecznoÊci uznania dziecka przez m´˝czyzn´ od zgody matki (albo dzia∏ajàcych w jej zast´pstwie osób wymienionych w art. 77 k. r. o.) unicestwia w praktyce prawa biologicznego ojca do dochodzenia swych praw
stanu i praw stanu dziecka. Sprzeciw matki lub brak zgody na uznanie dziecka uniemo˝liwia ustalenie stosunków mi´dzy dzieckiem a drugim z rodziców. Sytuacj´ faktycznego ojca dodatkowo pogarsza dyskrecjonalny charakter decyzji matki dotyczàcej zgody na uznanie – art. 77 i nast. k. r. o. nie wprowadzajà bowiem ˝adnych dodatkowych obwarowaƒ prawnych w przypadku, gdy matka nie wyra˝a zgody na uznanie
dziecka, nie ma ona np. obowiàzku wykazaç, ˝e uznajàcy nie jest rzeczywistym ojcem dziecka. Decyzja
matki o braku wyra˝enia zgody na uznanie dziecka pozostaje poza kontrolà sàdu rodzinnego, z ˝adnych
przepisów nie da si´ tak˝e wyprowadziç uprawnienia sàdu do wyra˝enia zgody zast´pczej w przypadku
naruszenia interesu dziecka. Ukszta∏towanie stosunków mi´dzy ojcem a dzieckiem nie jest równie˝ mo˝liwe w drodze art. 84 § 1 k. r. o., z uwagi na brak samoistnego uprawnienia m´˝czyzny do wytoczenia powództwa w procesie o sàdowe ustalenie ojcostwa. M´˝czyzna mo˝e jedynie próbowaç dochodziç swych
praw za poÊrednictwem prokuratora lub kuratora ustanowionego przez sàd opiekuƒczy. Zob. uzasadnienie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02, OTK 2003, nr 4A, poz. 32.
Zob. szerzej K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybuna∏u Konstytucyjnego, Przeglàd Sàdowy 2004, nr 3, s. 15-30.
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prawk´ Rzàdu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw9. Rzàd mianowicie zaproponowa∏
w szczególnoÊci nadanie nowego brzmienia art. 84 k. r. o.10 Ten nienajlepszy
projekt zosta∏ znacznie poprawiony w toku prac w Komisji nadzwyczajnej do
spraw kodyfikacji (a ÊciÊlej: w toku prac powo∏anej przez nià podkomisji nadzwyczajnej z udzia∏em przedstawiciela Rzàdu). W efekcie na mocy ustawy
z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy
oraz niektórych innych ustaw11 art. 84 k. r. o. otrzyma∏ nowe brzmienie i obecnie sk∏ada si´ z czterech paragrafów, a nie – jak dotychczas – z dwóch.
Zgodnie z § 1 sàdowego ustalenia ojcostwa mo˝e ˝àdaç dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Domniemanym ojcem dziecka jest m´˝czyzna, za którym przemawia domniemanie z art. 85 k. r. o., czyli ten, kto obcowa∏ z matkà dziecka nie dawniej ni˝ w trzechsetnym, a nie póêniej ni˝ w sto
osiemdziesiàtym pierwszym dniu przed urodzeniem si´ dziecka. Jednak˝e
matka ani domniemany ojciec nie mogà wystàpiç z ˝àdaniem ustalenia ojcostwa po Êmierci dziecka lub po osiàgni´ciu przez nie pe∏noletnoÊci. Jest to zupe∏nie nowe rozwiàzanie, wzorowane na przepisach dotyczàcych zaprzeczenia
ojcostwa i uniewa˝nienia uznania dziecka, którego w dodatku nie by∏o w projekcie rzàdowym. Jednak˝e wed∏ug § 4 ustalenie ojcostwa po Êmierci jest mo˝liwe, ale tylko w sytuacji, gdy to w∏aÊnie dziecko by∏o powodem w sprawie
o ustalenie ojcostwa, po wytoczeniu powództwa zmar∏o i wtedy ustalenia mogà dochodziç jego zst´pni. Paragrafy 2 i 3 regulujà natomiast legitymacj´ biernà w procesie o ustalenie ojcostwa.
Nowe przepisy art. 84 k. r. o. nie budzà wàtpliwoÊci z punktu widzenia techniki legislacyjnej. Jednak˝e przyznanie legitymacji czynnej domniemanemu ojcu mo˝e wywo∏ywaç zastrze˝enia natury etycznej. Nale˝y przede wszystkim
podkreÊliç, ˝e wytoczenie przez domniemanego ojca powództwa o ustalenie
jego ojcostwa z natury rzeczy wymaga wykazania istnienia podstawy domniemania prawnego z art. 85 k. r. o., a wi´c faktu obcowania z matkà dziecka
w tzw. okresie koncepcyjnym. Ta okolicznoÊç zaÊ musi prowadziç do naruszenia dóbr osobistych matki dziecka, w tym w szczególnoÊci jej prawa do prywat9
10

11

Druk sejmowy nr 1566-A Sejmu IV kadencji.
„Art. 84. § 1. Sàdowego ustalenia ojcostwa mo˝e ˝àdaç dziecko, domniemany ojciec, matka dziecka. Jednak˝e domniemany ojciec ani matka nie mogà wystàpiç z takim ˝àdaniem po osiàgni´ciu
przez dziecko pe∏noletnoÊci.
§ 2. Dziecko i matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy
ten nie ˝yje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sàd opiekuƒczy.
§ 3. Domniemany ojciec wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Je˝eli dziecko nie ˝yje, domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko matce, a gdy matka nie ˝yje
– przeciwko dziecku. Po Êmierci dziecka i matki, domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko
kuratorowi ustanowionemu przez sàd opiekuƒczy”.
Dz. U. Nr 162, poz. 1691.
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noÊci. Trybuna∏ Konstytucyjny dostrzeg∏ ten problem w uzasadnieniu powo∏anego wy˝ej wyroku, jednak˝e zajà∏ stanowisko, ˝e prawo do prywatnoÊci powinno ustàpiç wobec przewa˝ajàcego interesu dziecka zwiàzanego z prawid∏owym ustaleniem ojcostwa.
W zwiàzku z przyznaniem domniemanemu ojcu legitymacji w procesie
o ustalenie ojcostwa nasuwa si´ ponadto kilka nast´pujàcych spostrze˝eƒ.
Po pierwsze, ustawodawca zak∏ada∏, ˝e powód w sprawie o ustalenie ojcostwa jest rzeczywiÊcie biologicznym ojcem, zaÊ matka bezzasadnie odmawia
wyra˝enia zgody na uznanie przez niego dziecka. Nie mo˝na jednak wykluczyç sytuacji, w której powództwo o ustalenie ojcostwa b´dzie wytoczone wy∏àcznie w zamiarze szykany matki dziecka lub wy∏àcznie np. w okreÊlonych celach majàtkowych.
Po drugie, zgodnie z nowym art. 4541 § 2 k. p. c., dodanym przez ustaw´
z dnia 17 czerwca 2004 r., w czasie trwania procesu o ustalenie ojcostwa nie
mo˝e byç wszcz´ta odr´bna sprawa o ustalenie ojcostwa. Mo˝e natomiast
w tym czasie nastàpiç skuteczne uznanie dziecka, i to zarówno przez powoda
w sprawie o ustalenie ojcostwa, jak i przez innego m´˝czyzn´.
Po trzecie, sàdowe ustalenie ojcostwa jest, jak wiadomo, mo˝liwe jedynie
w wypadku, gdy pochodzenie dziecka od okreÊlonego m´˝czyzny nie zosta∏o ustalone na podstawie domniemania z art. 62 k. r. o., uznania dziecka albo
prawomocnego wyroku sàdu ustalajàcego ojcostwo. Je˝eli zatem ojcostwo
okreÊlonego m´˝czyzny zosta∏o ustalone, inny m´˝czyzna, choçby by∏ ojcem
biologicznym dziecka, nie tylko nie b´dzie móg∏ wystàpiç z powództwem
o ustalenie swojego ojcostwa, ale równie˝ nie b´dzie mu przys∏ugiwa∏a legitymacja w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa m´˝a matki, o uniewa˝nienie
uznania dziecka, ustalenie nieistnienia albo bezwzgl´dnej niewa˝noÊci uznania ani o wznowienie post´powania w sprawie zakoƒczonej prawomocnym
wyrokiem ustalajàcym ojcostwo.
Nowa regulacja, przyznajàca domniemanemu ojcu legitymacj´ czynnà
w procesie o ustalenie ojcostwa, w wielu wypadkach nie zapewni wi´c ustalenia ojcostwa w sposób zgodny z pochodzeniem biologicznym.
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Przes∏anka dobra dziecka
przy ustalaniu jego pochodzenia.
Zasada dobra dziecka nale˝y do jednej z podstawowych zasad prawa rodzinnego. Znajduje ona wyraz w uregulowaniach zawartych w k. r. o. Dokonujàc analizy przepisów tego kodeksu wskazaç mo˝na na ca∏y szereg postanowieƒ, odwo∏ujàcych si´ do poj´cia „dobro dziecka”. Przepisy te wchodzà w sk∏ad ró˝nych instytucji prawa rodzinnego. Odnaleêç je mo˝na bowiem zarówno w unormowaniach dotyczàcych rozwodu (np. art. 56 § 2 k. r. o.), separacji (art. 611
§ 2 k. r. o.), w∏adzy rodzicielskiej (art. 95 § 3, 106, 109 § 1 k. r. o.), przysposobienia (art. 114 § 1, 120, 125 § 1 k. r. o.), czy opieki (art. 154, 169 § 2 k. r. o.).
Jak jednak zasadnie zauwa˝ono, polski ustawodawca kieruje si´ postulatem dobra dziecka nie tylko wtedy, gdy u˝ywa tego poj´cia w poszczególnych
przepisach, ale tak˝e wówczas, gdy reguluje ca∏e instytucje prawa rodzinnego
i opiekuƒczego bezpoÊrednio lub poÊrednio zwiàzane z interesami dziecka1.
Jedynie tytu∏em przyk∏adu mo˝na wspomnieç o instytucji przysposobienia.
WÊród bowiem przepisów tytu∏u II (Pokrewieƒstwo), dzia∏u II (Przysposobienie)
k. r. o zamieszczone zosta∏y przepisy odwo∏ujàce si´ do poj´cia „dobra dziecka” (lub przysposobionego). Funkcjonuje jednak te˝ ca∏y szereg takich, w których wspomniane poj´cie nie wyst´puje, ale co do których nie ma wàtpliwoÊci,
˝e s∏u˝à one realizacji dobra dziecka. Do wspomnianych przepisów nale˝y np.
art. 1201 k. r. o. Zawiera on regulacje dotyczàce tzw. okresu preadopcyjnego,
polegajàcego na okreÊleniu sposobu i okresu osobistej stycznoÊci przysposabiajàcego z przysposabianym przed orzeczeniem przysposobienia. Celem tego okresu jest zapobieganie nieprzemyÊlanemu dokonywaniu przysposobieƒ.
Okres ten ma s∏u˝yç upewnieniu si´, czy planowane przysposobienie dobrze
rokuje na przysz∏oÊç. Chodzi wi´c o zapobieganie tragediom z powodu zbyt
pochopnie orzekanych przysposobieƒ2. W takiej sytuacji nie powinno byç wàtpliwoÊci, i˝ powo∏any przepis, mimo, ˝e nie odwo∏uje si´ wprost do poj´cia
„dobra dziecka”, z pewnoÊcià s∏u˝y realizacji rozpatrywanej zasady.
Do poj´cia dobra dziecka odwo∏uje si´ tak˝e szereg mi´dzynarodowych aktów prawnych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Konwencji o Prawach Dziecka3.
Z uwagi na zakres niniejszego opracowania nie b´dzie dokonywana analiza te1
2

3

Por. J. Winiarz, Ochrona praw matki, dziecka i rodziny, Warszawa 1965, s. 65.
Tak H. Ciep∏a (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy z komentarzem, pod red. K. Piaseckiego,
Warszawa 2000, s. 677.
Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 ze zm.

24

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

Przes∏anka dobra dziecka...

go poj´cia na gruncie uregulowaƒ mi´dzynarodowych4. Wspomnieç jednak
mo˝na jeszcze np. o Europejskiej Konwencji o Przysposobieniu Dzieci z 24
kwietnia 1967 r. 5, czy Konwencji o Ochronie Dzieci oraz Wspó∏pracy w dziedzinie Przysposobienia Mi´dzynarodowego z 29 maja 1993 r. 6, które wprost stanowià o dobru dziecka, które ma byç przysposobione. Do tego dobra odwo∏uje si´
tak˝e chocia˝by Deklaracja w sprawie Zasad Spo∏ecznych i Prawnych dotyczàcych Ochrony i Dobrobytu Dzieci, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Opieki Zast´pczej oraz Adopcji Krajowej i Mi´dzynarodowej z 3 grudnia 1986 r.
Mimo to, ˝e dobro dziecka stanowi jednà z fundamentalnych zasad prawa rodzinnego, k. r. o. nie zawiera ustawowej definicji poj´cia dobra dziecka. W literaturze przedmiotu pojawi∏o si´ wi´c szereg prób jego zdefiniowania. Z uwagi na zakres niniejszej pracy zostanà one jedynie skrótowo zaprezentowane.
Zgodnie z jednym z poglàdów, dobro dziecka nale˝y ujmowaç jako zespó∏
wartoÊci zarówno o charakterze duchowym jak i materialnym, które sà niezb´dne do prawid∏owego rozwoju fizycznego oraz duchowego dziecka, z uwzgl´dnieniem aspektu intelektualnego, moralnego jak i nale˝ytego przygotowania
dziecka do pracy dla dobra spo∏eczeƒstwa7. W innym uj´ciu przez dobro dziecka nale˝y rozumieç przede wszystkim jego interesy osobiste, a wi´c trosk´ o jego rozwój fizyczny i duchowy, a tak˝e nale˝yte przygotowanie do pracy stosownie do uzdolnieƒ dziecka i zgodnie z interesem spo∏ecznym. W sk∏ad omawianego poj´cia wchodzà równie˝ interesy majàtkowe dziecka, przejawiajàce si´
w prawid∏owym zarzàdzaniu jego majàtkiem oraz w∏aÊciwym przeznaczeniu p∏ynàcych z majàtku dochodów i pozostawieniem w miar´ mo˝liwoÊci nienaruszonej substancji tego majàtku8. W kolejnym uj´ciu dobro dziecka to kompleks
wartoÊci o charakterze niematerialnym i materialnym, niezb´dnych do zapewnienia prawid∏owego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do nale˝ytego przygotowania go do pracy stosownie do jego uzdolnieƒ9. Wskazywano
równie˝, ˝e przez dobro dziecka nale˝y rozumieç sytuacj´ dziecka postulowanà w Êwietle dominujàcej doktryny moralnej w naszym spo∏eczeƒstwie, bli˝ej
4

5
6
7

8
9

Co do tego poj´cia na gruncie mi´dzynarodowych aktów prawnych zob. np. A. ¸opatka: Dziecko. Jego prawa cz∏owieka, Warszawa 2000, s. 27-32; Z. Radwaƒski, Dobro dziecka (w:) Konwencja o prawach dziecka a prawo polskie, pod red. A. ¸opatki, Warszawa 1991; W. Stojanowska, Dobro dziecka jako instrument wyk∏adni norm konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego jako dyrektywa jego stosowania (w:) Konwencja o prawach dziecka – analiza i wyk∏adnia, pod red. T. Smyczyƒskiego, Poznaƒ 1999; tej˝e: W∏adza rodzicielska pozama∏˝eƒskiego i rozwiedzionego ojca. Studium
socjologiczno-prawne, Warszawa 2000, s. 31-40;
Dz. U. z 1999 r., Nr 99, poz. 1157.
Dz. U. z 2000 r., Nr 39, poz. 448 i 449.
Tak S. Ko∏odziejski, Dobro wspólnych ma∏oletnich dzieci jako przes∏anka odmowy orzeczenia rozwodu, Palestra 1965, z. 9, s. 30.
Zob. J. Marciniak, TreÊç i sprawowanie opieki nad ma∏oletnim, Warszawa 1975, s. 19.
W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 27.
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okreÊlonej w przepisach prawnych i ustalonej judykaturze sàdowej. Wskazywano przy tym, ˝e jest to model idealizacyjny, zak∏adajàcy, ˝e dziecko wychowuje
si´ w rodzinie, w atmosferze mi∏oÊci w warunkach pozwalajàcych zaspokoiç jego rozsàdnie rozumiane potrzeby oraz najpe∏niej rozwijaç jego talenty i zdolnoÊç samodzielnego, twórczego dzia∏ania. Model ten zak∏ada te˝ nale˝ytà trosk´ o majàtek dziecka. Wspomniany model jest zorientowany nie tylko na aktualnà sytuacj´ dziecka, ale jest równie˝ zwrócony ku jego przysz∏oÊci. Co wi´cej.
Owa przysz∏oÊç jest preferowana w razie kolizji z wartoÊciami rozpatrywanymi
jedynie z punktu widzenia aktualnych potrzeb dziecka. Wreszcie, jak zwrócono
uwag´, realizacja owego modelu wymaga indywidualnej oceny dziecka.
Zw∏aszcza konieczne jest uwzgl´dnienie jego wieku, p∏ci, stanu zdrowia, uzdolnieƒ, cech charakterologicznych, wra˝liwoÊci psychicznej i faktycznie istniejàcych wi´zi uczuciowych ∏àczàcych je z otoczeniem10.
Zawarte w k. r. o. przepisy odnoszàce si´ do pochodzenia dziecka (tytu∏ II,
dzia∏ I, rozdzia∏ I k. r. o.) nie zawierajà poj´cia „dobro dziecka”. Brak jest wi´c
uregulowania, zgodnie z którym np. niedopuszczalne by∏oby zaprzeczenie pochodzenia dziecka od m´˝a matki, je˝eli by∏oby to sprzeczne z dobrem tego
dziecka. Z drugiej strony trudno jest jednak zaprzeczyç, ˝e przepisy wspomnianego rozdzia∏u k. r. o. (dotyczàce pochodzenia dziecka) s∏u˝à realizacji
zasady dobra dziecka. Zasadnie bowiem zauwa˝ono, ˝e dobru dziecka sprzyja gwarancja stabilnej sytuacji rodzinnej, a zw∏aszcza stabilnoÊç pochodzenia
jego od obojga rodziców11.
Zwróciç nale˝y równie˝ uwag´ na to, ˝e sprawy zwiàzane z ustaleniem
pochodzenia dziecka, a wi´c np. ustalenia i zaprzeczenia macierzyƒstwa, czy
ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa nale˝à do kategorii tzw. spraw o prawa stanu cywilnego12. W tym zaÊ wypadku od szeregu lat sporne by∏o zagadnienie,
czy nadrz´dnà jest tzw. zasada prawdy obiektywnej, przewidywanà przez (nie
obowiàzujàcy od 1 lipca 1996 r.) § 2 art. 3 k. p. c., czy te˝ interes (dobro) dziecka. Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego trudno jest uznaç za jednolite. W niektórych bowiem orzeczeniach Sàd ten wskazywa∏ na nadrz´dnoÊç wspomnianej
zasady nad dobrem dziecka, w innych zaÊ dopuszcza∏ mo˝liwoÊç istnienia
pewnych odst´pstw od priorytetu zasady prawdy obiektywnej. Dla ilustracji tej
tezy przytoczyç mo˝na, jedynie tytu∏em przyk∏adu, kilka orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego. I tak w wyroku z 8 maja 1974 r. przyj´to, ˝e sprawy o zaprzeczenie
ojcostwa nale˝à do tej kategorii spraw, w których zasada prawdy obiektywnej
10

11

12

Tak Z. Radwaƒski, Poj´cie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuƒczym, Studia Cywilistyczne 1981, t. XXXI, s. 19.
T. Smyczyƒski, Aksjologiczne podstawy dopuszczalnoÊci wspomaganej prokreacji ludzkiej, Forum
Iuridicum 2004, nr 3, s. 11,
Zob. np. J. Ignatowicz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy z komentarzem, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 1993, s. 23-24.
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nabiera szczególnego znaczenia13. W innym zaÊ orzeczeniu Sàd Najwy˝szy
stwierdzi∏, ˝e naczelnà zasadà rozstrzygajàcà o w∏aÊciwym za∏atwieniu spraw
o ustalenie ojcostwa jest zasada prawdy obiektywnej, która decyduje o zakresie post´powania dowodowego w tych sprawach. Zasada ta mia∏a znaczenie
zarówno materialnoprawne jak i procesowe. Procesowe znaczenie zasady
prawdy obiektywnej mia∏o si´ przejawiaç w tym, ˝e sàd powinien, ze wzgl´du
na wyst´pujàcy interes spo∏eczny, dà˝yç do ustalenia rzeczywistego pochodzenia dziecka14. Akcentowano te˝, i˝ w sprawie o ustalenie macierzyƒstwa interes spo∏eczny wyra˝ajàcy si´ w postulacie ustalenia prawid∏owej rejestracji
zdarzeƒ ulegajàcych wpisowi do aktów stanu cywilnego, jest nadrz´dny w stosunku do interesu dziecka. Dlatego w takiej sprawie niedopuszczalne by∏o zastosowanie art. 5 k. c. 15 Przytoczone orzeczenia mo˝na uzupe∏niç o jeszcze
jedno, w sposób stanowczy kreujàce priorytet prawdy obiektywnej. W wyroku
z 9 listopada 1967 r. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e w sprawach o prawa stanu,
w których o ukszta∏towaniu stanu cywilnego decydujà ÊciÊle obiektywne przes∏anki, nie ma zastosowania art. 5 k. c. Dlatego te˝ nie mo˝e nastàpiç oddalenie powództwa w sprawie o zaprzeczenie macierzyƒstwa czy ojcostwa tylko
z tej przyczyny, ˝e by∏oby to równoznaczne z naruszeniem zasad wspó∏˝ycia
spo∏ecznego16. Zwrócono równie˝ uwag´, ˝e sprawy o zaprzeczenie ojcostwa
nale˝à do spraw o ustalenie prawid∏owego sk∏adu rodziny. Za ustaleniem tym
przemawia w∏aÊciwe poj´te dobro dziecka, a paƒstwo z powagà traktuje zagadnienie rodziny. Dlatego sàdy majà obowiàzek szczególnej dba∏oÊci o wykrycie prawdy obiektywnej17.
W innych zaÊ orzeczeniach Sàd Najwy˝szy wskazywa∏, ˝e tak˝e
w sprawach o zaprzeczenie macierzyƒstwa nie mo˝na powodowaç si´ wy∏àcznie wzgl´dami nadrz´dnoÊci prawdy obiektywnej w ustaleniu stanu cywilnego
dziecka, je˝eli szczególne okolicznoÊci sprawy wskazujà na sprzecznoÊç ˝àdania z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz koniecznoÊç ochrony interesu
dziecka18. Ponadto w uchwale Sàdu Najwy˝szego z 7 czerwca 1971 r. stwierdzono, ˝e zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego mogà stanowiç podstaw´ do oddalenia powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa tylko wyjàtkowo. W szczególnoÊci mo˝e to nastàpiç wówczas, gdy macierzyƒstwu stwierdzonemu w akcie
stanu cywilnego odpowiadajà zgodne z nim, od wielu lat istniejàce stosunki ro13
14

15
16
17
18

I CR 204/74, niepubl.
II CKU 89/97, Prokuratura i Prawo 1998, nr 1, s. 28. W sposób szczególny zaakcentowa∏ to Sàd Najwy˝szy w uchwale pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej z 9.6.1976 r., III CZP 46/75, Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego 1976, nr 9, poz. 184, pkt X, ppkt 1.
Tak Sàd Najwy˝szy w wyroku z 14.6.1966 r., I CR 161/66, niepubl.
I CR 371/67, Biuletyn Sàdu Najwy˝szego 1968, nr 2, poz. 30.
Tak Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu do wyroku z 29.1.1987 r., III CRN 401/86, OSN 1988, nr 4, poz. 51.
Tak Sàd Najwy˝szy w wyroku z 5.6.1968 r., II CR 164/68, OSN 1969, nr 3, poz. 55.
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dzinne, a poza przes∏ankami natury biologicznej brak innych przyczyn o charakterze niemajàtkowym, które mog∏yby przemawiaç za potrzebà zmiany stanu cywilnego19. Dopuszczajàc, wyjàtkowo i w rzadkich wypadkach, mo˝liwoÊç
oddalenia powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa ze wzgl´du na zasady
wspó∏˝ycia spo∏ecznego, stwierdzono jednak, ˝e nie jest to mo˝liwe wówczas,
gdy dziecko zna prawdziwy stan rzeczy. W takiej bowiem sytuacji nie zachodzi
obawa, ˝e dozna ono szoku psychicznego, wzgl´dnie innych niekorzystnych
nast´pstw20. Na odst´pstwo od priorytetu zasady prawdy obiektywnej mo˝e
wskazywaç równie˝ uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z 27 paêdziernika 1983 r.,
w której przyj´to, ˝e ˝àdanie m´˝a matki zaprzeczenia ojcostwa co do dziecka
pocz´tego w wyniku dokonanego za zgodà tego m´˝a sztucznego zap∏odnienia nasieniem innego m´˝czyzny mo˝e byç uznane za sprzeczne z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego21. W uzasadnieniu do tej uchwa∏y Sàd Najwy˝szy
stwierdzi∏ m. in., ˝e ustawodawca nie uznaje zasady bezwzgl´dnej supremacji
prawdy obiektywnej, je˝eli uwa˝a, i˝ sprzeciwia si´ temu wzgl´dna ochrona interesu rodziny, a zw∏aszcza dobra dziecka. Takiemu uj´ciu ustawodawca da∏
wyraz w szeregu przepisach k. r. o., które utrudniajà, a nawet niekiedy uniemo˝liwiajà ustalenie rzeczywistych, opartych na zdarzeniach naturalnych stosunków stanu cywilnego. Jako przyk∏ad Sàd Najwy˝szy poda∏ art. 63, 68-70,
80 oraz 81 § 2 k. r. o. Jak to jednak zosta∏o we wspomnianym uzasadnieniu
podniesione, dalsze odst´pstwa, poza tymi szczególnymi unormowaniami, od
zasady prawdy obiektywnej sà niedopuszczalne. Dotyczy to zw∏aszcza spraw
o prawa stanu cywilnego. Skoro bowiem w tych sprawach decydujàce znaczenie ma prawda obiektywna, polegajàca na zgodnoÊci treÊci aktu stanu cywilnego ze stanem rzeczywistym, to powództwo z tego zakresu nie mo˝e byç
w zasadzie oddalone z powodu sprzecznoÊci ˝àdania z zasadami wspó∏˝ycia
spo∏ecznego. O wyniku sprawy powinno decydowaç obiektywne ustalenie, czy
dziecko pochodzi, czy te˝ nie od danych rodziców. Jednak˝e w szczególnych
okolicznoÊciach interes dziecka, jego utrwalona sytuacja ˝yciowa oraz sk∏ad
rodziny mogà mieç nadrz´dny charakter nad prawdà obiektywnà.
Dokonujàc analizy wspomnianych orzeczeƒ, w których Sàd Najwy˝szy
dostrzega∏ mo˝liwoÊç odstàpienia, w pewnych, szczególnych wypadkach od
priorytetu zasady prawdy obiektywnej, nietrudno zauwa˝yç, ˝e zasada
ochrony dobra dziecka pozostawa∏a niejako „w cieniu” zasad wspó∏˝ycia
spo∏ecznego. Je˝eli bowiem nawet Sàd Najwy˝szy wspomina∏ o potrzebie
ochrony dobra (interesu) dziecka, to czyni∏ to w dalszej kolejnoÊci po zasadach wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
19
20
21

III CZP 87/70, OSN 1972, nr 3, poz. 42.
Zob. wyrok Sàdu Najwy˝szego z 7.6.1976 r., IV CR 177/76, OSPiKA 1977, nr 5, poz. 85.
III CZP 35/83, OSN 1984, nr 6, poz. 86.
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Z chwilà wejÊcia w ˝ycie noweli do k. p. c. z 1.3.1996 r. sytuacja zmieni∏a si´22.
Z tym dniem bowiem uleg∏y zmianie majàce podstawowe znaczenie, dla omawianej problematyki, art. 3 oraz 232 k. p. c. Z aktualnego brzmienia wspomnianych przepisów wynika, ˝e ustawodawca odstàpi∏ od rygorystycznego podejÊcia w zakresie koniecznoÊci dà˝enia przez sàd do ustalenia prawdy materialnej. Po∏o˝ony zosta∏ natomiast nacisk na aktywnoÊç procesowà stron lub
uczestników post´powania. Z tego wynika, ˝e sàd dà˝àc do ustalenia prawdy
w post´powaniu cywilnym powinien w zasadzie ograniczaç si´ do przeprowadzenia dowodów wskazanych przez strony. Za zasadne wi´c nale˝y uznaç
stwierdzenie, ˝e ustalona w ten sposób prawda ma postaç prawdy formalnej.
Ustawodawca jako zasad´ przyjà∏ wi´c prawd´ formalnà. Wyjàtkowo zachowujàc elementy prawdy materialnej23.
Równie˝ w nowszych orzeczeniach Sàdu Najwy˝szego daje si´ odczuç inne podejÊcie do problematyki prawdy obiektywnej w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka. Jedynie tytu∏em przyk∏adu mo˝na wskazaç na postanowienie Sàdu Najwy˝szego z 5 maja 2000 r., w uzasadnieniu którego Sàd ten
stwierdzi∏ m. in., ˝e nie jest bezwzgl´dnym za∏o˝enie prawa rodzinnego o dà˝eniu do ustalenia sk∏adu rodziny zgodnie z rzeczywistymi wi´zami krwi. Nie jest
bowiem tak, aby prawo nakazywa∏o ustalenie rzeczywistego sk∏adu rodziny
w ka˝dym wypadku i za ka˝dà cen´24.
Wobec takiego stanu rzeczy, nie powinno byç przeszkód co do szerszego
wykorzystywania, w rozpatrywanych kategoriach spraw, art. 5 k. c. Sàdy mogà
wi´c np. oddaliç powództwo strony, której zachowanie nosi znamiona nadu˝ycia prawa podmiotowego ze wzgl´du na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Zachowaniem takim mo˝e byç oczywiÊcie np. wytoczenie powództwa, które mo˝e zostaç przez sàd oddalone, je˝eli uzna on, i˝ zawarte w pozwie ˝àdanie jest
sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Nie ma wi´c, przynajmniej na
pierwszy rzut oka, przeszkód do oddalenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyƒstwa z uwagi na to, ˝e stanowi∏oby to naruszenie zasad
wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Niepodobna jednak nie zauwa˝yç, ˝e co prawda dokonane w k. p. c. zmiany umo˝liwi∏y sàdom bardziej „elastyczne” orzekanie w sferze spraw o prawa
stanu cywilnego, to jednak zasada dobra dziecka i potrzeba ochrony jego interesu w sferze tych spraw pozostaje ciàgle jakby „w cieniu” zasad wspó∏˝ycia
22

23

24

Ustawa z dnia 1.3.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego, Rozporzàdzeƒ Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upad∏oÊciowe i Prawo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´powania administracyjnego, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektórych
innych ustaw, Dz. U. Nr 43, poz. 189.
Tak P. Osowy, K. ˚o∏nierczuk, Zarys post´powania cywilnego. Podr´cznik dla studentów wy˝szych
szkó∏ administracyjnych, PrzemyÊl 2003, s. 55-56.
II CKN 869/00, OSN 2000, nr 11, poz. 205.
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spo∏ecznego i art. 5 k. c. Inaczej rzecz ujmujàc. Nie wydaje si´ mo˝liwe np. oddalenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa tylko i wy∏àcznie na tej podstawie,
i˝ wspomniane zaprzeczenie narusza∏oby dobro dziecka. W takim bowiem wypadku, raczej nie jest wystarczajàce powo∏anie, jako podstawy oddalenia powództwa, art. 72 ust. 1 zd. 1 Konstytucji, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska zapewnia ochron´ praw dziecka. Daje si´ wi´c odczuç w tym wypadku brak
stosownej regulacji w k. r. o., która stwarza∏aby sàdom mo˝liwoÊç uwzgl´dniania w szerszym zakresie interesów dziecka w sprawach dotyczàcych jego pochodzenia. Ochrona ta mo˝e byç realizowana bowiem z punktu widzenia kryterium jakim sà zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Je˝eli wi´c istnieje mo˝liwoÊç
stwierdzenia, ˝e np. naruszenie interesu dobra dziecka w zwiàzku z post´powaniem o ustalenie jego pochodzenia kolidowa∏aby jednoczeÊnie z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego, stwarzajàc podstaw´ zastosowania art. 5 k. c., wówczas dobro to b´dzie chronione. Ca∏y czas jednak niejako „za poÊrednictwem”
wspomnianych zasad i art. 5 k. c. Jak si´ jednak wydaje, niepodobna wykluczyç
sytuacji, w której nie mo˝na b´dzie zakwalifikowaç ˝àdania powoda, domagajàcego si´ zaprzeczenia ojcostwa, jako nadu˝ycia prawa zgodnie z art. 5 k. c.,
a jednoczeÊnie w toku post´powania zostanie ustalone, i˝ takie zaprzeczenie
b´dzie niekorzystne dla dziecka. Wywo∏a ono bowiem np. u niego wstrzàs psychiczny, skutkujàcy dalszymi konsekwencjami dla rozwoju dziecka. Unikni´cie
tego typu sytuacji by∏oby mo˝liwe wówczas, gdyby uznaç, ˝e zawsze, ka˝de
dzia∏anie godzàce w dobro dziecka jest sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego i mo˝na je zakwalifikowaç jako nadu˝ycie prawa w rozumieniu
art. 5 k. c. Zapatrywanie to nie wydaje si´ jednak trafne. Je˝eli by bowiem tak
by∏o, wówczas nale˝a∏oby stwierdziç, ˝e albo zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego
i zasada dobra dziecka sà treÊciowo identyczne, lub te˝ zasada dobra dziecka
jest w´˝sza od zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego, które jednak˝e obejmujà wszelkie sytuacje mieszczàce si´ w ramach zasady ochrony dobra dziecka. Tak jednak nie jest i obydwa te poj´cia po prostu nie pokrywajà si´ ze sobà w pe∏ni,
aczkolwiek rzeczywiÊcie mogà mieç wiele punktów wspólnych.
Majàc wi´c na uwadze postulat zapewnienia jak najpe∏niejszej ochrony interesów dziecka mo˝na ewentualnie proponowaç wprowadzenie do k. r. o.
przepisów, regulujàcych pochodzenie dziecka, unormowaƒ zgodnie z którymi
np. niedopuszczalne uznane zosta∏oby ˝àdanie zaprzeczenia ojcostwa, je˝eli
by∏oby to sprzeczne z dobrem dziecka. Rozwiàzanie takie wychodzi∏oby naprzeciw wspomnianemu postulatowi. Pytanie jednak tylko, czy nie by∏oby ono
zbyt szeroko wykorzystywane przez sàdy? Zbyt cz´ste si´ganie do takich przepisów mog∏oby w efekcie prowadziç do nadmiernego ograniczania praw osób
pragnàcych ustalenia, ˝e dane dziecko od niej nie pochodzi. Istnieje te˝ obawa, czy wprowadzenie wspomnianego rozwiàzania nie skutkowa∏oby powstaniem zbyt du˝ej liczby nie rozpoznanych spraw, poniewa˝ powództwa by∏yby
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oddalane z uwagi na sprzecznoÊç zawartego w nich ˝àdania z dobrem dziecka. Powstawa∏aby te˝ swego rodzaju „pokusa”, aby jak najcz´Êciej korzystaç
z takich regulacji, poniewa˝ umo˝liwia∏yby one szybsze „za∏atwienie” sprawy.
Odpada∏aby bowiem potrzeba przeprowadzania wielu czasoch∏onnych dowodów np. zwiàzanych z zaprzeczeniem ojcostwa. Do zagadnienia tego powróc´
jeszcze w dalszej cz´Êci niniejszego opracowania.
Rozwa˝ajàc wspomniane kwestie nale˝y jednak pami´taç, ˝e „odpadni´cie” problemu nadrz´dnoÊci prawdy obiektywnej nie musi wcale oznaczaç niczym nie skr´powanego pos∏ugiwania si´ art. 5 k. c. w sferze praw stanu cywilnego. Warto w tej mierze si´gnàç do wskazówek zawartych w orzeczeniach
Sàdu Najwy˝szego. I tak w wyroku z 2 kwietnia 1969 r. stwierdzono, ˝e nadu˝ycie prawa nie mo˝e byç traktowane jako instytucja majàca charakter penalny,
sprowadzajàcy si´ w efekcie do pozbawienia danego podmiotu uprawnionego
prawa mu przys∏ugujàcego, by w ten sposób ukaraç go za post´powanie niezgodne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego25. W innym z kolei orzeczeniu Sàd
Najwy˝szy podkreÊla∏, ˝e nie mo˝na, z powo∏aniem si´ na zasady wspó∏˝ycia
spo∏ecznego, podwa˝aç ani modyfikowaç wyraênych dyspozycji przepisów
prawnych26. Wreszcie zgodnie z orzeczeniem tego Sàdu z 25 maja 1973 r. zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego chronià wprawdzie przed nadu˝yciem prawa,
lecz nie mogà tego prawa w ogóle unicestwiç27.
Majàc na wzgl´dzie poczynione uprzednio uwagi, mo˝na wskazaç, jedynie tytu∏em przyk∏adu, na sytuacje mogàce wystàpiç w praktyce. Punktem wyjÊcia
w ustalaniu pochodzenia dziecka jest oczywiÊcie ustalenie macierzyƒstwa. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy kwestii tych nie reguluje, jak si´ jednak przyjmuje,
dopuszczalne jest zarówno ustalenie macierzyƒstwa jak i jego zaprzeczenie.
Podstaw´ mo˝e stanowiç art. 189 k. p. c. Jak si´ wydaje, mo˝liwe jest np. oddalenie powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa je˝eli przemawiajà za tym zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz dobro dziecka. Mog∏oby to mieç miejsce np.
gdy z takim powództwem wystàpi∏aby rzeczywista matka dziecka po up∏ywie
d∏u˝szego czasu od urodzenia si´ dziecka, którego sytuacja rodzinna jest ustabilizowana. Wychowuje si´ ono w „normalnej” rodzinie, otoczone jest mi∏oÊcià
i nale˝ytà troskà. W takim wypadku ˝àdanie zaprzeczenia macierzyƒstwa kobiety, która dziecko wychowuje np. od kilku ju˝ lat, dodajmy, ˝e czyni to bez zarzutu, przez rzeczywistà matk´, która wiedzàc o tej sytuacji nie interesowa∏a si´ swoim dzieckiem, mo˝e zostaç uznane za sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. B´dzie ono równie˝ godziç w dobro dziecka. Mo˝e bowiem zniszczyç
Êwiat dziecka, w którym si´ wychowuje i w którym jest szcz´Êliwe.
25
26
27

I PR 60/69, Biuletyn Sàdu Najwy˝szego 1969, nr 10, poz. 164.
Wyrok Sàdu Najwy˝szego z 22.9.1987 r., III CRN 265/87, OSN 1989, nr 5, poz. 80.
III CRN 86/73, Gazeta Sàdowa 1974, nr 9, s. 2.
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Pytanie, czy równie˝ w wypadku art. 63 k. r. o. mo˝liwe jest oddalenie powództwa m´˝a matki dziecka, je˝eli jego ˝àdanie zostanie uznane za sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego i dobrem dziecka. Za takà mo˝liwoÊcià
przemawiaç mo˝e chocia˝by powo∏ana uprzednio uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego
z 27 paêdziernika 1983 r., w której Sàd ten opowiedzia∏ si´ za mo˝liwoÊcià
uznania ˝àdania m´˝a matki zaprzeczenia ojcostwa za sprzecznà z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Uchwa∏a ta dotyczy∏a wprawdzie zaprzeczenia ojcostwa pocz´tego w nast´pstwie dokonania zabiegu inseminacji heterologicznej,
ale nie trzeba chyba przekonywaç, ˝e jej „rozciàgni´cie” w ogóle na dopuszczalnoÊç zaprzeczenia ojcostwa przez m´˝a matki, mog∏oby odpowiadaç dobru dziecka. Problem nie jest jednak tak jednoznaczny. Trzeba bowiem pami´taç o tym, ˝e dopuszczenie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego jako podstawy do
oddalenia powództwa m´˝a matki skutkowa∏oby podniesieniem zarzutów, ˝e
zasady te sta∏y si´ przes∏ankà pozbawienia m´˝a matki uprawnienia wyraênie
okreÊlonego w obowiàzujàcym przepisie. Ponadto zasadny sta∏by si´ zarzut
o podwa˝eniu dyspozycji wspomnianego przepisu. Mà˝ matki, z uwagi na dobro dziecka, i tak ma ju˝ ograniczonà mo˝liwoÊç zaprzeczenia swojego ojcostwa. Ograniczenie to wynika chocia˝by z przewidzianego w art. 63 k. r. o. szeÊciomiesi´cznego terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Zarzuty te natomiast nie b´dà wyst´powa∏y w sprawach zwiàzanych
z ustaleniem (zaprzeczeniem) macierzyƒstwa. W tym bowiem wypadku brak
jest przepisu wyraênie regulujàcego te zagadnienia.
Stajemy wi´c przed trudnym do rozstrzygni´cia wyborem. Dopuszczenie
mo˝liwoÊci oddalenia powództwa przewidzianego w art. 63 k. r. o. na podstawie art. 5 k. c. wydaje si´ z jednej strony trafnym rozstrzygni´ciem s∏u˝àcym interesowi dziecka, z drugiej jednak rodzi si´ obawa o stworzenie „precedensu”,
który stanowi∏by postaw´ do coraz szerszej dopuszczalnoÊci stosowania art.
5 k. c. Wpierw w odniesieniu do art. 63 k. r. o., a nast´pnie na inne sprawy zwiàzane z pochodzeniem dziecka. Oznacza∏oby to przekreÊlenie, przynajmniej co
do spraw o pochodzenie dziecka, powszechnie chyba akceptowanej regu∏y, i˝
zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego nie mogà podwa˝aç obowiàzujàcych przepisów oraz ˝e nie powinny prowadziç do unicestwiania praw przyznanych podmiotom przez te przepisy. Majàc wi´c na uwadze poczynione zastrze˝enia, nale˝y opowiedzieç si´ przeciwko mo˝liwoÊci oddalenia powództwa przewidzianego w art. 63 k. r. o. na podstawie art. 5 k. c.
Nie wydaje si´ aby wzglàd na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz dobro dziecka móg∏ mieç znaczenie dla jego uznania. Trudno sobie wyobraziç np. odmow´
przyj´cia oÊwiadczenia o uznaniu, dlatego ˝e zdaniem sàdu uznanie to by∏oby
sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Nie wydaje si´ równie˝, aby mog∏o
dojÊç do uznania dziecka mimo braku zgody osób wymienionych w art. 77 k. r. o.
(o ile oczywiÊcie nie zachodzi przypadek, w którym zgoda ta nie jest wymagana)
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z uwagi na to, ˝e sàd uzna∏by i˝ np. odmowa wyra˝enia zgody na uznanie dziecka
jest sprzeczna z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego i dobrem dziecka. Dopuszczenie wspomnianych uprzednio mo˝liwoÊci oznacza∏oby podwa˝enie, z powo∏aniem
si´ na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, obowiàzujàcych przepisów. Mog∏oby te˝ naruszaç podstawowà funkcj´ uznania dziecka, jakà jest ustalenie pochodzenia dziecka od okreÊlonego ojca. Odr´bnym jest natomiast zagadnienie, czy wyra˝enie albo
odmowa zgody przez matk´ na uznanie dziecka mo˝e byç przyczynà ograniczenia
lub pozbawienia jej w∏adzy rodzicielskiej. Kwestia ta nie b´dzie jednak, ze wzgl´dy
na ramy niniejszego opracowania analizowana. Zostanie jedynie zasygnalizowane,
˝e w razie dopuszczenia takiej mo˝liwoÊci powstanie sytuacja, w której zgoda matki na uznanie nie b´dzie potrzebna. Niezb´dna natomiast stanie si´ zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka (art. 77 § 1 k. r. o.).
Kolejnym problemem, na który nale˝y zwróciç uwag´ jest to, czy mo˝liwe
jest, na gruncie art. 80 k. r. o., oddalenie powództwa o uniewa˝nienie uznania,
z powo∏aniem si´ na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego i dobro dziecka. Zagadnienie to wywo∏uje wàtpliwoÊci. Z jednej bowiem strony wzglàd na dobro dziecka sugerowa∏by aby takie rozwiàzanie dopuÊciç. Z drugiej jednak oznacza∏oby
to pozbawienie m´˝czyzn dokonujàcych uznania i tak ju˝ niewielkich mo˝liwoÊci ˝àdania uniewa˝nienia uznania. Zgodnie bowiem ze wspomnianym przepisem m´˝czyzna, który dziecka uzna∏ mo˝e ˝àdaç uznania z powodu wady
swego oÊwiadczenia woli. Nie wchodzi wi´c w gr´ mo˝liwoÊç uniewa˝nienia
uznania z tej przyczyny, ˝e uzna∏ on nie swoje dziecko. Takà mo˝liwoÊç ma natomiast uznane dziecko (art. 81 k. r. o.). Ponadto je˝eli np. m´˝czyzna dokona∏
uznania pod wp∏ywem groêby, to pozbawienie go mo˝liwoÊci ˝àdania uniewa˝nienia uznania by∏oby wobec niego szczególnie niesprawiedliwe. Z drugiej jednak strony mo˝e si´ pojawiç pytanie, czy jednakowo traktowaç wszystkie przypadki, jakie mogà zaistnieç w zwiàzku z wadami oÊwiadczeƒ woli. Na przyk∏ad.
Czy tak samo traktowaç m´˝czyzn´, który dokona∏ uznania pod wp∏ywem
groêby, b∏´du lub znajdowa∏ si´ w stanie wy∏àczajàcym Êwiadome albo swobodne powzi´cie decyzji i wyra˝enie woli z przyczyn od siebie niezale˝nych
z m´˝czyznà, który uzna∏ dziecko w stanie wy∏àczajàcym Êwiadome wyra˝enie
woli z przyczyn le˝àcych po jego stronie (np. wprawi∏ si´ w stan upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykami). Identyczne potraktowanie tych m´˝czyzn nie wydaje si´ s∏uszne. Mo˝na si´ zastanawiaç, czy w tym ostatnim wypadku nie dopuÊciç mo˝liwoÊci oddalenia powództwa o uniewa˝nienie uznania. Jednak wydaje si´ ma∏o prawdopodobne, aby dosz∏o do uznania przez
m´˝czyzn´ znajdujàcego si´ w tak znacznym upojeniu alkoholowym (albo
odurzeniu narkotykowym), ˝e wy∏àczona by∏a jego ÊwiadomoÊç co do wyra˝anej przezeƒ woli. Mo˝na wi´c zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e oddalenie powództwa z art. 80 § 1 k. r. o. z powo∏aniem si´ na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz dobro dziecka, nie powinno wchodziç w rachub´.
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Jak nale˝y ponadto mniemaç, brak jest podstaw do tego, aby oddaliç powództwo, z powo∏aniem si´ na art. 5 k. c., o sàdowe ustalenie ojcostwa na podstawie art. 84 § 1 k. r. o. Przecie˝ to w∏aÊnie takie ustalenie powinno odpowiadaç dobru dziecka i sprawiç, ˝e jego interesy b´dà bardziej wszechstronnie
chronione. Pojawiç si´ jednak mo˝e pytanie, czy nie istnieje mo˝liwoÊç dopuszczenia, ze wzgl´du na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego i dobro dziecka,
sàdowego ustalenia ojcostwa po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci. ¸atwo mo˝na wyobraziç sobie sytuacj´, w której ojciec dziecka dowiedzia∏ si´
o swoim ojcostwie ju˝ po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci. Dziecko jest
np. chore. Ojciec pragnie mu zapewniç jak najlepszà piecz´. Nie jest natomiast
mo˝liwe uznanie dziecka np. z powodu braku zgody matki. Wzgl´dy s∏usznoÊciowe mog∏yby w takim wypadku przemawiaç za dopuszczeniem zastosowania art. 5 k. c. Pami´taç jednak nale˝y, i˝ oznacza∏oby to podwa˝enie wyraênej
dyspozycji zawartej w art. 84 § 1 k. r. o.
Zagadnienia dotyczàce dobra dziecka w zwiàzku z ustaleniem jego pochodzenia wyst´pujà tak˝e na gruncie przepisów p. a. s. c. W odniesieniu do tej
ustawy zasadne wydaje si´ stwierdzenie, ˝e zasada prawdy obiektywnej jest
jednà z podstawowych zasad w systemie aktów stanu cywilnego. Wynika to
z funkcji tych aktów. Powinny one bowiem odzwierciedlaç fakty w nich zawarte w sposób zgodny z rzeczywistoÊcià. Zasada ta nie ma jednak na gruncie
p. a. s. c. charakteru absolutnego28. Istniejà bowiem od niej wyjàtki. Jedynie tytu∏em przyk∏adu mo˝na wskazaç na art. 42 ust. 2 p. a. s. c., zgodnie z którym
je˝eli dziecko pozama∏˝eƒskie nie zosta∏o uznane ani te˝ nie dosz∏o do sàdowego ustalenia ojcostwa, wówczas do aktu urodzenia takiego dziecka jako
imi´ ojca wpisuje si´ imi´ wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka. W przypadku, w którym nie dosz∏o do takiego wskazania, jako imi´ ojca
wpisuje si´ jedno z imion zwykle u˝ywanych w Polsce. Jako zaÊ nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe wpisywane jest nazwisko matki. Innym jeszcze
przyk∏adem mo˝e byç art. 48 ust. 1 p. a. s. c., na podstawie którego sporzàdzany jest nowy akt urodzenia przysposobionego ca∏kowicie, w którym jako rodziców wpisuje si´ przysposabiajàcych. Dzia∏anie wspomnianego wyjàtku od
zasady prawdy obiektywnej zosta∏o jednak z∏agodzone mo˝liwoÊcià udost´pnienia osobie przysposobionej (po osiàgni´ciu przez nià pe∏noletnoÊci) ksi´gi
stanu cywilnego w cz´Êci dotyczàcej dotychczasowego aktu urodzenia (art. 48
ust. 4 ale i te˝ art. 49 ust. 2a p. a. s. c.).
Kwestie zwiàzane z pochodzeniem dziecka znajdujà swoje odzwierciedlenie
w jego aktach stanu cywilnego. Tak wi´c np. w razie uznania dziecka pozama∏˝eƒskiego przez jego ojca albo sàdowego ustalenia ojcostwa do aktu urodzenia dziecka wpisuje si´ dane dotyczàce osoby ojca (art. 42 ust. 1 p. a. s. c.).
28

Por. A. Zielonacki, Zasada prawdziwoÊci wpisów do aktów stanu cywilnego (w:) Rodzina w Êwietle
prawa i polityki spo∏ecznej, pod red. T. Smyczyƒskiego, Poznaƒ 1990, s. 45.
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DopuszczalnoÊç mo˝liwoÊci zastosowania art. 5 k. c., w sprawach o prawa
stanu, skutkuje wi´c równie˝ w sferze rejestracji stanu cywilnego dziecka.
Zwi´ksza si´ liczb´ przypadków, w których sp∏yceniu ulega zasada prawdy
obiektywnej na gruncie przepisów p. a. s. c. Co wi´cej sà to sytuacje nie przewidziane wprost w istniejàcych unormowaniach. Je˝eli bowiem np. sàd oddali
powództwo o zaprzeczenie macierzyƒstwa, ze wzgl´dów uprzednio wspomnianych, spowoduje to, ˝e w akcie urodzenia dziecka, jako jego matka, wpisana b´dzie kobieta nie b´dàca jego rzeczywistà matkà.
Reasumujàc poczynione uwagi, nale˝y stwierdziç, ˝e w odniesieniu do zawartej w k. r. o. regulacji, dotyczàcej pochodzenia dziecka niezb´dna wydaje
si´ interwencja ustawodawcy. Istniejàcy stan prawny trudno jest uznaç za zadowalajàcy. Stwarza zbyt wiele wàtpliwoÊci interpretacyjnych, które muszà
skutkowaç niejednolitym rozstrzyganiem spraw przez sàdy. Trafny wydaje si´
poglàd, ˝e praktycznej realizacji zasady dobra dziecka nie sprzyja nadmierna
ogólnikowoÊç uregulowaƒ normatywnych dotyczàcych tej zasady. Konieczne
jest wi´c konkretyzowanie kwestii szczegó∏owych29. Dlatego te˝, mimo zg∏oszonych uprzednio wàtpliwoÊci, zasadna wydaje si´ propozycja wprowadzenia
do niektórych przepisów regulujàcych pochodzenie dziecka klauzuli jego dobra. Klauzula taka mog∏aby zostaç umieszczona np. w art. 63 k. r. o. Artyku∏ ten
móg∏by zostaç poszerzony o § 2, zgodnie z którym wytoczenie powództwa
przez m´˝a matki o zaprzeczenie ojcostwa nie by∏oby mo˝liwe je˝eli wywo∏a∏oby to skutki sprzeczne z dobrem dziecka. Tak˝e w art. 80 § 1 k. r. o. mog∏oby znaleêç si´ stwierdzenie, i˝ nie jest dopuszczalne ˝àdanie uniewa˝nienia
dziecka je˝eli by∏oby to sprzeczne z jego dobrem. Do rozwa˝enia jest te˝, czy
nie uzupe∏niç w podobny sposób art. 84 § 1 k. r. o. tak, aby by∏o mo˝liwe sàdowe ustalenie ojcostwa dziecka tak˝e po osiàgni´ciu przez nie pe∏noletnoÊci.
Wprowadzenie wspomnianych innowacji uczyni∏oby sytuacj´ klarowniejszà
od istniejàcej obecnie. Sàdy nie mia∏yby wàtpliwoÊci, w jakich wypadkach mogà oddalaç stosowne powództwa z powo∏aniem si´ wprost (bez potrzeby „poÊrednictwa” zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego) na dobro dziecka. Niezb´dna by∏aby jednak w takich wypadkach bardzo dog∏´bna analiza wszystkich okolicznoÊci sprawy tak, aby mogàce si´ pojawiaç zarzuty o „upraszczaniu sobie ˝ycia” przez sàdy w takich sprawach mo˝na by∏o uznaç za bezzasadne. Trzeba
te˝ pami´taç, i˝ wnikliwa analiza ka˝dego konkretnego wypadku s∏u˝yç mia∏aby przede wszystkim dobru dziecka. Niedopuszczalne by∏yby sytuacje, w których np. sàd oddalajàc powództwo m´˝a matki z art. 63 k. r. o. nie dostrzeg∏by, ˝e w ten sposób zamieni dziecku dotychczasowe ˝ycie w przys∏owiowe
piek∏o za sprawà m´˝a matki, który rozgoryczony takim za∏atwieniem sprawy
zaczà∏by „mÊciç si´” na swojej rodzinie.
29

Por. A. Cisek, J. Mazurkiewicz, J. Strzebinczyk, O zmiany w prawie rodzinnym w celu wzmocnienia
ochrony dobra dziecka, Nowe Prawo 1990, nr 10-12, s. 70.
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Wprowadzenie wspomnianych zmian oznacza te˝, ˝e trzeba wreszcie jasno
powiedzieç, i˝ dobro dziecka ma nadrz´dne znaczenie, i ˝e realizacja tego dobra odbywaç si´ mo˝e tak˝e kosztem dóbr, czy uprawnieƒ innych osób. Ma to
zresztà ju˝ miejsce. Czym˝e bowiem innym jest regulacja pozwalajàca przysposobionemu dziecku, po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci, na poznanie swego „naturalnego” pochodzenia, je˝eli nie zrealizowaniem dobra osobistego przysposobionego kosztem dóbr osobistych jego rodziców oraz ich rodzin30.
Odr´bnego omówienia wymaga kwestia dobra dziecka w zwiàzku z ustaleniem jego pochodzenia w przypadku tzw. „sztucznej” inseminacji. Rozwa˝ania
w tej materii rozpoczàç chyba trzeba od stwierdzenia, ˝e dobru pocz´tych
w ten sposób dzieci powinno sprzyjaç uchwalenie stosownej w tej mierze ustawy. Zbyt wiele jest bowiem w tej mierze wàtpliwoÊci oraz rozbie˝nych poglàdów. Uprzednio zosta∏o wspomniane, ˝e praktycznej realizacji dobra dziecka
nie sprzyja nadmierna ogólnikowoÊç unormowaƒ. T´ tez´ nale˝y uzupe∏niç
o jeszcze jedno stwierdzenie, a mianowicie, ˝e w tym wypadku realizacji dobra
dziecka nie sprzyja brak unormowaƒ. Dlatego te˝ za ca∏kowicie trafne nale˝y
uznaç zapatrywanie, ˝e przy projektowaniu prawnej regulacji omawianej problematyki niezb´dne jest wzi´cie pod uwag´ zasady dobra dziecka. Przecie˝
w gr´ wchodzi powo∏anie do ˝ycia dziecka, na którego dobro, realizowane po
urodzeniu, wp∏ywa sama decyzja o poddaniu si´ stosownym zabiegom lekarskim i wyborze metody dzia∏ania31.
Jak si´ wydaje, w wypadku zagadnieƒ zwiàzanych z dobrem dziecka przy ustalaniu jego pochodzenia zasadne jest rozpatrzenie tych kwestii wpierw na gruncie
obowiàzujàcych przepisów, a nast´pnie w sferze postulatów de lege ferenda.
W odniesieniu do tzw. sztucznej inseminacji tradycyjnie odró˝nia si´ trzy jej rodzaje: homologicznà, heterologicznà oraz mieszanà. Najmniej zastrze˝eƒ wywo∏uje pierwsza z nich. Je˝eli zostanie ona bowiem dokonana w naturalnym okresie
p∏odnoÊci pary ma∏˝eƒskiej, wówczas pochodzenie dziecka jest pewne. Rodzice
prawni sà jednoczeÊnie rodzicami biologicznymi. Z tych wzgl´dów sytuacja dziecka jest stabilna i mo˝na przypuszczaç, ˝e dobro dziecka nie jest zagro˝one32. Zapatrywanie to nale˝y uznaç za trafne. W omawianym bowiem wypadku próba
obalenia domniemania z art. 62 § 1 k. r. o. przez m´˝a matki nie powiedzie si´.
Zarzut, i˝ ma∏˝onkowie nie obcowali ze sobà w okresie koncepcyjnym, nie ma dla
obalenia domniemania znaczenia. Zaprzeczenie ojcostwa by∏oby mo˝liwe wówczas, gdyby powód wykaza∏, ˝e mi´dzy nim a dzieckiem nie istniejà wi´zi biologiczne. Zaprzeczenie ojcostwa nie powiedzie si´ równie˝ wówczas, gdy mà˝
30

31
32

Zob. te˝ wyrok Sàdu Najwy˝szego z 3.4.2000 r., I CKN 564/98, niepubl., w którym stwierdzono, ˝e
ustawodawca dokona∏ w art. 63 k. r. o. wyboru na korzyÊç dziecka mi´dzy zas∏ugujàcym na ochron´
co do zasady interesem ojca a interesem dziecka polegajàcym na wychowywaniu w naturalnym nie
kwestionowanym Êrodowisku rodzinnym.
Tak T. Smyczyƒski, Aksjologiczne podstawy..., s. 10.
Tak T. Smyczyƒski, Aksjologiczne podstawy..., s. 10.
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matki nie wyrazi∏ zgody na inseminacj´ homologicznà. Nie wdajàc si´ jednak
w bli˝sze rozwa˝ania na ten temat nale˝y stwierdziç, ˝e pisemna zgoda m´˝a
matki na dokonanie zabiegu musi byç koniecznà przes∏ankà jego przeprowadzenia33. Wprawdzie bowiem mà˝ matki nie zdo∏a zaprzeczyç swojego ojcostwa ale
przecie˝ pozostaje wzglàd na dobro dziecka. Wystarczy wspomnieç chocia˝by
tylko o zaakceptowaniu tak pocz´tego dziecka przez m´˝a matki.
Podobnie rzecz si´ przedstawia w odniesieniu do zabiegu inseminacji homologicznej co do osób pozostajàcych w konkubinacie, o ile oczywiÊcie konkubent uzna∏by dziecko pocz´te. Wówczas status takiego dziecka wzgl´dem
rodziców przypomina∏by status dziecka ma∏˝eƒskiego. Z tà jednak ró˝nicà, ˝e
w razie rozpadu zwiàzku rodziców dziecka, jego dobro nie podlega∏oby ochronie przewidzianej w art. 56 § 2 k. r. o. 34
Znacznie wi´cej problemów przysparza natomiast inseminacja heterologiczna.
Wówczas bowiem biologicznym ojcem dziecka jest dawca nasienia, a nie mà˝ matki. O mo˝liwoÊci obalenia domniemania pochodzenia takiego dziecka z ma∏˝eƒstwa w razie wyra˝enia zgody na zabieg ze strony m´˝a wspominano ju˝ uprzednio w zwiàzku z uchwa∏à Sàdu Najwy˝szego z 27 paêdziernika 1983 r. Z tej uchwa∏y mo˝na a contrario wyprowadziç wniosek, ˝e je˝eli zabiegu inseminacji heterologicznej dokona∏a matka bez zgody swego m´˝a, to mo˝liwe jest zaprzeczenie ojcostwa w trybie okreÊlonym art. 63 – 65 k. r. o. Wobec tego zasadny jest wniosek,
˝e koniecznà przes∏ankà dopuszczalnoÊci inseminacji heterologicznej powinna byç
niewzruszalnoÊç pochodzenia dziecka od obojga ma∏˝onków35. Jak si´ wydaje, realizacja tego s∏usznego postulatu de lege lata jest mo˝liwa jedynie przy bardzo rygorystycznym przestrzeganiu zasady, i˝ dokonanie tego zabiegu mo˝e nastàpiç
wy∏àcznie po uzyskaniu przez lekarza pisemnej zgody m´˝a matki.
Równie˝ w wypadku dokonania zabiegu inseminacji mieszanej postulowaç
nale˝y aby koniecznà przes∏ankà by∏o wyra˝enie zgody przez m´˝a matki. Pozwoli to na unikni´cie prób wytaczania powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Próby te mogà byç zresztà nieskuteczne skoro zap∏odnienia kobiety dokonuje
si´ nasieniem m´˝a oraz innego m´˝czyzny, które jest mieszane. Mà˝ matki
mo˝e byç wi´c ojcem dziecka.
Kolejne problemy pojawiajà si´ w razie tzw. macierzyƒstwa zast´pczego.
Nie wdajàc si´ w tej chwili w dyskusj´ nad dopuszczalnoÊcià w polskim systemie prawa umowy o macierzyƒstwo zast´pcze36, nale˝y stwierdziç, ˝e w ra33

34
35
36

Obszerniej na temat post´powania lekarza przy zabiegach sztucznej inseminacji patrz np. M. Dzia∏yƒska, Post´powanie lekarza przy dokonywaniu zabiegu sztucznej inseminacji kobiety zam´˝nej,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1985, z. 1.
Tak T. Smyczyƒski, Aksjologiczne podstawy..., s. 10.
Zob. T. Smyczyƒski, Aksjologiczne podstawy..., s. 11.
Co do problematyki macierzyƒstwa zast´pczego zob. jedynie tytu∏em przyk∏adu Z. Czarnik, M. Majcher, Macierzyƒstwo zast´pcze w prawie polskim, Przeglàd Powszechny 1993, nr 2; M. Dzia∏yƒska,
Macierzyƒstwo zast´pcze, Studia Prawnicze 1993, s. 1.
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zie przyznania takiej mo˝liwoÊci pojawia si´ problem tego, kto w akcie urodzenia dziecka powinien zostaç ujawniony jako matka: matka genetyczna,
czy matka zast´pcza. W Êwietle obowiàzujàcych przepisów (art. 40
ust. 1 p. a. s. c.) do aktu urodzenia zostanie wpisana jako matka dziecka matka zast´pcza. Jej pozycja jest zresztà uprzywilejowana w stosunku do matki
genetycznej. Ju˝ choçby tylko z tego powodu, ˝e akty stanu cywilnego stanowià wy∏àczny dowód zdarzeƒ w nich zawartych (art. 4 p. a. s. c.). Ponadto
matka zast´pcza mo˝e doprowadziç do uznania dziecka pocz´tego wskutek
implantacji zarodka do jej organizmu przez m´˝czyzn´, który nie jest ojcem
dziecka. Pojawia si´ wobec tego pytanie: czy z punktu widzenia dobra dziecka taka sytuacja jest korzystna. Czy nie lepiej by∏oby jednak aby rodzice genetyczni mogli by byç rodzicami w Êwietle prawa. Nie mo˝na kwestionowaç
wi´zi jaka mog∏a powstaç mi´dzy dzieckiem a matkà zast´pczà. Wi´zi wynikajàcej z faktu przebytej cià˝y. Bardziej chyba jednak w∏aÊciwe, z punktu widzenia dobra dziecka, by∏oby aby prawo kreowa∏o wi´ê prawnà mi´dzy
dzieckiem a jego rodzicami genetycznymi, a nie matkà zast´pczà. B´dzie
jeszcze o tym mowa w dalszej cz´Êci niniejszego opracowania poÊwi´conego postulatom de lege ferenda.
Dotychczas prowadzone rozwa˝ania dotyczy∏y sztucznego zap∏odnienia
kobiety pozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim (konkubinacie). Tymczasem
sztucznemu zap∏odnieniu mo˝e zostaç poddana tak˝e kobieta samotna nie
pozostajàca w zwiàzku ma∏˝eƒskim czy konkubinacie, aczkolwiek powstajà
wàtpliwoÊci, czy takie zabiegi powinny byç dokonywane. Jak si´ podnosi, ˝àdanie kobiety samotnej dokonania stosownego zabiegu sztucznej inseminacji
od razu pozbawia dziecko rodziny pe∏nej (ojca i matki). ˚àdanie to jest przejawem egoistycznego podejÊcia do przysz∏ego dziecka i tym samym sprzeciwia si´ jego dobru. Pragnienie spe∏nienia roli rodzicielskiej kobieta samotna
mo˝e spe∏niç przez przysposobienie dziecka37. Wydaje si´ jednak, ˝e nie powinno si´ pozbawiaç a priori kobiety samotnej prawa do posiadania dziecka.
Decydujàce znaczenie powinna odgrywaç w tym wypadku przes∏anka dobra
dziecka. To prawda, ˝e konsekwencjà dopuszczenia wspomnianej inseminacji by∏by m. in. fakt nieustalonego ojcostwa, ale przecie˝ takie sytuacje wyst´pujà równie˝ w wypadku naturalnego pocz´cia. Co wi´cej, je˝eli dopuszczamy mo˝liwoÊç adopcji przez kobiet´ samotnà, to równie˝ w takim wypadku
dochodzi do sytuacji, w której przysposobione dziecko nie ma rodziny pe∏nej.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç, ˝e takie dziecko zostanie np. przysposobione
przez m´˝a (w razie póêniejszego zamà˝pójÊcia tej kobiety) i wychowywaç si´
b´dzie w pe∏nej rodzinie. Nie da si´ te˝ chyba ca∏kowicie wykluczyç sytuacji,
w której matka dziecka dowie si´ o tym, kto by∏ dawcà nasienia, a ten m´˝37

Tak T. Smyczyƒski (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuƒcze, pod red.
T. Smyczyƒskiego, Warszawa 2003, s. 220.
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czyzna, za jej zgodà, zapragnie uznaç dziecko. Jak si´ wi´c wydaje za∏o˝enie
z góry, ˝e dopuszczalnoÊç rozpatrywanej inseminacji godziç b´dzie w dobro
dziecka nie zawsze mo˝e si´ okazaç trafne.
Wiele kontrowersji wywo∏uje te˝ problem tzw. postmortalnej inseminacji.
Przeciwnicy dopuszczalnoÊci tej inseminacji wskazujà, ˝e decyzja o dokonaniu
zabiegu po Êmierci dawcy (nawet je˝eli by∏ to mà˝ matki) jest aktem na ogó∏
zaspokajajàcym egoistyczny interes kobiety, nie liczàcym si´ z dobrem dziecka38. Z takim stanowiskiem trudno si´ jednak do koƒca zgodziç. W wypadku
dokonania zabiegu inseminacji nasieniem obcego m´˝czyzny, wobec anonimowoÊci dawcy nasienia, mo˝e przecie˝ dojÊç do sytuacji, ˝e matka dziecka
w ogóle nie wiedzia∏a, i˝ dawca ju˝ nie ˝yje. Wi´cej. Mo˝e o tym nie wiedzieç
tak˝e i lekarz dokonujàcy zabiegu. A je˝eli takà informacj´ lekarz uzyska∏ ju˝
po dokonaniu zabiegu, to czy powinien o tym kobiet´ poinformowaç? Rodzi
si´ w takim wypadku pytanie: czemu mia∏oby to s∏u˝yç?
W wypadku natomiast dokonania inseminacji nasieniem zmar∏ego m´˝a
mo˝e dojÊç do sytuacji, w której dziecko mimo, ˝e genetycznie pochodzi od
zmar∏ego m´˝a matki b´dzie dzieckiem pozama∏˝eƒskim. Taka sytuacja b´dzie mia∏a miejsce wówczas, je˝eli urodzi si´ ono po up∏ywie 300 dni od ustania ma∏˝eƒstwa. Je˝eli natomiast narodziny b´dà mia∏y miejsce przed up∏ywem tego terminu, to dziecko b´dzie dzieckiem ma∏˝eƒskim. Przeprowadzenie
zabiegu mo˝e byç dokonywane tylko wówczas, gdy wyrazi∏ na niego zgod´
mà˝. Dopuszczalna powinna byç równie˝ postmortalna inseminacja nasieniem
obcego m´˝czyzny, je˝eli mà˝ przed swojà Êmiercià wyrazi∏ na to zgod´.
W szczególnie trudnej sytuacji znajduje si´ dziecko pocz´te in vitro i pozostajàce poza organizmem matki. Punktem wyjÊcia do dalszych rozwa˝aƒ na ten
temat niech b´dzie stwierdzenie, ˝e takie dziecko ma prawo do ˝ycia – jako istota ludzka i to od momentu pocz´cia. Cz∏owiekiem jest bowiem istota pochodzàca od rodziców b´dàcych ludêmi. Nie mo˝na wi´c odmawiaç dziecku pocz´temu in vitro prawa do ˝ycia tylko dlatego, ˝e zosta∏o pocz´te poza organizmem
matki i poza nim si´ znajduje. Zaznaczyç równie˝ nale˝y, ˝e dziecko takie – od
chwili zap∏odnienia komórki jajowej do chwili implantowania jej do organizmu
matki – pozbawione jest ochrony. Nie ma nawet tej ochrony, jakà zapewnia nasciturusowi fakt pozostawania w organizmie matki39. Spoglàdajàc na zasygnalizowane zagadnienie z punktu widzenia ochrony praw dziecka, nale˝y stwierdziç, ˝e podstawowà sprawà jest zachowanie tego dziecka przy ˝yciu. W razie
bowiem póêniejszej implantacji dziecka do organizmu matki, pojawiajà si´ problemy ju˝ wczeÊniej sygnalizowane. Na przyk∏ad, kto ma byç wpisany jako matka do aktu urodzenia takiego dziecka. Powstajà te˝ wàtpliwoÊci dotyczàce usta38
39

T. Smyczyƒski (w:) System, s. 221 oraz cyt. tam piÊmiennictwo.
Obszerniej na ten temat zob. np. Z. Czarnik, J. Gajda, Ochrona dziecka pocz´tego in vitro i pozostajàcego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege ferenda), Nowe Prawo 1990, nr 10-12.
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lenia (lub zaprzeczenia) ojcostwa dziecka. De lege lata brak jest unormowaƒ,
które pozwoli∏yby jednoznacznie rozstrzygnàç, komu przys∏uguje prawo do decydowania o dalszych losach dziecka pocz´tego in vitro. Najcz´Êciej w takich
wypadkach udzielana jest odpowiedê, ˝e genetyczni rodzice40. Tymczasem
w polskim ustawodawstwie brak jest podstaw do takiego stwierdzenia. Kodeks
rodzinny i opiekuƒczy nie okreÊla przecie˝ od jakiej chwili rodzicom przys∏uguje w∏adza rodzicielska. Nie pora jednak obecnie wdawaç si´ w spór czy tà chwilà jest chwila urodzenia si´ dziecka, czy te˝ jego pocz´cia. Przewa˝aç si´ wydaje pierwsze stanowisko41. Przyj´cie tego stanowiska za trafne skutkowaç musi stwierdzeniem, ˝e rodzice genetyczni nie majà uprawnieƒ do decydowania
o dalszych losach pocz´tego in vitro dziecka. WàtpliwoÊci wywo∏uje te˝ mo˝liwoÊç powo∏ania dla strze˝enia praw takiego dziecka kuratora (art. 182 k. r. o.).
Rozwiàzania szukaç ponownie trzeba w sferze postulatów de lege ferenda.
Rozwa˝ania na temat sztucznej inseminacji nieuchronnie muszà skutkowaç
zwróceniem uwagi na problem prawa do poznania swego naturalnego pochodzenia. Poniewa˝ kwestia ta by∏a ju˝ wielokroç dyskutowana w piÊmiennictwie42,
dlatego obecnie zwrócona zostanie uwaga jedynie na zagadnienia bezpoÊrednio wià˝àce si´ z tytu∏em niniejszego opracowania. I tak, zwolennicy przyznania dziecku takiego prawa wskazujà, ˝e dobra dziecka nie mo˝na upatrywaç
w zatajaniu przed nim jego prawdziwego pochodzenia genetycznego. Je˝eli
zaÊ zgodziç si´ na poinformowanie dziecka, ˝e jego dotychczasowi rodzice
faktyczni nie sà jego rodzicami genetycznymi, to nie nale˝y si´ wahaç z przyznaniem dziecku prawa do poznania rzeczywistego pochodzenia. Za przyznaniem dziecku tego prawa przemawiaç ma równie˝ istnienie chorób dziedzicznych43. Stanowisko takie trudno jednak podzieliç. WÊród argumentów przemawiajàcych przeciwko wspomnianemu rozwiàzaniu, pozostajàc jedynie na gruncie zagadnieƒ dotyczàcych dobra dziecka, mo˝na w∏aÊnie zaakcentowaç, ˝e
dziecko, które nie wie o swoim pochodzeniu biologicznym, nie dostrzega ˝adnego interesu w tym, by dochodziç swojego pochodzenia genetycznego. Wzajemne stosunki rodzice – dziecko wyrastajà w codziennym wspó∏˝yciu, a nie
przez wykazanie biologicznego pochodzenia44. Nie zawsze jest te˝ tak, i˝
40
41

42

43
44

Zob. P. Singer, D. Wells: Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, Warszawa 1988, s. 115.
Zob. np. J. Ignatowicz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy..., s. 469; J. Strzebinczyk (w:) System prawa prywatnego. Tom 12. Prawo rodzinne i opiekuƒcze, pod red. T. Smyczyƒskiego, Warszawa 2003,
s. 237 oraz cyt. tam literatura; J. Winiarz: Prawo rodzinne, Warszawa 1993, s. 211.
Zob. np. Z. Radwaƒski: Stanowisko prawne dziecka pocz´tego w nast´pstwie sztucznego unasiennienia matki, Studia Iuridica Silesiana, t. 5, Katowice 1979; L. Stecki oraz J. Winiarz, J. Gajda: Prawo
dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego (dwug∏os), Paƒstwo i Prawo 1990, z. 10; A.
Zielonacki: Zasada prawdziwoÊci wpisów..., s. 54 i nast.; Ten˝e: Prawo do znajomoÊci w∏asnego pochodzenia, Studia Prawnicze 1993, z. 1.
Zob. np. L. Stecki: Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego, s. 67- 68.
Por. J. Winiarz, J. Gajda: Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego, s. 76.
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udzielenie dziecku informacji o jego rzeczywistym pochodzeniu jest zgodne
z jego dobrem. Bywa, ˝e taka informacja, majàca s∏u˝yç dobru dziecka, obraca si´ przeciwko niemu niszczàc jego dotychczasowe ˝ycie. Przesadzona jest
te˝ chyba obawa przed wystàpieniem u dziecka chorób dziedzicznych. W razie bowiem choroby dziecka o pod∏o˝u genetycznym, dost´p do informacji
o rzeczywistym pochodzeniu powinien mieç lekarz a nie faktyczni rodzice
dziecka. Nale˝y te˝ wàtpiç, czy nie da si´ normalnie ˝yç bez wiedzy o swoim
pochodzeniu genetycznym. Cz´sto bywa bowiem tak, ˝e to w∏aÊnie po uzyskaniu informacji o swoim rzeczywistym pochodzeniu ˝ycie staje si´ trudniejsze45.
Przyk∏adów w tej mierze dostarcza np. realizacja prawa osoby przysposobionej do poznania swego rzeczywistego pochodzenia.
Przytoczone uprzednio kwestie zwiàzane z problematykà sztucznego zap∏odnienia wskazujà jak wiele kontrowersji istnieje w tej mierze. Wyst´pujàce
wÊród przedstawicieli nauki prawa rodzinnego, nieraz od szeregu lat, rozbie˝noÊci i spory dotyczàce tej problematyki zdajà si´ przekonywaç o trafnoÊci poczynionej na wst´pie analizy uwagi, odnoszàcej si´ do sztucznej prokreacji, ˝e
dobru pocz´tych w ten sposób dzieci powinno sprzyjaç uchwalenie stosownej
w tej mierze ustawy. Jest w tej chwili rzeczà wtórnà, czy ustawa ta mia∏aby polegaç na nowelizacji stosownej cz´Êci k. r. o., czy te˝ problematyce sztucznej inseminacji powinna zostaç poÊwi´cona odr´bna ustawa. Zasadniejszy wydaje
si´ jednak poglàd, ˝e powinna to byç oddzielna ustawa. Mog∏aby ona bowiem
w sposób bardziej kompleksowy, ni˝ k. r. o., regulowaç t´ problematyk´. Jedynie tytu∏em przyk∏adu mo˝na wspomnieç, ˝e w tej ustawie powinny znaleêç si´
zasady post´powania lekarza w razie dokonywania zabiegu sztucznej inseminacji. Trudno jest zaÊ przypuszczaç aby te kwestie znalaz∏y si´ w ramach k. r. o.
Niezb´dne jest aby wÊród unormowaƒ zawartych w tej ustawie pierwszoplanowe znaczenie mia∏a zasada dobra dziecka. Mo˝na wi´c postulowaç aby dopuszczalnoÊç którejkolwiek z postaci sztucznej inseminacji uwarunkowana by∏a
jej zgodnoÊcià z dobrem dziecka. Dlatego te˝ wydaje si´, ˝e niezb´dne by∏oby
sformalizowane procedury uzyskiwania zgody na zabieg. Nie przekonujà postulaty o potrzebie odformalizowania i maksymalnego uproszczenia procedury jego
dokonywania46. Fakt, ˝e zabieg ten ma charakter intymny i osobom go dokonujàcym b´dzie zale˝a∏o na tym, aby o nim wiedzia∏a jak najmniejsza liczba osób
nie zwalnia od pami´tania o dobru dziecka. Dlatego nale˝y opowiedzieç si´ za
tym aby takie zabiegi mog∏y byç dokonywane przez lekarza dopiero po uzyskaniu przez osoby (osob´), zainteresowane tym zabiegiem, zezwolenia sàdu. Sàd
45

46

J. Gajda, Prawo rodzinne i opiekuƒcze w dobie rozwoju technik sztucznej prokreacji (w:) Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuƒczego? Materia∏y z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 wrzeÊnia 1995 roku w Katowicach, pod red. B. Czecha, Katowice 1997, s. 328.
Tak np. M. Dzia∏yƒska, Post´powanie lekarza przy dokonywaniu zabiegu sztucznej inseminacji..., s. 89.
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musia∏by ustaliç, czy dokonywany zabieg b´dzie zgodny z dobrem dziecka. Konieczne wydaje si´ w zwiàzku z tym wprowadzenie przes∏anki odpowiednich
kwalifikacji osobistych zainteresowanych przeprowadzeniem zabiegu. Postulowaç w tej mierze nale˝y obligatoryjne wys∏uchanie przez sàd opinii w∏aÊciwego
oÊrodka adopcyjno–opiekuƒczego. Fundamentalne znaczenie, z punktu widzenia dobra dziecka, ma równie˝ istnienie zgody m´˝a matki dokonujàcej zabieg.
Taka zgoda powinna byç niezb´dnà przes∏ankà udzielenia zezwolenia przez sàd.
W treÊci proponowanej ustawy powinno znaleêç si´ stwierdzenie, ˝e pocz´te
w drodze przeprowadzenia zabiegu sztucznej inseminacji dziecko nie ma prawa
do poznania swego genetycznego pochodzenia. Poglàd na pewno trudny do zaakceptowania, chocia˝by wobec faktu, i˝ w p. a. s. c. przewidziano mo˝liwoÊç
poznania swego naturalnego pochodzenia w razie dokonania adopcji. Jak si´
jednak wydaje, za przyj´ciem tego poglàdu przemawia nie tylko dobro dziecka,
co by∏o sygnalizowane, ale i szereg innych wzgl´dów dotyczàcych dóbr rodziców faktycznie dziecko wychowujàcych, dawcy i jego rodziny itp.
Zaprezentowane propozycje dotyczàce prawnej regulacji problematyki
sztucznego pocz´cia nie wyczerpujà oczywiÊcie ca∏okszta∏tu zagadnieƒ jakie
powinny w tej regulacji si´ znaleêç. Wskazujà one jedynie na potrzeb´ akcentowania dobra dziecka w takim wypadku. Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e nawet
uchwalenie takiej ustawy nie „za∏atwia∏oby sprawy” w ca∏oÊci. Konieczne wówczas sta∏yby si´ zmiany tak˝e w innych aktach prawnych, a zw∏aszcza w k. r. o.
i p. a. s. c. I znów jedynie tytu∏em przyk∏adu, koncentrujàc si´ tylko na przes∏ance dobra dziecka, mo˝na wskazaç, ˝e zamieszczenie w art. 62 k. r. o. regulacji, zgodnie z którà zamieszczone tam domniemanie odnosi si´ tak˝e do
dziecka pocz´tego w drodze sztucznej inseminacji, powinno s∏u˝yç dobru tego dziecka stabilizujàc jego sytuacj´ rodzinnà zw∏aszcza w zestawieniu
z wczeÊniejszà propozycjà modyfikacji art. 63 k. r. o. Dobru dziecka powinno
s∏u˝yç równie˝ sprecyzowanie w art. 92 k. r. o. chwili od jakiej rodzicom przys∏uguje w∏adza rodzicielska. Powinna nià byç chwila pocz´cia dziecka. Przyj´cie tej zmiany usuwa∏oby wàtpliwoÊci co do tego, na jakiej podstawie rodzice
podejmujà decyzje odnoÊnie dziecka pocz´tego. Zagadnienie szczególnie
istotne w stosunku do dziecka pocz´tego in vitro i pozostajàcego poza organizmem matki. W Êlad za tym rozwiàzaniem nale˝a∏oby postulowaç zmian´ art.
182 k. r. o. Przepis ten móg∏by uzyskaç brzmienie: „Dla dziecka pocz´tego
ustanawia si´ kuratora w razie przeszkody w wykonywaniu w∏adzy rodzicielskiej, je˝eli jest to potrzebne dla strze˝enia praw dziecka”. Kurator by∏by ustanawiany tylko wówczas gdy rodzice jako przedstawiciele ustawowi nie mogliby chroniç praw dziecka lub nie byliby w stanie tych praw chroniç nale˝ycie.
Majàc na uwadze potrzeb´ ochrony dobra dziecka z punktu widzenia stabilnoÊci jego sytuacji rodzinnej konieczne by∏oby, w razie dopuszczenia tzw.
macierzyƒstwa zast´pczego, zniesienie uprzywilejowania matki zast´pczej
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w stosunku do matki genetycznej. Trafne wydaje si´ te˝ zapatrywanie, ˝e to
w∏aÊnie matka genetyczna, a nie zast´pcza stwarza wi´kszà gwarancj´ prawid∏owego realizowania zasady dobra dziecka po jego urodzeniu47. Dlatego te˝
mo˝na postulowaç, aby w rozpatrywanym przypadku wpisywaç do ksi´gi urodzeƒ, zgodnie z art. 44 ust. p. a. s. c., oÊwiadczenie ojca o uznaniu oraz zamieszczaç wzmiank´ o matce zast´pczej na podstawie oÊwiadczeƒ matki genetycznej i zast´pczej. W takim wypadku zaÊwiadczenie o urodzeniu dziecka
stanowi∏oby, zgodnie z art. 40 p. a. s. c. podstaw´ do sporzàdzenia aktu urodzenia dziecka, w którym jako matk´ wpisywa∏oby si´ matk´ genetycznà a nie
matk´ zast´pczà48.
Koƒczàc uwagi poÊwi´cone problematyce sztucznej inseminacji nale˝y opowiedzieç si´ za zakazem dokonywania selekcji p∏ci przewidzianym w art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i GodnoÊci Istoty Ludzkiej wobec Zastosowaƒ Biologii i Medycyny z 4 kwietnia 1997 r. Zasadny jest te˝ zakaz
tworzenia embrionów ludzkich dla celów naukowych (art. 18 ust. 2 tej Konwencji).
W niniejszym opracowaniu nie zosta∏y przedstawione zagadnienia dotyczàce klonowania. Nie wdajàc si´ w rozwa˝ania zwiàzane z argumentami zwolenników i przeciwników dopuszczalnoÊci klonowania istot ludzkich49, za zasadne
nale˝y przyjàç stanowisko zakazujàce tego typu dzia∏aƒ. DopuszczalnoÊç klonowania stwarza zbyt du˝e mo˝liwoÊci wykorzystywania go dla celów sprzecznych z dobrem cz∏owieka. Wskazówkà w tej mierze powinien byç art. 2 Europejskiej Konwencji Bioetycznej z 4 kwietnia 1997 r. przewidujàcy prymat istoty
ludzkiej nad interesami spo∏eczeƒstwa lub nauki. Dlatego te˝ nale˝y za w∏aÊciwy poczytaç zakaz klonowania istot ludzkich zawarty w art. 1 ust. 1 Protoko∏u
Dodatkowego do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i GodnoÊci Istoty Ludzkiej wobec Zastosowaƒ Biologii i Medycyny w sprawie zakazu
klonowania istot ludzkich.

47

48
49

Co do argumentacji przemawiajàcej za tym poglàdem zob. M. Dzia∏yƒska, Macierzyƒstwo
zast´pcze, s. 97.
Zob. J. Gajda, Zgoda matki na uznanie dziecka pocz´tego, Przeglàd Sàdowy 1994, nr 5, s. 67.
O kwestiach tych piszà P. Singer, D. Wells, op. cit., s. 162-169.
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Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych
Nowelizacja Kodeksu post´powania cywilnego z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.
U. Nr 172, poz. 1804) wprowadza do tego˝ Kodeksu instytucj´ mediacji. Nowa
regulacja wesz∏a w ˝ycie 10 grudnia 2005 r. Jej zasadnicze elementy to: mo˝liwoÊç skierowania do mediacji, relacje mi´dzy mediacjà a tokiem post´powania, minimalne standardy dotyczàce samej mediacji i wreszcie post´powanie
o zatwierdzenie ugody zawartej w wyniku mediacji. Mediacja ma te˝ elementy
o charakterze materialnoprawnym, np. co do wymagaƒ umowy o mediacj´,
czy te˝ co do odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej mediatora. Te aspekty jednak nie zosta∏y obj´te ustawà, uznano bowiem za wystarczajàce unormowania
ogólne materialnego prawa cywilnego, które równie˝ w tym zakresie z powodzeniem mogà znaleêç zastosowanie.
Mediacja nie jest wprawdzie sàdowym post´powaniem cywilnym, lecz jako tzw. alternatywny sposób rozstrzygania sporów (ADR – alternative dispute resolution), jest z nim silnie powiàzana. To powiàzanie znajduje potwierdzenie w omawianej nowelizacji i polega przede wszystkim na mo˝liwoÊci
skierowania do mediacji przez sàd w toku post´powania, na instytucji zatwierdzenia ugody i w efekcie – tak˝e na w∏àczeniu kosztów mediacji do niezb´dnych kosztów procesu, podlegajàcych rozliczeniu mi´dzy stronami
procesu (art. 981. k. p. c.).
Argumentem dla w∏àczenia do Kodeksu post´powania cywilnego równie˝
regulacji mediacji przedprocesowej jest fakt, ˝e podobny styk z post´powaniem cywilnym ma rozpoznanie sprawy przez sàd polubowny, a regulacja sàdu polubownego jest zamieszczona w∏aÊnie w Kodeksie.
Regulacja mediacji w kodeksie post´powania cywilnego znajduje ju˝ precedens np. w kodeksie francuskim. Poczàtkowo wprawdzie wydano tam ustaw´
pozakodeksowà z 8 lutego 1995 r. regulujàcà mediacj´ i koncyliacj´, jednak˝e
nast´pnie dekret z 22 lipca 1996 r. wprowadzi∏ t´ regulacj´ do Kodeksu post´powania cywilnego. Z regu∏y, a w szczególnoÊci w krajach prawa anglosaskiego (to jest krajach, gdzie mediacja rozpocz´∏a swà Êwiatowà karier´ i które nadal przodujà w praktycznym jej stosowaniu), prawo procesowe dopuszcza
skierowanie do mediacji, które jest pozostawione do decyzji s´dziego. Niektóre systemy – w razie decyzji o skierowaniu do mediacji – przewidujà obligatoryjne jej podj´cie przez strony (np. USA, Niemcy). Je˝eli chodzi o zasady mediacji, to sà one z regu∏y pozostawione prowadzàcym je instytucjom – istniejà
natomiast kodeksy etyczne instytucji i Êrodowisk zajmujàcych si´ mediacjà.
Z tego wynika ró˝norodnoÊç mediacji – z regu∏y jej prowadzenie pozostawio-
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ne jest instytucjom prywatnym (tak z regu∏y w USA) – niemniej nale˝y odnotowaç te˝ eksperymenty z prowadzeniem mediacji przez s´dziów (np. w Quebecu w sprawach gospodarczych, w Austrii – w sprawach rodzinnych1).
W 2003 r. regulacji mediacji dokonano we W∏oszech (ustawa z 17 stycznia
2003 r., która wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia ub. roku). W trakcie prac legislacyjnych
jest projekt kolejnej ustawy, który zak∏ada ju˝ tak˝e zmiany w Kodeksie post´powania cywilnego.
Syntetyczny opis ró˝nych podejÊç ustawodawców paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej do regulacji mediacji i podobnych ADR w kontekÊcie post´powania cywilnego znajduje si´ w tzw. Zielonej Ksi´dze Komisji Europejskiej
o alternatywnych metodach rozwiàzywania sporów cywilnych i handlowych2,
cyt.: „ADR powierzane przez sàd osobie trzeciej sà przedmiotem ogólnych regulacji albo projektów regulacji w wi´kszoÊci paƒstw cz∏onkowskich. Wahajà
si´ one od mo˝liwoÊci skierowania do ADR (np. w Belgii i we Francji), poprzez
zach´canie (w Hiszpanii, we W∏oszech, Szwecji, Anglii i Walii), nawet do obligatoryjnego skorzystania z ADR z mocy prawa lub na podstawie decyzji s´dziego (np. w Niemczech, w Belgii i w Grecji)”.

I. Ogólne uwagi.
Omawiana regulacja przewiduje dwa tryby inicjowania mediacji. Pierwszy
jest niezale˝ny od post´powania cywilnego – na wniosek jednej strony skierowany do drugiej strony w realizacji umowy stron lub bez takiej umowy – jako
propozycja podj´cia mediacji, której przyj´cie jest w konsekwencji tak˝e umowà o mediacj´. Drugi to skierowanie przez sàd w trakcie post´powania cywilnego. W sprawach rodzinnych i opiekuƒczych najcz´Êciej b´dziemy mieli do
czynienia z tà drugà formà – mediacjà w toku post´powania cywilnego na podstawie skierowania przez sàd. Niemniej jednak nie mo˝na wy∏àczyç, ˝e strony
stosunków rodzinnych, w szczególnoÊci rodzice w sprawach dotyczàcych
wspólnych dzieci, b´dà si´ umawiaç, ˝e konflikty w kwestiach wykonywania
w∏adzy rodzicielskiej czy te˝ kontaktów z dzieçmi b´dà za∏atwiaç, czy przynajmniej próbowaç za∏atwiaç – w drodze mediacji.
Mediacja w trakcie post´powania sàdowego znana ju˝ jest w polskim systemie prawnym: w post´powaniu karnym, w post´powaniu w sprawach nieletnich,
w post´powaniu sàdowo-administracyjnym oraz w sporach zbiorowych z zakre1

2

Family Counselling at Court, Mediation, child Guidance in Divorce Cases, Report on a Pilot Project of
the Austrian Federal Ministry of Environment, Youth and Family Affairs and the Austrian Federal
Ministry of Justice, Wiedeƒ 1998.
Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial laws, Brussels 19.04.2002 COM
(2002) 196 final, publikowano w Polsce np. w M. Bobrowicz, Mediacje gospodarcze – jak mediowaç
i przekonywaç, C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 103 i nast.
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su prawa pracy3. Regulacja w post´powaniu sàdowo-administracyjnym wyró˝nia
si´ tym, ˝e mediatorem jest s´dzia, w pozosta∏ych wymienionych post´powaniach mediatorem jest osoba wpisana na w∏aÊciwà list´. Niezmiernie istotne jest
podkreÊlenie, i˝ zasadnicze ró˝nice mi´dzy omawianà nowelizacjà Kodeksu post´powania cywilnego i wy˝ej wymienionymi regulacjami wynikajà przede
wszystkim z prywatnoprawnego charakteru spraw, których dotyczy. W tym nale˝y upatrywaç uzasadnienia zasadniczych ró˝nic w uj´ciu zagadnienia, przede
wszystkim – dominujàcej zasady autonomii woli stron. Z tej zasady wyp∏ywa uzasadnienie dla szczegó∏owych rozwiàzaƒ projektu, m. in. liberalnego uj´cia wymagaƒ stawianych mediatorowi, je˝eli wybierajà go same strony i ograniczenia
do niezb´dnego minimum podstaw odmowy zatwierdzenia ugody.
Wprowadzana nowela do k. p. c. z za∏o˝enia ma charakter regulacji uniwersalnej, zawiera schemat mediacji odpowiadajàcy potrzebom tak spraw rodzinnych, jak gospodarczych i pracowniczych. Szczególna regulacja dotyczàca
spraw rodzinnych polega m. in. na uwzgl´dnieniu szczególnej kategorii podmiotów (pracowników paƒstwowych) jako uprawnionych do prowadzenia mediacji, a tak˝e specyfiki spraw rozwodowych, gdzie mediacja mo˝e prowadziç
nie do ugody, lecz do pogodzenia ma∏˝onków. Wobec ewentualnych wàtpliwoÊci, co mo˝e byç przedmiotem mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuƒczych (gdzie zawarcie ugody mo˝e nie byç dopuszczalne) wyraênie wskazano, co mo˝e byç w tych sprawach przedmiotem mediacji, ale niekoniecznie
ugody, o czym b´dzie mowa poni˝ej.
Istotà mediacji prowadzonej w trakcie post´powania cywilnego jest bowiem
– podobnie jak w przypadku ka˝dej mediacji – osiàgni´cie ugody, która mia∏aby moc ugody sàdowej. Wyjàtek od tej zasady pojawia si´ w∏aÊnie w sprawach
rodzinnych i opiekuƒczych i zas∏uguje poni˝ej na odr´bne omówienie.
Do mediacji prowadzonej w trakcie post´powania b´dà si´ odnosiç wszystkie zasady dotyczàce mediacji, w szczególnoÊci zasada, ˝e mediacja jest poufna. Tak, jak w przypadku mediacji prowadzonej niezale˝nie od post´powania
cywilnego jest ona ca∏kowicie dobrowolna i zale˝y od woli stron na ka˝dym
etapie jej prowadzenia.
Sankcjà za nieusprawiedliwionà odmow´ podj´cia mediacji by∏aby jedynie
mo˝liwoÊç obcià˝enia kosztami procesowymi (art. 103 § 2 k. p. c.). Rozwiàzanie to
mo˝e spotkaç si´ z krytykà w zwiàzku z niejasnoÊcià sformu∏owania „nieusprawiedliwiona odmowa poddania si´ mediacji, na którà strona uprzednio wyrazi∏a zgod´”. Wydaje si´, ˝e mo˝e to byç oceniane jako sprzeczne z zasadà dobrowolnoÊci mediacji na ka˝dym etapie jej prowadzenia. W szczególnoÊci nale˝y zauwa˝yç,
˝e praktycznie to strona, która nie podj´∏a mediacji lub jà przerwa∏a, by∏aby obcià3

Art. 23a Kodeksu post´powania karnego, art. 3a ustawy z dnia 26 X 1982 r. o post´powaniu w sprawach
nieletnich, art. 115-118 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami
administracyjnymi, przepisy rozdz. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiàzywaniu sporów zbiorowych.
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˝ona trudnym zadaniem dowiedzenia, ˝e by∏o to usprawiedliwione np. zarzutami
do kwalifikacji czy bezstronnoÊci mediatora. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e nawet dalej idàce rozwiàzanie znane jest w praktyce amerykaƒskiej. Sankcje za brak udzia∏u w mediacji lub brak dobrej wiary mogà obejmowaç na∏o˝enie na stron´ kary pieni´˝nej, zasàdzenie pe∏nych kosztów post´powania a nawet umorzenie post´powania wobec roszczeƒ niesolidnej strony4. Podobnie dalej idàce ni˝ w omawianym
projekcie rozwiàzanie znajduje si´ tak˝e w powo∏anej wy˝ej ustawie w∏oskiej, gdzie
„sankcja kosztowa” zale˝y od oceny przez s´dziego zachowania strony w trakcie
mediacji i mo˝e byç stosowana w ka˝dym wypadku mediacji zakoƒczonej niepowodzeniem (art. 40.6 powo∏anej ustawy w∏oskiej z 17 stycznia 2003 r.).
Nie ma wymagaƒ kwalifikacyjnych, niemniej w sprawach rodzinnych projekt
wskazuje jako uprawnionych do prowadzenia mediacji kuratorów sàdowych
oraz osoby wskazane przez Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne.
Ich wskazanie wynika z faktu, ˝e podmioty te mia∏yby funkcjonowaç jako tzw.
stali mediatorzy w rozumieniu projektu, a w tym zakresie ogólna norma przewiduje, ˝e sta∏ych mediatorów majà wskazywaç organizacje spo∏eczne. Ponadto chodzi tu o wskazanie szczególnie predestynowanych podmiotów do
mediacji rodzinnej, co b´dzie mia∏o istotne znaczenie przy kierowaniu do mediacji w sprawach rodzinnych stron, które nie uzgodni∏y swojego mediatora.
OkreÊlenie kosztów mediacji generalnie zale˝y od umowy stron z mediatorem, niemniej w zakresie mediacji ze skierowania sàdu, w razie braku umowy
dotyczàcej wynagrodzenia mediatora, b´dà stosowane stawki, które okreÊli
Minister SprawiedliwoÊci w rozporzàdzeniu.
Regulacja mediacji bierze pod uwag´ dwie rekomendacje Rady Europy:
10/2002 dotyczàcà spraw cywilnych w ogólnoÊci oraz 1/1998 dotyczàcà spraw
rodzinnych. Projekt uwzgl´dnia zawarte tam zalecenia w przepisach dotyczàcych fakultatywnoÊci i poufnoÊci mediacji oraz niezale˝noÊci i bezstronnoÊci mediatora. Bardzo istotnym standardem jest zawarty w projekcie zakaz wykorzystywania przed sàdem wiadomoÊci i oÊwiadczeƒ zebranych w trakcie mediacji.
Mechanizm mediacji w toku procesu tak jest skonstruowany, aby mediacja
nie prowadzi∏a do przewlek∏oÊci post´powania sàdowego. Nie przewiduje si´
na przyk∏ad zawieszenia post´powania i okreÊla si´ maksymalny termin jej prowadzenia (1 miesiàc), który mo˝e byç przed∏u˝ony tylko wolà obu stron. Sàd
mo˝e skierowaç strony do mediacji tylko raz w sprawie, chyba ˝e obie strony
wyra˝à wol´ ponownego mediowania.
Wprowadzenie mediacji nie narusza dotychczasowego post´powania pojednawczego (art. 184-186 k. p. c.), natomiast zak∏ada si´ likwidacj´ posiedzenia pojednawczego w sprawie rozwodowej.
4

Ewa Gmurzyƒska, Mediacje – czy nowa metoda rozstrzygania sporów w systemie sàdów
powszechnych? Uwagi krytyczne na temat mediacji w systemie amerykaƒskim. Przeglàd Prawniczy
Uniwersytetu Warszawskiego, numer 2/2004, str. 71.

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

47

Robert Zegad∏o

II. Zagadnienia szczegó∏owe
Jako kluczowe mo˝na wyodr´bniç nast´pujàce za∏o˝enia omawianej
regulacji:
1) Mediacja mo˝e toczyç si´ w ka˝dej sprawie, w której dopuszczalna jest
ugoda sàdowa, nadto w przypadkach wskazanych w ustawie.
2) Kierowanie do mediacji i wybór mediatora zale˝y przede wszystkim od woli stron, gdy strony tej woli jeszcze nie objawi∏y – jest w zasadzie dyskrecjonalnà decyzjà sàdu.
3) Mediatorem mo˝e byç ka˝dy bez specjalnych wymagaƒ. Zasadà jest wolny
wybór mediatora przez strony, z tym ˝e pomocny w znalezieniu mediatora
b´dzie wykaz mediatorów lub zespo∏ów mediatorów – dost´pny w sàdzie.
Wykaz sporzàdzony by∏by na podstawie list przekazywanych przez stowarzyszenia i inne organizacje spo∏eczne. Sàd powinien informowaç o wykazie mediatorów lub instytucji zrzeszajàcych mediatorów, a w razie braku wyboru mediatora przez strony – wskazaç mediatora.
4) Ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sàd ma moc
ugody sàdowej. Przes∏anki odmowy zatwierdzenia ugody zbli˝one sà do
art. 203 § 4 k. p. c.
5) Koszty mediacji powinny byç niskie i nie przekraczaç 1/4 wpisu sàdowego,
przy czym w rezultacie ugody przed mediatorem w trakcie post´powania
sàdowego nast´puje zwrot 3/4 wpisu sàdowego – 1/4 poch∏aniajà koszty
mediacji, zatem powodowi pozostaje po∏owa wpisu, tak, jak przy zwyk∏ej
ugodzie sàdowej.
Ad 1) Wydaje si´, ˝e kryterium dopuszczalnoÊci ugody sàdowej powinno
byç zasadniczà przes∏ankà dopuszczalnoÊci mediacji, podobnie jak ma to
miejsce w kwestii dopuszczalnoÊci zapisu na sàd polubowny5, niemniej
jednak kryterium to nie jest wyraênie sformu∏owane w omawianych przepisach dotyczàcych mediacji (jak wynika z dalszych rozwa˝aƒ, zabieg ten
by∏ celowy). Cele mediacji i arbitra˝u sà podobne – jest to mo˝liwoÊç alternatywnego w stosunku do orzeczenia sàdowego rozstrzygni´cia sprawy.
W przypadku mediacji o jej powodzeniu mo˝na mówiç wtedy, gdy strony
rozstrzygajà spór w drodze ugody. Dlatego te˝ zarówno strony, jak i sàd
kierujàcy strony do mediacji, musi braç pod uwag´ dopuszczalnoÊç ugody w danej sprawie. Problem dopuszczalnoÊci ugody nie jest niestety jednoznacznie rozstrzygni´ty w doktrynie i judykaturze, a niniejsze opracowanie nie pozwala na zbyt szerokie zaj´cie si´ tym zagadnieniem. Niemniej
5

Por. art. 1157 k.p.c. w brzmieniu nadanym ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1478),
która wesz∏a w ˝ycie 17 paêdziernika 2005 r.
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jednak mo˝na pokusiç si´ o pewne uwagi, które by∏yby pomocne przynajmniej dla praktyków prawa rodzinnego i opiekuƒczego, a do nich jest ten
artyku∏ adresowany.
Generalnà zasadà jest, ˝e o ile w sprawach majàtkowych zakres dopuszczalnoÊci ugody sàdowej jest szeroki, o tyle w sprawach niemajàtkowych jest
dok∏adnie odwrotnie. Przyjmuje si´ nawet, ˝e w sporach niemajàtkowych ugoda sàdowa nie jest dopuszczalna. Niemniej jednak, w sprawach rodzinnych
i opiekuƒczych odnajdujemy istotne wyjàtki od tej zasady. Nie sà one nale˝ycie rozpoznane w nauce prawa cywilnego. Przede wszystkim chodzi o sprawy
o kontakty z dzieckiem. Doktryna prawa cywilnego zdaje si´ w ogóle nie odnotowywaç, ˝e w tych sprawach, które przecie˝ niewàtpliwie nie majà charakteru
majàtkowego, ugoda sàdowa jest nie tylko cz´stym, ale te˝ jak najbardziej po˝àdanym sposobem rozstrzygania sporów. Z kolei pomija si´, ˝e zniesienie
wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej, czy obecnie ustanowienie przymusowej
rozdzielnoÊci majàtkowej, które niewàtpliwie jest sprawà majàtkowà, nie mo˝e
byç przedmiotem ugody sàdowej. Natomiast nie mo˝na zakwestionowaç oceny, ˝e sprawy o prawa stanu nie mogà byç przedmiotem ugody sàdowej, co
przyjmuje si´ zgodnie w doktrynie. Z powy˝szego wynika jednak, ˝e podstawy
do stanowiska, i˝ wymienione kategorie spraw nie mogà byç przedmiotem
ugody sàdowej, sà niezale˝ne od tego, czy sprawa ma charakter majàtkowy,
czy niemajàtkowy. Chodzi mianowicie nie tylko o konstytutywny charakter
orzeczenia sàdu w tych sprawach, ale tak˝e o postulat zgodnoÊci rozstrzygni´cia sprawy z rzeczywistym stanem rzeczy. Postulat ten znajduje wyraz w art.
431 k. p. c., który nie pozwala sàdowi poprzestaç wy∏àcznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okolicznoÊci faktycznych.
Na tej samej zasadzie nie mo˝na zakwestionowaç wy∏àczenia spod mo˝liwoÊci zawarcia ugody spraw dotyczàcych istnienia, wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa, rozwodu i separacji.
Natomiast rozwa˝enia wymaga, w jakim zakresie dopuszczalne sà ugody
w kwestiach zwiàzanych z w∏adzà rodzicielskà. Równie˝ przyj´cie tu kryterium
niedopuszczalnoÊci ugody w sprawach niemajàtkowych prowadzi∏oby do niewàtpliwie zbyt pochopnego wniosku, ˝e ˝adna sprawa w tym zakresie nie mo˝e byç przedmiotem ugody. Tymczasem nie ma ˝adnego uzasadnienia dla
wy∏àczenia ugody w sprawach takich jak zgoda na wydanie paszportu dla
dziecka, wybór kierunku edukacji dla dziecka, decyzje z zakresu zarzàdu majàtkiem dziecka. itp. Zgodnie z art. 97 § 1 k. r. o. o tych kwestiach decydujà rodzice – dlaczego zatem nie mogliby oni zawrzeç ugody rozstrzygajàcej ewentualny spór w tym zakresie, jeÊli jest on przedmiotem post´powania opiekuƒczego (por. art. 97 § 2 k. r. o.)? Co wi´cej, je˝eli dopuÊcimy ugod´ w zakresie
jednostkowych decyzji z zakresu w∏adzy rodzicielskiej, to dlaczego nie mielibyÊmy zaakceptowaç bardziej ogólnych porozumieƒ dotyczàcych repartycji
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uprawnieƒ z zakresu w∏adzy rodzicielskiej? Takie decyzje mogà zaÊ wchodziç
ju˝ w zakres rozstrzygni´ç kwalifikowanych jako ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej (por. art. 107 k. r. o.). Wydaje si´, ˝e nie ma istotnych argumentów
przeciw stwierdzeniu, ˝e nie ma zasadniczych przeszkód dla dopuszczalnoÊci ugody w tym zakresie.
Nie zmienia to jednak faktu, ˝e tak doktryna prawa jak i praktyka mo˝e mieç
problemy z akceptacjà tego poglàdu. Wynika to w jakiejÊ mierze z nieodleg∏ej
tradycji prawnej, na którà niestety mia∏y wp∏yw za∏o˝enia omnipotencji paƒstwa
si´gajàcej równie˝ do spraw z zakresu prawa prywatnego. Natomiast w wi´kszoÊci paƒstw europejskich nie by∏aby problemem repartycja w ugodzie
uprawnieƒ z zakresu w∏adzy rodzicielskiej mi´dzy rodzicami ˝yjàcymi w roz∏àczeniu (aczkolwiek dla wykonalnoÊci takiej ugody konieczne jest z regu∏y zatwierdzenie ugody przez sàd lub innà w∏adz´ publicznà).
Z tych chyba wzgl´dów ustawodawca zdecydowa∏ si´ na otwarte dla
orzecznictwa rozstrzygni´cie kwestii, w jakich sprawach rodzinnych i opiekuƒczych mo˝e byç zawarta ugoda sàdowa. Ponadto ustawodawca zdecydowa∏
si´ dopuÊciç mediacj´ w pewnym zakresie tak˝e w tych sprawach rodzinnych
i opiekuƒczych, w których ugoda sàdowa, nawet przy liberalnym podejÊciu,
mo˝e okazaç si´ niedopuszczalna.
Chodzi tu o nast´pujàce przepisy:
Art. 436. § 1. Je˝eli istniejà widoki na utrzymanie ma∏˝eƒstwa, sàd mo˝e
skierowaç strony do mediacji. Skierowanie to jest mo˝liwe tak˝e wtedy, gdy
post´powanie zosta∏o zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e przedmiotem
mediacji mo˝e byç tak˝e pojednanie ma∏˝onków.
§ 3. Mediatorami mogà byç tak˝e kuratorzy sàdowi oraz osoby wskazane
przez rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
§ 4. Je˝eli strony nie uzgodni∏y osoby mediatora, sàd kieruje je do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w § 3, albo do sta∏ego mediatora posiadajàcego wiedz´ teoretycznà i umiej´tnoÊci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
Art. 4452. W ka˝dym stanie sprawy o rozwód lub separacj´ sàd mo˝e skierowaç strony do mediacji w celu ugodowego za∏atwienia spornych kwestii dotyczàcych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania
w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi oraz spraw majàtkowych podlegajàcych rozstrzygni´ciu w wyroku orzekajàcym rozwód lub separacj´. Przepisy
art. 436 § 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 5702. W sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, sàd mo˝e skierowaç uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji mo˝e byç tak˝e
okreÊlenie sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. Je˝eli uczestnicy post´powania nie uzgodnili osoby mediatora, sàd kieruje ich do mediacji prowa-
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dzonej przez mediatora, o którym mowa w art. 436 § 3, albo do sta∏ego mediatora posiadajàcego wiedz´ teoretycznà i umiej´tnoÊci praktyczne w zakresie
prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.
Wskazane przepisy nie przesàdzajà o dopuszczalnoÊci ugody sàdowej
w wymienionych w nich sprawach, przesàdzajà zaÊ o dopuszczalnoÊci przeprowadzenia mediacji. Co to oznacza? Otó˝ oznacza to, ˝e nie zawsze w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych celem mediacji musi byç zawarcie ugody sàdowej. W sprawach o rozwód mediacja mo˝e byç prowadzona w kierunku pogodzenia stron i cofni´cia pozwu (wówczas nie dochodzi do ˝adnej ugody sàdowej, zaÊ orzeczenie sàdu polega na umorzeniu post´powania). Ponadto
w zakresie zastosowania art. 445 2 k. p. c. oraz art. 5702 k. p. c. znajdà si´ kwestie, w których zawarcie ugody nie b´dzie dopuszczalne, niemniej ugodzone
postanowienia mogà byç „wciàgni´te” do merytorycznego orzeczenia sàdu.
Dotyczy to w szczególnoÊci pierwszego z wymienionych artyku∏ów, bowiem
zasada integralnoÊci wyroku rozwodowego wynikajàca z art. 58 k. r. o. b´dzie
sta∏a na przeszkodzie zawarciu ugody co najmniej do tych kwestii, które obligatoryjnie podlegajà rozstrzygni´ciu w wyroku rozwodowym lub separacyjnym. Wydaje si´ natomiast, ˝e mo˝liwe by∏oby zawarcie ugody w kwestiach
podlegajàcych rozstrzygni´ciu fakultatywnemu lub w kwestii kontaktów
z dzieckiem, która w ogóle nie jest wymieniona w art. 58 kro. Je˝eli wi´c przeprowadzona zostanie mediacja w zakresie, o którym mowa w art. 445 2 k. p. c.,
to osiàgni´te przez strony porozumienie b´dzie z regu∏y stanowi∏o wniosek do
sàdu, o rozstrzygni´cie zgodne z tym porozumieniem, nie b´dzie zaÊ ugodà
podlegajàcà zatwierdzeniu. Rozwiàzanie to by∏o praktykowane tak˝e dotychczas przy tzw. zgodnych rozwodach, nie jest te˝ obce innym kategoriom spraw
w polskiej procedurze cywilnej – por. art. 622 § 2 k. p. c., dotyczàcy zniesienia
wspó∏w∏asnoÊci zgodnie z wnioskami wspó∏w∏aÊcicieli.
Podobny problem wyst´puje w sprawach opiekuƒczych. Jak ju˝ wy˝ej
wspomniano, powszechnie praktykowane sà ugody w sprawach o kontakty
z dzieckiem, które dogmatycznie rzecz bioràc sà poza zakresem rozstrzygni´ç
dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej. Natomiast sà liczne wàtpliwoÊci co do dopuszczalnoÊci ugody w kwestiach zwiàzanych z wykonywaniem w∏adzy rodzicielskiej. Niewàtpliwe jest, ˝e poza zakresem dopuszczalnoÊci ugody jest pozbawienie i zawieszenie w∏adzy rodzicielskiej. Dyskusyjne zaÊ jest, czy niektóre rozstrzygni´cia prowadzàce do ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej nie mog∏yby podlegaç ugodzie, np. rozstrzygni´cie z art. 107 k. r. o. Wydaje si´, ˝e
decyzja o dopuszczalnoÊci ugody w tego rodzaju sprawach powinna byç pozostawiona sàdowi i byç podejmowana ad casum. Natomiast skierowanie do
mediacji mo˝e byç w omawianych sprawach celowe nawet, je˝eli w danym
przypadku zawarcie ugody by∏oby – we wspomnianej ocenie ad casum – niedopuszczalne. Dlatego te˝ regulacja art. 5702 zdanie drugie k. p. c. dopuszcza
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tam mediacj´, mimo ˝e zawarcie ugody mo˝e byç niedopuszczalne. Je˝eli
ugoda nie by∏aby dopuszczalna, to podobnie jak przy rozwodzie, ugodzone
postanowienia mogà byç „wciàgni´te” do merytorycznego orzeczenia sàdu.
Ad 2) Skierowanie do mediacji i wybór mediatora.
Skierowanie do mediacji jest fakultatywne i decyzja w tym zakresie nale˝y
do sàdu lub przewodniczàcego. Decyzja ta mo˝e byç podj´ta z urz´du, albo
te˝ w uwzgl´dnieniu wniosku strony (np. zawartego w pozwie). Wyjàtkiem od
tej swobody decyzji jest sytuacja, gdy strony zawar∏y umow´ o mediacj´, wówczas sàd musi skierowaç do mediacji na zarzut pozwanego. Reguluje to art.
2021 k. p. c. „Je˝eli strony przed wszcz´ciem post´powania sàdowego zawar∏y umow´ o mediacj´, sàd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego
zg∏oszony przed wdaniem si´ w spór co do istoty sprawy”.
Skierowanie b´dzie skuteczne tylko wtedy, gdy ˝adna ze stron si´ temu nie
sprzeciwi (art. 1838 k. p. c.). W okresie od z∏o˝enia pozwu do zakoƒczenia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozpraw´ sàd mo˝e skierowaç do mediacji
z w∏asnej inicjatywy, póêniej – tylko na zgodny wniosek stron (art. 1838 k. p. c.).
W wypadku skierowania do mediacji sàd b´dzie móg∏ samodzielnie wyznaczyç mediatora, co motywowane jest przyspieszeniem post´powania. Reguluje to art. 183 zdanie pierwsze, cyt.: „Kierujàc strony do mediacji sàd wyznacza
mediatora, jednak˝e strony mogà wybraç innego mediatora.” Z tego zapisu
wynika, ˝e strony mogà zawsze zgodnie wybraç mediatora nawet po skierowaniu przez sàd. Tym samym, mogà one dokonaç wià˝àcego wyboru tak˝e przed
skierowaniem sàdu i ten wybór sàd musi uwzgl´dniç kierujàc do mediacji.
Wskazanie mediatora tylko przez jednà stron´ nie jest wià˝àce i sàd mo˝e dokonaç innego wskazania lub te˝ zapytaç drugiej strony o stanowisko.
Przyj´to, ˝e przy dobrowolnoÊci mediacji – w ka˝dym momencie jej prowadzenia – zb´dna jest instytucja wy∏àczenia mediatora. Je˝eli jedna ze stron
stwierdzi, ˝e mediator nie jest bezstronny i niezale˝ny, wówczas do mediacji
nie dojdzie lub zostanie przerwana.
Omawiane przepisy nie stojà na przeszkodzie prowadzeniu mediacji przez
zespó∏ mediatorów. Zale˝y to od woli stron, bowiem taki wybór ma zasadniczy
wp∏yw na koszty mediacji. Nie ma potrzeby szczególnej regulacji w tym zakresie, w przeciwieƒstwie do sàdu polubownego, gdzie nale˝a∏o szczególnie
unormowaç np. kwesti´ wyboru kilku arbitrów, g∏osowania itp.
Ad 3) Kwestia kwalifikacji mediatora.
Omawiana regulacja przyj´∏a jednà z wielu mo˝liwych koncepcji w tym zakresie. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego nie pomin´∏a rozwa˝enia, czy
powinny istnieç regulacje natury „administracyjnej” co do mediatorów – np.
dotyczàce wpisywania ich na list´ sta∏ych mediatorów, swoistego koncesjono-
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wania Êwiadczenia przez nich us∏ug mediacyjnych, sprawdzania kwalifikacji,
itd., czy te˝ mediatorem mo˝e byç ka˝da osoba, na którà wyra˝à zgod´ strony. Nie tylko w ramach Komisji Kodyfikacyjnej, ale tak˝e w ramach uzgodnieƒ
wewnàtrz- i mi´dzyresortowych oraz w trakcie prac sejmowych, przewa˝y∏ poglàd o niezasadnoÊci tworzenia systemu koncesji, czy te˝ nowej korporacji.
Zgodnie z rekomendacjà Komitetu Ministrów Rady Europy, mediatorzy powinni byç niezale˝ni i bezstronni. Rekomendacja nie zaleca natomiast jakichÊ administracyjnych rygorów ich dotyczàcych, w szczególnoÊci – wpisywania osób
chcàcych zostaç mediatorami na list´ mediatorów. Optymalne dla powodzenia
mediacji by∏oby, gdyby mediatora wybiera∏y same strony sporu, a nie sàd. Aby
stronom u∏atwiç ten wybór, sàd powinien informowaç, gdzie mo˝na znaleêç osoby trudniàce si´ mediacjà – np. w sprawach rodzinnych, konsumenckich, handlowych itd. Natomiast w sytuacji, gdy sàd b´dzie odpowiedzialny za wybór mediatora, a mianowicie gdy wobec braku wyboru przez strony sam wska˝e mediatora, b´dzie si´ oczywiÊcie kierowa∏ w∏asnym rozeznaniem co do jego umiej´tnoÊci, doÊwiadczenia i skutecznoÊci. Podstaw´ do tego stanowi fakt, ˝e ju˝
obecnie znane sà sàdom organizacje i instytucje prowadzàce profesjonalnie
us∏ugi mediacyjne. Szczególna troska o kompetencje mediatora powinna dotyczyç spraw rodzinnych. Specyfika spraw rodzinnych wymaga odmiennego (bardziej szczegó∏owego) ich potraktowania. W sprawach tych zamieszczono szczególnà regulacj´ wskazujàcà rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne i kuratorów sàdowych, których profesjonalizm w omawianym zakresie nie budzi wàtpliwoÊci. Poza tym sàdy b´dà mog∏y korzystaç z mediatorów wskazanych przez
organizacje spo∏eczne dzia∏ajàce od dawna na tym obszarze i znane sàdom rodzinnym ze swojego zaanga˝owania i profesjonalizmu. Ta grupa podmiotów
zrzeszajàcych potencjalnych mediatorów mieÊci si´ w ogólnej kategorii organizacji spo∏ecznych, które mogà zg∏aszaç listy kandydatów na mediatorów.
B´dzie rzeczà organizacji spo∏ecznych, które b´dà aspirowaç do wskazywania mediatorów i prowadzenia mediacji, przeprowadzenie odpowiednich
szkoleƒ i weryfikacji. Skarb Paƒstwa b´dzie zaÊ obcià˝ony odpowiednim przeszkoleniem kuratorów sàdowych i pracowników RODK, którzy zechcà podjàç
si´ roli mediatorów w sprawach rodzinnych.
Brak regulacji w ustawie kwalifikacji mediatorów oraz problematyki ich przeszkolenia nie utrudnia zafunkcjonowania takich wymagaƒ w praktyce w odniesieniu do mediatorów prowadzàcych t´ dzia∏alnoÊç profesjonalnie. W Europie Zachodniej kwestie te zosta∏y unormowane w drodze norm pozaprawnych i praktyki tworzonej przez organizacje zajmujàce si´ mediacjà lub zrzeszajàce mediatorów. Nie ma przeszkód, aby w Polsce rozwój mediacji poszed∏ podobnà drogà.
Ten aspekt mediacji tak˝e by∏ przedstawiony w cytowanej wy˝ej tzw. Zielonej Ksi´dze Komisji Europejskiej o alternatywnych metodach rozwiàzywania
sporów cywilnych i handlowych.
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O ile w powo∏anym dokumencie rozwa˝ano mo˝liwoÊç uj´cia tego zagadnienia w jakimÊ przysz∏ym instrumencie prawa wspólnotowego, który okreÊla∏by minimalne standardy kwalifikacji mediatorów, o tyle obecnie po dwóch latach dyskusji Komisja Europejska odst´puje od tej opcji. Wyrazem tego jest
projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych
aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych6. Wyraênie stanowisko
to zosta∏o sformu∏owane w uzasadnieniu przed∏o˝enia projektu, cyt.: „Proponowana dyrektywa nie obejmuje przepisów dotyczàcych procesu mediacji lub
powo∏ywania bàdê akredytowania mediatorów. Uwzgl´dniajàc reakcje wywo∏ane zielonà ksi´gà z 2002 roku oraz bie˝àce wydarzenia na szczeblu krajowym,
nie wydaje si´, ˝eby ustawodawstwo by∏o preferowanà opcjà polityki w odniesieniu do tego typu przepisów. Wy∏àczajàc z niniejszej propozycji Êrodki regulacyjne dotyczàce samej procedury mediacyjnej, Komisja stara∏a si´ i nadal
stara si´ zapewniç wsparcie dla inicjatyw samoregulacyjnych tak˝e w niniejszej
wnioskowanej dyrektywie.”
Wspomniane w zacytowanym fragmencie „inicjatywy samoregulacyjne”
oznaczajà kodeksy etyki i zbiory zasad przyjmowane przez organizacje zrzeszajàce mediatorów.
Nale˝y przypomnieç, ˝e projekt przygotowany przez Komisj´ Kodyfikacyjnà
Prawa Cywilnego zawiera∏ propozycj´ delegacji do wydania rozporzàdzenia
przez Ministra SprawiedliwoÊci w przedmiocie okreÊlenia kwalifikacji sta∏ych
(w rozumieniu projektu – zg∏oszonych przez organizacje spo∏eczne) mediatorów rodzinnych. By∏oby to jednak odst´pstwo od ogólnej zasady nieregulowania tej kwestii. Poza tym nawet w tym wypadku rozporzàdzenie nie stanowi∏oby podstaw do zamkni´cia mo˝liwoÊci mediacyjnych w sprawach rodzinnych
tylko do okreÊlonego grona osób spe∏niajàcych wymagania kwalifikacyjne. Nadal bowiem projekt dopuszcza∏by wybór przez strony mediatora spoza grona
sta∏ych mediatorów rodzinnych.
To pierwotnie przyj´te przez Komisj´ Kodyfikacyjnà rozwiàzanie budzi∏o kontrowersje w ∏onie samej Komisji, ponadto zaÊ nie zyska∏o akceptacji Rzàdowego
Centrum Legislacji w toku uzgodnieƒ mi´dzyresortowych ze wzgl´du na trudnoÊç ze wskazaniem wytycznych dla Ministra SprawiedliwoÊci w tym zakresie.
Przede wszystkim jednak, jak wy˝ej wspomniano, takie wyjàtkowe rozwiàzanie dla spraw rodzinnych stanowi∏oby wy∏om w zasadzie przyj´tej dla mediacji w ogólnoÊci i by∏oby argumentem dla wszystkich Êrodowisk mediatorów do
˝àdania podobnej regulacji prawnej dla mediatorów w innych kategoriach
spraw cywilnych.

6

Ostatnie doniesienia zdajà si´ wskazywaç na zmniejszenie szans na jej przyj´cie. Rozwa˝ane jest
ograniczenie zastosowania dyrektywy do sporów transgranicznych, gdy˝ podnoszone sà
uzasadnione wàtpliwoÊci co do kompetencji UE w zakresie harmonizacji prawa procesowego.
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Ad 4) Zatwierdzenie ugody.
Ugoda zawarta przed mediatorem dla swej skutecznoÊci podlegaç b´dzie
zatwierdzeniu przez sàd. Je˝eli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, zatwierdzenie nastàpi w post´powaniu o nadaniu klauzuli wykonalnoÊci –
zatem na posiedzeniu niejawnym. Równie˝ ugoda, która nie podlegaç b´dzie
wykonaniu w drodze egzekucji b´dzie zatwierdzona na posiedzeniu niejawnym (art. 18314 § 2 k. p. c.).
Nie ma podstaw do przyj´cia, ˝e zasady te nie odnoszà si´ do mediacji prowadzonej w trakcie post´powania cywilnego. Zatem po wp∏yni´ciu do sàdu
protoko∏u mediacji konieczne jest wyznaczenie posiedzenia niejawnego w celu zatwierdzenia ugody w jednej z dwóch wy˝ej wskazanych form. Nadanie
klauzuli wykonalnoÊci nie wymagajàce wys∏uchania stron mo˝e nastàpiç na
posiedzeniu niejawnym (art. 766 k. p. c.). To samo rozwiàzanie przyjmuje ustawa w odniesieniu do zatwierdzenia ugody nie podlegajàcej egzekucji, które nast´puje tak˝e na posiedzeniu niejawnym, co wynika z art. 18314 § 2 k. p. c.,
cyt.: „Je˝eli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sàd zatwierdza jà
przez nadanie jej klauzuli wykonalnoÊci, w przeciwnym przypadku sàd zatwierdza ugod´ postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.”
Na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli przys∏uguje za˝alenie.
Za˝alenie ma – w Êwietle pkt. 101 dodanego w art. 394 § 1 k. p. c. – przys∏ugiwaç równie˝ na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia ugody nie podlegajàcej egzekucji. Umorzyç post´powanie b´dzie zatem mo˝na dopiero po
uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu ugody. Aby w celu umorzenia post´powania nie trzeba by∏o wyznaczaç rozprawy, dokonano stosownej
nowelizacji art. 355 § 2 k. p. c., zgodnie z którym, umorzenie post´powania na
posiedzeniu niejawnym jest dopuszczalne tak˝e wtedy, gdy strony zawar∏y
ugod´ przed mediatorem, którà zatwierdzi∏ sàd.
Sàd odmówi zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, gdy ugoda
jest sprzeczna z prawem lub z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo zmierza
do obejÊcia prawa (do tego miejsca przes∏anki art. 18314 § 3 k. p. c. sà zgodne
z przes∏ankami odmowy zatwierdzenia ugody zawartej przed sàdem – art. 203
§ 4 k. p. c.), a tak˝e gdy treÊç ugody jest niezrozumia∏a lub zawiera sprzecznoÊci. Uj´cie podstaw odmowy zatwierdzenia ugody jest w projekcie na tyle wàskie, na ile jest to mo˝liwe. Przede wszystkim nie mo˝e byç ono w´˝sze ni˝ regulacja prawa materialnego dotyczàca wa˝noÊci czynnoÊci prawnych w ogólnoÊci (art. 58 k. c., w szczególnoÊci – § 2) oraz regulacja prawa procesowego
dotyczàca ugody sàdowej (art. 203 § 4 w zw. z art. 223 § 2 k. p. c.).
Szerokie uj´cie grona ewentualnych mediatorów, w tym dopuszczenie prowadzenia mediacji przez osoby niemajàce wiedzy prawniczej, powoduje, ˝e
niezb´dne by∏o dodanie negatywnej przes∏anki zatwierdzania ugody „treÊç
ugody jest niezrozumia∏a lub zawiera sprzecznoÊci”.
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Ad 5) Koszty
Koszty mediacji, obejmujàce wynagrodzenie mediatora i poniesione przez
niego wydatki, nie stanowià kosztów sàdowych i nie podlegajà regulacji ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych. W konsekwencji przyj´tego rozwiàzania, zwolnienie strony (stron) post´powania sàdowego od kosztów sàdowych nie powoduje przej´cia przez Skarb Paƒstwa obowiàzku pokrycia kosztów
zwiàzanych z prowadzeniem mediacji. Jak wczeÊniej ju˝ stwierdzono, mediacja
nie jest post´powaniem cywilnym i nie ma podstaw do obejmowania jej zasadami tego post´powania odnoszàcymi si´ do zwolnienia od kosztów. Celem instytucji zwolnienia od kosztów sàdowych jest przecie˝ umo˝liwienie osobom ubogim dost´pu do drogi sàdowej. Mediacja zaÊ jest drogà „pozasàdowà”. Nie wy∏àcza to jednak staraƒ w∏adz publicznych o zorganizowanie systemu bezp∏atnych us∏ug mediacyjnych dla osób ubogich, szczególnie w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych. Nie powinno to byç jednak problemem wymiaru sprawiedliwoÊci, lecz zadaniem organów w∏aÊciwych dla pomocy spo∏ecznej i wsparcia
rodziny. Istotnà rol´ mog∏yby tu odegraç organizacje po˝ytku publicznego, wiele z nich wskazuje w swoich celach statutowych pomoc rodzinie.
Wynagrodzenie mediatora powinno byç ustalone mi´dzy mediatorem
i stronami, powinno to nastàpiç jeszcze przed rozpocz´ciem mediacji, zw∏aszcza je˝eli mia∏oby odbiegaç od stawek okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra
SprawiedliwoÊci.
Mediator mo˝e si´ podjàç prowadzenia mediacji tak˝e bez wynagrodzenia
(tak mogà dzia∏aç np. mediatorzy z poradni ma∏˝eƒskich dzia∏ajàcych w ramach koÊcio∏ów czy zwiàzków wyznaniowych). Wynagrodzenie mediatora rodzi po stronie uczestników mediacji w stosunku do mediatora zobowiàzanie
natury cywilnoprawnej i mo˝e byç dochodzone przez mediatora od stron
w procesie cywilnym. W przeciwieƒstwie do mediacji pozaprocesowej, gdzie
wysokoÊç wynagrodzenia nie podlega ˝adnej regulacji – w przypadku post´powania mediacyjnego wszcz´tego na podstawie skierowania sàdu projektowana ustawa przewiduje okreÊlenie zasad ustalania tego wynagrodzenia
(w braku odmiennej umowy stron z mediatorem) w rozporzàdzeniu Ministra
SprawiedliwoÊci, o którym b´dzie mowa poni˝ej.
Odr´bnà sprawà jest rozdzielenie kosztów mediacji mi´dzy stronami. W razie dojÊcia do ugody, podzia∏ kosztów mi´dzy stronami okreÊlà same strony
w ugodzie. JeÊli tego nie uczynià – koszty te b´dà wzajemnie zniesione (art.
1041 k. p. c.). W razie niedojÊcia do ugody, koszty mediacji – jako cz´Êç kosztów procesu (art. 981 § 1 k. p. c.) – b´dà rozliczone mi´dzy stronami w zale˝noÊci od wyniku post´powania wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 98 –109 k. p. c.
Jak wy˝ej stwierdzono, koszty mediacji podj´tej w wyniku skierowania stron
do post´powania mediacyjnego w ramach toczàcego si´ post´powania sàdowego nie b´dà traktowane jako wydatek mieszczàcy si´ w kategorii kosztów sà-
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dowych. W konsekwencji sàd kierujàc strony do mediatora nie mo˝e pobieraç
od stron zaliczki na wydatki (tak, jak np. na opini´ bieg∏ego). Koszty mediacji,
a w szczególnoÊci wynagrodzenie mediatora mieszczà si´ zatem jedynie w kategorii kosztów procesu jako wydatek stron niezb´dny do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (art. 98 k. p. c.), co oznacza, ˝e strony sporu decydujàc si´ na mediacj´ uzgadnia∏yby mi´dzy sobà (i z mediatorem) wysokoÊç wynagrodzenia i zasady jego poniesienia przez ka˝dà z nich. W razie braku porozumienia koszty te b´dà podlega∏y rozliczeniu w ramach kosztów procesu.
Majàc na wzgl´dzie powy˝sze za∏o˝enia ustawowe, Minister SprawiedliwoÊci na podstawie art. 981§ 4 k. p. c. wyda∏ rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wysokoÊci wynagrodzenia i podlegajàcych zwrotowi wydatków mediatora
za prowadzenie post´powania mediacyjnego7 wszcz´tego na podstawie
skierowania sàdu.
Nale˝y mieç na uwadze, ˝e wynagrodzenie okreÊlone w rozporzàdzeniu ma
si´ odnosiç tylko do mediacji ze skierowania sàdu, poza tym wysokoÊç wynagrodzenia zale˝y od stron. Je˝eli jednak mediacja toczy si´ ze skierowania sàdu, to jej koszty podlegajà rozliczeniu w ramach rozliczenia kosztów post´powania mi´dzy stronami. W przypadku pozytywnego wyniku mediacji, jej koszty nie powinny przewy˝szaç 1/4 wpisu pobranego w danej sprawie, bowiem
rozporzàdzenie przewiduje zwrot tej cz´Êci wpisu jako zach´t´ dla stron do
prowadzenia mediacji i zawarcia ugody. Z kolei w przypadku negatywnego wyniku mediacji, koszt mediacji b´dzie dodatkowym kosztem post´powania, który z regu∏y obcià˝y stron´ przegrywajàcà. Z tych wzgl´dów zbyt szerokie wide∏ki wynagrodzenia mediatora mog∏yby odstr´czaç strony od podj´cia mediacji, która z natury rzeczy obarczona jest ryzykiem niepowodzenia. Je˝eli
strony decydujà si´ na ryzyko poniesienia wy˝szych kosztów ni˝ przewiduje to
rozporzàdzenie, to nic nie stoi na przeszkodzie dowolnemu ich ustaleniu
w umowie stron z mediatorem.

7

Tekst rozporzàdzenia opublikowany w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2018 – w za∏àczeniu do
niniejszego artyku∏u.
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ROZPORZÑDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia i podlegajàcych zwrotowi
wydatków mediatora w post´powaniu cywilnym
(Dz. U. Nr 239, poz. 2018)

Na podstawie art. 981 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm.) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç wynagrodzenia mediatora za prowadzenie post´powania mediacyjnego w sprawach cywilnych, wszcz´tego na
podstawie skierowania sàdu i wydatki mediatora podlegajàce zwrotowi.
§ 2. 1. W sprawach o prawa majàtkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1%
wartoÊci przedmiotu sporu, jednak nie mniej ni˝ 30 z∏otych i nie wi´cej ni˝
1000 z∏otych za ca∏oÊç post´powania mediacyjnego.
2. W sprawach o prawa majàtkowe, w których wartoÊci przedmiotu sporu
nie da si´ ustaliç oraz o prawa niemajàtkowe, wynagrodzenie mediatora
za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym
przez sàd czasie mediacji, wynosi 60 z∏otych, a za ka˝de nast´pne posiedzenie – 25 z∏otych.
3. Je˝eli sàd upowa˝ni∏ mediatora do zapoznania si´ z aktami sprawy wynagrodzenie za ca∏oÊç post´powania, o którym mowa w ust. 1 i 2, podwy˝sza si´ o 10 %.
§ 3. Zwrotowi podlegajà udokumentowane i niezb´dne wydatki mediatora
poniesione w zwiàzku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
1) przejazdów – w wysokoÊci i na warunkach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej i samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju;
2) zawiadomieƒ stron;
3) zu˝ytych materia∏ów biurowych;
4) wynajmu pomieszczenia niezb´dnego do przeprowadzenia posiedzenia
mediacyjnego, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 z∏otych za jedno posiedzenie.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 10 grudnia 2005 r.
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Problematyka procesowa dowodu z DNA.
Nie ma ju˝ chyba wàtpliwoÊci tak wÊród teoretyków jak i praktyków, ˝e aktualny system prawa polskiego w zakresie trzech podstawowych procedur: cywilnej, karnej a nawet administracyjnej dopuszcza mo˝liwoÊç wykorzystywania
dowodu z badaƒ DNA.
Wskazuje na to w zakresie procedury karnej przepis art. 74 § 2 ust. 2 i § 3 Kodeksu post´powania karnego, w zakresie zaÊ procedury administracyjnej – art.
75 § 1 Kodeksu post´powania administracyjnego zgodnie z którym w tym post´powaniu jako dowód nale˝y dopuÊciç wszystko, co mo˝e przyczyniç si´ do
wyjaÊnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Natomiast w procedurze cywilnej mo˝liwoÊç dopuszczenia przez sàd takiego dowodu przewiduje przepis art. 309 Kodeksu post´powania cywilnego, wed∏ug którego dowód z badaƒ DNA zaliczany jest do „innych Êrodków
dowodowych”, poza dowodami wskazanymi (i nazwanymi) w przepisach
Dzia∏u III rozdzia∏u 2 tego Kodeksu. Podobnie jak pozosta∏e dowody wymienione w Oddziale 7 tego rozdzia∏u.
Zaszeregowanie dowodu z badaƒ polimorfizmu DNA do „innych Êrodków
dowodowych” nie umniejsza jego wagi w procesie orzekania. Przepisy nie
ustalajà bowiem hierarchii dowodów. PodkreÊla∏ to tak˝e w swoich orzeczeniach Sàd Najwy˝szy, który przypisywa∏ nawet w∏aÊnie temu dowodowi „walor
szczególny” w procesach o ustalanie ojcostwa.
Dlatego spróbuj´ Paƒstwu przybli˝yç, na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badaƒ aktowych, aktualnà w tym zakresie praktyk´ sàdów okr´gu warszawskiego. Do analizy wybra∏am sprawy zakoƒczone i niezakoƒczone merytorycznym rozstrzygni´ciem dotyczàce pochodzenia dziecka a wi´c o ustalenie jego pochodzenia od m´˝czyzny, który nie jest m´˝em matki oraz o zaprzeczenie
ojcostwa m´˝a matki dziecka z∏o˝one w okresie od 1 lipca 2004 r. do koƒca marca 2005 r., z terenu w∏aÊciwoÊci wszystkich sàdów rodzinnych Warszawy.
Podobne badania przeprowadza∏am w 2003 r. w odniesieniu do orzecznictwa sàdów rodzinnych w tego rodzaju sprawach w latach 2001 i 2002.
Aktualna analiza mia∏a na celu wykazanie czy domniemani ojcowie nie b´dàcy m´˝ami matek dziecka, którego ojcostwo ma ustaliç sàd wykorzystujà
swoje uprawnienia wynikajàce ze znowelizowanego przepisu art. 84 Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego, a tak˝e czy w wytoczonym przez siebie procesie
si´gajà po tak mocny argument, jakim jest dowód z badaƒ polimorfizmu DNA.
Ponadto aktualne badania aktowe mia∏y na celu wykazanie czy dowód z opinii
wydanej na podstawie badaƒ DNA jest w procesach dotyczàcych pochodze-
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nia dziecka dowodem dominujàcym, a tak˝e czy sàdy majà wp∏yw na zakres
tych badaƒ oraz czy przywiàzujà wag´ do ca∏oÊci treÊci opinii, czy te˝ ograniczajà si´ do stwierdzenia, na jakie wyniki prawdopodobieƒstwa pochodzenia
dziecka od konkretnego m´˝czyzny wskazuje opinia.
Obj´ty analizà okres orzekania wyznaczony zosta∏ z jednej strony – czasem
wejÊcia w ˝ycie znowelizowanego ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
162 poz. 1691) art. 84 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, z drugiej zaÊ mo˝liwoÊcià dysponowania danymi statystycznymi na koniec I kwarta∏u 2005 r.
Analizà, której wyniki prezentuj´, obj´to 265 spraw, z czego:
– 159 dotyczy zaprzeczenia ojcostwa,
– a 106 jego ustalenia.
SpoÊród 106 spraw, w których ojcostwo dziecka nie by∏o ustalone, w wi´kszoÊci przypadków powództwo o ustalenie z∏o˝y∏a matka dziecka (a˝ w 90
przypadkach tj. w ≈ 85 %). Natomiast domniemany ojciec skorzysta∏ z uprawnienia znowelizowanego przepisu art. 84 K. r. o. w 15 przypadkach (co stanowi w ≈ 15%). Z uwagi jednak na krótki okres obowiàzywania powo∏anego przepisu mo˝na ju˝ z jednej strony przyjàç, ˝e m´˝czyêni – domniemani ojcowie,
nie b´dàcy m´˝ami matek posiadajà ÊwiadomoÊç przyznanych im przez ustawodawc´ praw. Z drugiej jednak strony niski, w porównaniu z procentem powództw o ustalenie ojcostwa sk∏adanych w tym samym okresie przez matki,
Êwiadczyç mo˝e, ˝e m´˝czyznom mniej ni˝ matkom zale˝y na unormowaniu
pochodzenia nieÊlubnego dziecka.
W jednym badanym przypadku powództwo o ustalenie ojcostwa z∏o˝y∏
prokurator.
Powództwo o zaprzeczenie faktu, i˝ dziecko pochodzi od m´˝a matki tak˝e
w wi´kszoÊci przypadków, w 113 na ogólnà liczb´ 159 (tj. w ≈ 71 %) sk∏ada∏y
matki. M´˝owie matek z∏o˝yli takie powództwa w 28 przypadkach (tj. w ≈ 18 %),
natomiast prokurator w 18 przypadkach (tj. w ≈ 11 %). Wskazuje to, ˝e wi´kszà
inicjatyw´ organy prokuratury wykazujà w sprawach dotyczàcych zaprzeczenia
ni˝ ustalenia pochodzenia dziecka od konkretnego m´˝czyzny. Nie wydaje si´
jednak, aby by∏o to wynikiem bagatelizowania przez ten urzàd dobra dziecka.
Wià˝e si´ to bowiem z ograniczeniem czasowym, w jakim zgodnie z przepisami art. 69 § 1 i 63 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego matka dziecka i jej mà˝
mogà skutecznie wnosiç o zaprzeczenie.
Wydaje si´ istotne ustalenie, na jakich dowodach dochodzàcy swoich praw,
w obu rodzajach procesów, opierali swoje ˝àdania. Czy i w jakim zakresie oraz
w jakiej fazie post´powania na poparcie swego stanowiska zaj´tego w sprawie
wnioskowali dopuszczenie przez sàd dowodu z badaƒ genetycznych DNA, czy
te˝ poprzestawali na wnioskowaniu dowodu z zeznaƒ Êwiadków, przeprowadzeniu innych dowodów biologicznych lub wy∏àcznie przes∏uchaniu stron.
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Otó˝ okazuje si´, ˝e wnioski o przeprowadzenie dowodu z badaƒ DNA z∏o˝ono w 40 spoÊród badanych spraw (tj. w ≈ 15%). W pozosta∏ych strony opiera∏y swoje stanowisko w sprawie o dowody z zeznaƒ Êwiadków, z dokumentacji medycznej dotyczàcej porodu i zeznaƒ stron.
Co ciekawe, choç nie zaskakujàce, ˝e w 65 przypadkach (tj. w ≈ 25%)
w sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka od m´˝a matki g∏ównym,
obok przes∏uchania stron, dowodem by∏ nie dowód natury biologiczno-medycznej a dowód z zeznaƒ jedynego Êwiadka – m´˝czyzny, który przyznawa∏,
˝e obcowa∏ z matkà w okresie koncepcyjnym i ˝e dziecko, którego dotyczy post´powanie pochodzi od niego, a nie od m´˝a matki. SpoÊród 106 spraw
o ustalenie ojcostwa tylko, a mo˝e a˝ w 34 sprawach, czyli w 1/3 przypadków
(w ≈ 32 %) strony procesu z∏o˝y∏y wniosek o przeprowadzenie dowodu z badaƒ DNA. Cz´Êciej bo w 19 przypadkach wniosek taki sk∏adali broniàcy si´
przed ojcostwem m´˝czyêni, rzadziej kobiety (w tylko 8 przypadkach). Od obu
stron wniosek taki pochodzi∏ w 1 przypadku. Wniosków prokuratora w tym zakresie nie by∏o. W ˝adnym przypadku sàdy nie ignorowa∏y wniosku stron
o przeprowadzenie dowodu z badaƒ DNA i nie oddala∏y go, a w 6 przypadkach
(w ≈ 6 %) dopuÊci∏y taki dowód z urz´du.
Ciekawe jest te˝, ˝e przy z∏o˝eniu powództwa o ustalenie ojcostwa przez
domniemanego ojca, nieb´dàcego oczywiÊcie m´˝em matki (z 15 przypadków) wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii na podstawie badaƒ DNA
z∏o˝y∏o tylko 4 m´˝czyzn.
Natomiast w sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka od m´˝a
matki na 159 zbadanych spraw tylko w 8 sprawach strony wnioskowa∏y
przeprowadzenie dowodu z badaƒ DNA, a wÊród wnioskujàcych przewa˝ali m´˝owie matek (w 6 przypadkach), w 1 przypadku wnioskujàcà by∏a
matka i w 1 – prokurator. W 2 te˝ sprawach stwierdzono z∏o˝enie opinii
z badaƒ DNA przeprowadzonej na prywatne zlecenie stron przed wytoczeniem powództwa, a sàd taki dowód w toczàcym si´ procesie przyjà∏. Opinie te nie pochodzi∏y z placówek, którym sàdy rutynowo zleca∏y przeprowadzenie badaƒ. Charakterystyczne jest, ˝e w sprawach dotyczàcych zaprzeczenia bardzo rzadko przeprowadzone by∏o rozbudowane post´powanie dowodowe. Zwykle strony poprzestawa∏y na wnioskowaniu a sàdy
na orzekaniu w oparciu o dowód z przes∏uchania stron i przeprowadzeniu
dowodu z zeznaƒ jedynego Êwiadka, jakim by∏ m´˝czyzna przyznajàcy, i˝
dziecko pochodzi od niego.
Orzeczenia sàdy najcz´Êciej wydawa∏y po przeprowadzeniu jednej, najwy˝ej dwóch rozprawach.
Obszerniejsze post´powanie dowodowe sàdy prowadzi∏y na okolicznoÊç
ustalenia ojcostwa. Rutynowo ju˝ choç, moim zdaniem, nie zawsze potrzebnie,
w takich sprawach przed wydaniem orzeczenia sàdy si´ga∏y po dowód z do-
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kumentacji medycznej zwiàzanej z porodem. Dowód ten w 100% dopuszczany by∏ z urz´du. Nie stwierdzono natomiast w tych sprawach dowodu z podstawowych badaƒ grup krwi czy badaƒ antropologicznych.
W procesach o ustalenie dowód z opinii wydanej na podstawie badaƒ materia∏u genetycznego DNA dopuszczony by∏ zawsze po informacyjnym przes∏uchaniu stron, a nierzadko po z∏o˝eniu zeznaƒ przez Êwiadka a nawet strony,
który to dowód przeprowadzony jest z regu∏y w koƒcowej fazie procesu.
Wyniki badaƒ DNA w wielu przypadkach zmienia∏y stanowiska strony pozwanej i po poczàtkowym negowaniu ojcostwa m´˝czyêni uznawali powództwo lub
sk∏adali przed sàdem oÊwiadczenie o uznaniu dziecka. W 2 przypadkach nie
czekajàc na termin rozprawy uznali dziecko przed kierownikiem Urz´du Stanu
Cywilnego. Nieliczni upierajàc si´ przy przeczeniu swego ojcostwa z orzeczeniem ustalajàcym go godzili si´, czemu dawali wyraz nie skar˝àc go. Orzeczenia w sprawach o ustalenie ojcostwa, w których przeprowadzony by∏ dowód
z badaƒ polimorfizmu DNA w 100% zgodne by∏y z wynikami tych badaƒ.
Warto zwróciç uwag´ na fakt wykazywany przeze mnie tak˝e w poprzednich
badaniach, ˝e w ˝adnej ze spraw, w których przeprowadzony by∏ dowód z badaƒ DNA strony nie zaskar˝y∏y orzeczenia. Apelacje dotyczy∏y ewentualnie innych zawartych w wyroku rozstrzygni´ç ni˝ samo ustalanie ojcostwa. W analizowanych sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka od m´˝a matki, strony tak˝e orzeczenia nie apelowa∏y. Zmiana stanowiska pozwanego m´˝czyzny
w trakcie procesu – po badaniach oraz brak zaskar˝alnoÊci Êwiadczyç mo˝e
o sile przekonywania tego dowodu. Nie stwierdzono te˝, aby na rozprawie strony kwestionowa∏y wyniki badaƒ bàdê analizowa∏y treÊç sprawozdania z∏o˝onego po ich przeprowadzeniu. Nie zadawa∏y te˝ ˝adnych pytaƒ dotyczàcych treÊci opinii. Charakterystyczne te˝ dla obu tych procesów jest to, ˝e sàdy zlecajàc przeprowadzenie badaƒ i wydanie na ich podstawie opinii nie ingerowa∏y
w ˝aden sposób w zakres ich przeprowadzenia. O ile mo˝e trudno by∏oby sàdom ingerowaç w metody wykorzystywane w badaniach, to wydaje si´, ˝e mog∏yby w pewnych sytuacjach narzuciç, czy choçby sugerowaç placówkom, którym zlecajà badania, dokonania porównaƒ cech materia∏u genetycznego osób
badanych w konkretnej liczbie uk∏adów, a tak˝e wskazaç, jakiego rodzaju materia∏ genetyczny ma byç pobrany do porównaƒ. Analiza akt wykaza∏a, ˝e je˝eli ju˝ sàd wskaza∏ na ten materia∏ w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu, to
zawsze, mimo istnienia innych mo˝liwoÊci by∏a nim krew. Placówkami, do których sàdy warszawskie zleci∏y badanie polimorfizmu DNA w procesach dotyczàcych ustalenia ojcostwa by∏y Zak∏ad Medycyny Sàdowej AM w Warszawie oraz
Instytut Badaƒ DNA. Zak∏ad Medycyny Sàdowej prawie zawsze, z wyjàtkiem
jednego przypadku, pobiera∏ do badaƒ porównawczych wy∏àcznie krew. O tym,
do jakiej placówki przes∏ane zostanie zlecenie wykonania badaƒ DNA, mimo
wydania postanowienia o dopuszczeniu tego dowodu, nie zawsze – co oceniç
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nale˝y krytycznie – decydowa∏ rzeczywiÊcie sàd. W niektórych bowiem przypadkach zabrak∏o wskazania bieg∏ym z jakiej placówki zlecone zosta∏o przeprowadzenie badaƒ. W nielicznych te˝ tylko przypadkach sàdy zakreÊla∏y termin
wykonania zlecenia, a je˝eli ju˝ go okreÊla∏y, badania powinny byç przeprowadzone w ciàgu miesiàca lub pó∏tora miesiàca. Skoro mowa o terminie wykonania badaƒ, który nie pozostaje bez wp∏ywu na sprawnoÊç post´powania sàdowego, to obecnie przeprowadzona analiza akt sàdowych wskazuje, ˝e termin
ten na przestrzeni kilku lat uleg∏ skróceniu. O ile w latach 2001-2002 termin ten
wynosi∏ od 2 do 4 miesi´cy, a czasami nawet wi´cej, obecnie w∏aÊciwie nie przekracza on 2 miesi´cy. Nie tylko zresztà te parametry uleg∏y poprawie, ale co chyba najistotniejsze, zakres badaƒ wyznaczony liczbà uk∏adów, w których dokonywano porównaƒ cech genetycznych osób badanych znacznie si´ rozszerzy∏
do stosowanych ju˝ standardowo 19 uk∏adów.
Wydaje si´ jednak, ˝e niezale˝nie od tego ewidentnego post´pu, nie jest dobrze, ˝e Zak∏ad Medycyny Sàdowej wykonujàcy badania, przesy∏ajàc do sàdu ich
wyniki i opini´ rezygnuje z do∏àczenia do niej teoretycznej informacji o stosowanych metodach, przebiegu badaƒ i sposobie wnioskowania, które to objaÊnienia
we wczeÊniejszych latach stanowi∏y rutynowo przesy∏any za∏àcznik opinii.
Nadal, jak si´ wydaje, pilnà sprawà jest stworzenie listy upowa˝nionych placówek wykonujàcych badania DNA na potrzeby sàdownictwa, w szczególnoÊci
dla unikni´cia ewentualnych negatywnych skutków braku kontroli ich jakoÊci.
KonkurencyjnoÊç placówek bez kontroli mo˝e sprowadzaç si´ jedynie do
porównywania kosztów, nie zaÊ jakoÊci wykonywanych przez nie us∏ug, a to
mo˝e byç niebezpieczne nie tylko dla sàdu, ale przede wszystkim dla stron procesu. Koszt zaÊ badaƒ DNA w poddanych analizie sprawach wynosi∏ 1550 z∏.
Je˝eli ju˝ mowa o kosztach to warto zwróciç jeszcze uwag´ na to kto te
koszty ponosi. Otó˝ nie zawsze pokrywa∏a je strona pozwana. Nadal sàdy obcià˝ajà nimi tak˝e Skarb Paƒstwa. Analiza wykaza∏a, ˝e mia∏o to miejsce w 30%
przypadków.
Koszt badaƒ DNA w procesie o ustalenie ojcostwa, choç nie jedyna, to
g∏ówna pozycja tych kosztów i tu nasuwa si´ moja uwaga dotyczàca zbyt cz´stego obcià˝ania przez sàdy rodzinne (warszawskie) Skarbu Paƒstwa kosztami post´powania w sprawach dotyczàcych regulacji pochodzenia dziecka
(o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa). Sàdy wprawdzie zwalnia∏y strony z ponoszenia kosztów procesu sàdowego z uwagi na wskazanà przez nich z∏à sytuacj´ finansowà ale i to, jak si´ wydaje, nie powinno decydowaç o 100 % zwolnieniu z kosztów badaƒ.
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Problematyka procesowa dowodu z DNA
w procedurze cywilnej
Dowód z badania grupowego krwi, a w∏aÊciwie dowód z badania grup krwi
opiera si´ na stwierdzonym porzàdku dziedziczenia poszczególnych grup
krwi, wyra˝ajàcym si´ tym, ˝e osoby o pewnych grupach krwi mogà przekazywaç dziecku okreÊlone cechy i w tym, ˝e dziecko pewne cechy musi odziedziczyç po jednym lub drugim z rodziców.
Dowód z badania grup krwi ma decydujàcà wartoÊç, je˝eli wynik prowadzi
do wykluczenia ojcostwa. Je˝eli natomiast grupowe badanie krwi nie wyklucza
ojcostwa, to wynik taki nie przesàdza kwestii ustalenia ojcostwa na podstawie
innych dowodów.
Naczelnà zasadà rozstrzygajàcà o w∏aÊciwym za∏atwieniu sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka jest zasada prawdy obiektywnej, która decyduje o zakresie post´powania dowodowego. Wyra˝a si´ ona w znaczeniu materialnoprawnym jak i procesowym. W znaczeniu procesowym sàd powinien dà˝yç do
ustalenia prawdy obiektywnej rzeczywistego ustalenia pochodzenia dziecka.
Oznacza to, ˝e poza dowodami osobowymi szczególne znaczenie dla oceny
majà dowody przyrodnicze, które o tyle majà przewag´ nad dowodami osobowymi, ˝e sà obiektywne.
Mimo zmian proceduralnych w brzmieniu nadanym art. 3 ustawy o zmianie
Kodeksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezydenta Rzeczypospolitej
– Prawo upad∏oÊciowe i Prawo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´powania administracyjnego, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
oraz niektórych innych ustaw1 nadal istnieje obowiàzek ustalenia okolicznoÊci
zgodnych z prawdà obcià˝ajàcy strony i uczestników post´powania.
W sprawach dotyczàcych ustalenia pochodzenia dziecka nie jest wy∏àczone, nawet po zmianie przepisów i uchyleniu art. 3 § 2 k. p. c., uzupe∏nienie post´powania z urz´du. W przeciwieƒstwie do dowodów przyrodniczych dowody
osobowe charakteryzujà si´ bowiem tym, ˝e przejawiajà pewny subiektywizm
w przekazywaniu informacji w zale˝noÊci od tego, która ze stron post´powania
je amplifikuje.
Badanie kodu genetycznego DNA pozwala ze 100% pewnoÊcià na wykluczenie ojcostwa i z przewa˝ajàcym stopniem prawdopodobieƒstwa na jego ustalenie. Powoduje to, ˝e mimo zmian w procedurze cywilnej w zakresie mo˝liwoÊci
1

Dz. U. z 1996 r. Nr 43 poz. 189 ze zm.
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dopuszczania dowodów z urz´du sàd powinien dopuÊciç taki dowód nawet
wówczas, gdy nie ˝àda tego ˝adna ze stron. Nie oznacza to jednak, ˝e w ka˝dej
sprawie o ustalenie ojcostwa badania genetyczne polimorfizmu DNA muszà byç
przeprowadzane ponownie. O ile wyniki uprzednio przeprowadzonego badania
grup krwi wykluczy∏y pochodzenie dziecka od danego m´˝czyzny, a badania
DNA mia∏yby mieç charakter kontrolny, nie jest konieczne ich powtórzenie tylko
pod kàtem sprawdzenia, czy nie zasz∏a pomy∏ka, w sytuacji gdy strona nie kwestionuje prawid∏owoÊci warunków w jakich zosta∏y przeprowadzone.
Ocena dowodów przyrodniczych by∏a wielokrotnie przedmiotem analizy
orzeczniczej Sàdu Najwy˝szego. I tak w orzeczeniu z dnia 1 paêdziernika
1973 r., I CR 531/732 sàd rozstrzygajàc stwierdzi∏, ˝e je˝eli dowód z grupowego badania krwi stanowi jedyny dowód w sprawie, a pozosta∏y materia∏ zgromadzony przemawia za przeciwstawnymi ustaleniami, wówczas dowód ten powinien byç przeprowadzony w sposób gwarantujàcy ca∏kowità pewnoÊç jego
wyniku. Praktycznie takà pewnoÊç mo˝e daç tylko ponowne przeprowadzenie
badania przez inny zak∏ad naukowy, je˝eli wynik tego badania b´dzie ca∏kowicie zgodny z wynikiem badania poprzedniego, i to zgodny co do bezwzgl´dnie wszystkich cech krwi. Jakakolwiek niezgodnoÊç wskazuje na mo˝liwoÊç
b∏´du i dyskwalifikuje oba badania”.
Bezsprzecznie teza ta dotyczy∏a badania podstawowych grup krwi, niemniej
jednak jej aktualnoÊç wyra˝a si´ w tym, ˝e o ile strony kwestionujà prawid∏owoÊç i prokolarnoÊç przeprowadzenia badania, zachowaniu ciàg∏oÊci ciàgu laboratoryjnego wymaganego przy przeprowadzaniu badania polimorfizmu
DNA, przechodzenia próbki tkanki przez kolejne stanowiska laboratoryjne zachodzi koniecznoÊç powtórzenia badaƒ.
Kodeks post´powania cywilnego nie ustanawia hierarchii dowodów z zakresie art. 244- 309 k. p. c. Stwierdza jedynie, ˝e ˝adne postanowienie dowodowe nie wià˝e sàdu i, podobnie jak ka˝dy dowód z badania polimorfizmu DNA,
podlega swobodnej ocenie s´dziowskiej w rozumieniu art. 233 § 1 k. p. c.
Jednak˝e z uwagi na pe∏ny obiektywizm tego dowodu jest on bardziej pewny od innych dowodów co nadaje mu szczególny charakter. Generuje to problem na jakim etapie post´powania powinien byç dopuszczony, czy na poczàtku post´powania, gdy uprawniony wykaza∏ prawdopodobieƒstwo pochodzenia dziecka, czy te˝ po przeprowadzeniu szeregu innych dowodów osobowych. Nie rozstrzygajà tej kwestii przepisy procesowe. Aby uniknàç zw∏oki
w post´powaniu, powinien byç on dopuszczony na poczàtku post´powania
dowodowego po uprawdopodobnieniu istnienia domniemania pochodzenia
dziecka od okreÊlonego m´˝czyzny, a nie po wyczerpaniu innych Êrodków dowodowych w toku post´powania sàdowego. W konsekwencji przesàdzajàcy
2
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pozytywny wynik mo˝e przyczyniç si´ do podj´cia przez strony decyzji o ograniczeniu zakresu post´powania. Nie zwalnia to sàdu z obowiàzku przeprowadzenia post´powania dowodowego w pozosta∏ym zakresie i oceny materia∏u
zgromadzonego w sprawie przed wydaniem orzeczenia.
Kolejnym problemem wymagajàcym zastanowienia jest kràg osób, których
krew podlega badaniu. Zarówno kodeks rodzinny i opiekuƒczy jak i kodeks post´powania cywilnego nie wskazujà katalogu osób, które w sprawach o pochodzenie dziecka powinny byç obj´te badaniem. Uzale˝nione jest to od wywodzonego roszczenia. Generalnie ogranicza si´ w sprawach o pochodzenie
dziecka do: dziecka, jego matki i domniemanego ojca.
Obowiàzujàce przepisy nie rozszerzajà tego kr´gu, co nie oznacza, ˝e
w szczególnych sytuacjach, je˝eli w sprawie o ustalenie ojcostwa oka˝e si´, i˝
w okresie koncepcyjnym matka dziecka wspó∏˝y∏a tak˝e z innym m´˝czyznà
ni˝ wskazanym w pozwie – a równoczeÊnie m´˝czyzna na to wyra˝a zgod´ –
obj´cie go badaniem jest wy∏àczone. Wówczas mo˝liwe jest dopuszczenie dowodu z badaƒ wszystkich zainteresowanych, w tym za zgodà drugiego z m´˝czyzn, tak˝e jego badanie. Nie ma zatem przeszkód proceduralnych, aby
w wypadku zarzutu plurium concubentium obj´ty by∏ tym dowodem inny m´˝czyzna ni˝ pozwany. Nie ma natomiast podstaw na zasadzie art. 194 § 1 k. p.
c. do wezwania osoby trzeciej do wzi´cia udzia∏u w sprawie w charakterze strony pozwanej. Wyrok bowiem niepodzielnie powinien dotyczyç wszystkich pozwanych, a w tym wypadku mo˝liwe by∏oby rozstrzygni´cie pozytywne tylko
w stosunku do jednego z nich.
Procedura cywilna nie przyj´∏a zasady obowiàzku poddania si´ grupowemu
badaniu krwi. Pobranie krwi w warunkach art. 306 k. p. c. nie nale˝y uznawaç
za czynnoÊç prawnà, a jedynie faktycznà, majàcà wywo∏aç skutki w sferze
praw stanu cywilnego. Pobranie materia∏u do badaƒ nie mieÊci si´ w kategoriach zabiegu medycznego. W wypadku, gdy krew ma byç pobrana od osoby,
która nie ukoƒczy∏a lat 13 potrzebna jest zgoda ustawowego przedstawiciela
ma∏oletniego. W sprawach o ustalenie ojcostwa, z uwagi na brak sprzecznoÊci
w dochodzeniu roszczeƒ wynikajàcych z powództwa przedstawicielem ustawowym dziecka jest jego matka. Odmiennie wyglàda sytuacja w sprawach
o zaprzeczenie pochodzenia dziecka. Wówczas ma∏oletnie dziecko powinno
byç reprezentowane przez kuratora ustanowionego przez sàd opiekuƒczy. Sàd
powinien zatem wyjaÊniç stronom ewentualne ujemne skutki procesowe w razie niewyra˝enia zgody przez osoby, które majà byç poddane badaniu, na
przeprowadzenie dowodu z badaƒ DNA i wyjaÊniç cel oraz szczegó∏owo zasady przeprowadzania dowodu.
Sama odmowa wyra˝enia zgody na pobranie krwi wyra˝ona przez stron´
przed postanowieniem sàdu o dopuszczeniu dowodu, nie mo˝e mieç wp∏ywu
na jego dopuszczenie. Ci´˝ar okreÊlonego dowodzenia istotnego dla rozstrzy-
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gni´cia faktu w sprawach o ustalenie ojcostwa spoczywa na powódce. W wypadku wi´c, gdy pozwany odmawia poddania si´ badaniom prowadzi to do
ustalenia jego ojcostwa. I konsekwentnie, gdy po stronie powódki, w wypadku
zg∏oszenia wniosku przez pozwanego o przeprowadzenie badania, zachodzà
utrudnienia w jego wykonaniu stwarzane przez powódk´, nie jest konieczne
odwo∏ywanie si´ do domniemania faktycznego. Wystarczy uznaç, ˝e strona
powodowa nie wykaza∏a faktu, z którego wywodzi∏a skutki prawne i powództwo oddaliç. OkolicznoÊç, ˝e matka dziecka wykaza∏a fakt obcowania z m´˝czyznà, przeciwko któremu wnios∏a powództwo o ustalenie ojcostwa, który pozwala korzystaç jej z domniemania z art. 85 k. r. o. nie ogranicza mo˝liwoÊci
dowodzenia przez pozwanego, ˝e istniejà okolicznoÊci faktycznie sprzeczne
z twierdzeniami powódki. Stwarzanie przez matk´ dziecka przeszkód w przeprowadzeniu dowodu z badania DNA, z uwagi na obawy o wynik badania nakazujà sàdowi rozwa˝yç, czy domniemanie prawne znajduje uzasadnienie.
Rodzi to problem w zakresie mo˝liwoÊci zastosowania Êrodków ingerencji
sàdu opiekuƒczego we w∏adz´ rodzicielskà. Zarzàdzenia sàdu opiekuƒczego
w tym zakresie mogà mi´dzy innymi polegaç na zobowiàzaniu rodziców do
okreÊlonego post´powania. A zatem zgodnie z utrwalonà linià orzeczniczà Sàdu Najwy˝szego na podstawie art. 109 k. r. o. mo˝liwe jest wydanie zarzàdzenia przez sàd opiekuƒczy pobrania krwi od dziecka, które nie ukoƒczy∏o 13 lat,
z tym ˝e sà to sytuacje w danych okolicznoÊciach sprawy majàce na celu ochron´ dobra ma∏oletniego. Przy ocenie dobra dziecka nale˝y mieç na wzgl´dzie nie
tylko okolicznoÊci konkretnej sprawy, ale tak˝e inne elementy. Samo dà˝enie do
ustalenia biologicznego pochodzenia dziecka nie mo˝e stanowiç podstawy do
ingerencji we w∏adz´ rodzicielskà. Nie ma natomiast podstaw, by dobro dziecka uto˝samiaç z zasadà prawdy obiektywnej w sferze praw stanu cywilnego.
Oznacza to, ˝e nie mo˝e stanowiç wy∏àcznej podstawy uzasadnienia dà˝enie
do ustalenia rodziny dziecka zgodnie z rzeczywistymi wi´zami krwi. Istotnym
jest te˝, aby nie doprowadzi∏o to do sytuacji, w której dziecko zostanie pozbawione jednego z rodziców, a nie dojdzie do uznania przez ojca biologicznego.
Reasumujàc, problematyka dowodu z badaƒ polimorfizmu DNA pozwala na
rozwianie szeregu dotychczasowych wàtpliwoÊci w stosunkach rodzinno-prawnych w zakresie pochodzenia dziecka, w szczególnoÊci, gdy dla rozstrzygni´cia sprawy niezb´dne jest pozytywne ustalenie kwestii ojcostwa. Rodzi
ono bowiem dalsze stosunki cywilnoprawne rzutujàce na sfer´ ˝ycia zarówno
w kwestiach osobowych jak i majàtkowych. Dlatego sàd powinien dà˝yç do
przeprowadzenia tych badaƒ w ka˝dej sprawie, gdzie ochronie podlegajà prawa stanu. Dowód ten stanowi obiektywne êród∏o oceny pochodzenia dziecka
pozwalajàce na utrzymanie si´ bàdê obalenie ustawowego domniemania.
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Prawo rodzica do osobistych kontaktów z dzieckiem
(w judykaturze niemieckiej)
1. Uwagi wprowadzajàce
Rozwód stanowi wprawdzie zakoƒczenie bytu ma∏˝eƒstwa, nie oznacza jednak rozwiàzania rodziny. Spostrze˝enie to jest tyle˝ oczywiste, co zaskakujàce.
Ta ostatnia zmienia jedynie swój kszta∏t. Cierpià na tym przede wszystkim dzieci, które na ogó∏ ca∏e swoje dotychczasowe ˝ycie (a przynajmniej jego znacznà cz´Êç) sp´dzi∏y z obojgiem rodziców. W∏aÊnie dalszemu utrzymaniu oraz
pog∏´bieniu powsta∏ych w tym czasie wi´zi opartych na zaufaniu s∏u˝y prawo
do osobistych kontaktów z dzieckiem (Umgangsrecht).
Kontakty z dzieckiem bezwzgl´dnie s∏usznie uznawane sà w piÊmiennictwie
niemieckim za najbardziej konfliktogenny obszar stosunków mi´dzy ˝yjàcymi
w roz∏àczeniu rodzicami. Statystyki dowodzà, i˝ prawda ta w takim samym
stopniu dotyczy ma∏˝eƒstw rozwiedzionych, co stosunków mi´dzy rodzicami
dziecka pozama∏˝eƒskiego. W jednym i w drugim przypadku w ramach sporu
o prawo do kontaktów cz´sto wyp∏ywajà dotychczas nierozwiàzane spory i naros∏e konflikty. Dziecko wykorzystywane jest jako swoisty Êrodek nacisku
umo˝liwiajàcy rodzicom rozgrywanie w∏asnych interesów.
W∏aÊnie z tego powodu prawo do kontaktów z dzieckiem zosta∏o w prawie
niemieckim wyraênie (a wi´c inaczej ni˝ w systemie polskim) oraz stosunkowo
szczegó∏owo unormowane. Oprócz tego zosta∏o ono nast´pnie w znacznym
stopniu sprecyzowane przez judykatur´.
W literaturze polskiej, ze wzgl´du na skromny, albo raczej szczàtkowy zakres regulacji prawnej, dyskutowana jest przede wszystkim kwestia charakteru
prawnego prawa do osobistej stycznoÊci z dzieckiem. A zatem to, czy chodzi
tu o prawo samodzielne, w pe∏ni niezale˝ne od w∏adzy rodzicielskiej (jak chce
tego poglàd dominujàcy1), czy te˝ raczej o jakàÊ jej emanacj´. W zasadzie natomiast nie rozwa˝a si´ treÊci prawa do kontaktów oraz jego zakresu.

1

Tak np. T. Smyczyƒski, Prawo rodzinne i opiekuƒcze, Warszawa 2005, s. 229, nb. 283; J. Ignatowicz
[w:] K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny i opiekuƒczy, Warszawa 2003, s. 888, teza 1 do art. 113;
M. Grudziƒska, Kontakty z dzieckiem, Warszawa 2000, s. 19; odmiennie np. J. Strzebiƒczyk, Prawo
rodzinne, Zakamycze 2003, s. 297 i 298.
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Zupe∏nie odmienna jest w tym zakresie sytuacja w Niemczech. Wobec istnienia wyraênej, stosunkowo rozbudowanej regulacji prawnej, kwestia okreÊlenia charakteru prawnego nie jest kontrowersyjna. Wysi∏ek judykatury oraz doktryny koncentruje si´ zatem przede wszystkim na tym, co praktycznie donios∏e,
a wi´c na sprecyzowaniu jego treÊci. W∏aÊnie owa treÊç widziana przez pryzmat judykatury niemieckiej stanowiç b´dzie przedmiot dalszych rozwa˝aƒ.
Warto zapoznaç si´ z tym dorobkiem równie˝ dlatego, ˝e w istocie stan prawny obowiàzujàcy w Polsce (mimo braku wyraênej regulacji) jest bardzo zbli˝ony
do niemieckiego. Dlatego zasady tam wypracowane na ogó∏ mogà byç, bez dodatkowych zastrze˝eƒ, zaaprobowane w naszym porzàdku prawnym.

2. Regulacja ustawowa
Ustawowa regulacja prawa do kontaktów z dzieckiem zosta∏a w Niemczech
gruntownie przebudowana w 1997 r. Przeprowadzono wówczas kompleksowà
reform´ znacznych fragmentów niemieckiego prawa rodzinnego
(Kindschaftsrechtsreform2). Chodzi∏o przede wszystkim o usankcjonowanie bogatego dorobku judykatury wypracowanego w poprzednim stanie prawnym.
Wprowadzono jednak kilka istotnych nowoÊci. Przed przystàpieniem do analizy treÊci prawa do stycznoÊci wypada zasygnalizowaç najwa˝niejsze z nich.
Otó˝, po nowelizacji osobista stycznoÊç z dzieckiem ukszta∏towana zosta∏a
z jednej strony, co postulowano ju˝ od dawna, jako samodzielne prawo dziecka, z drugiej zaÊ nie tylko jako prawo (jak dotàd), ale te˝ jako obowiàzek rodziców. Na∏o˝enie na rodziców obowiàzku ma charakter swoistej deklaracji, nie
podlegajàcej przymusowemu wykonaniu. Jego egzekucja jest powszechnie
wykluczana. By∏aby przecie˝ nie do pogodzenia z godnoÊcià dziecka.
Po drugie, wa˝nà nowoÊcià by∏a równie˝ jednolita regulacja prawa do kontaktów z dzieckiem ma∏˝eƒskim oraz pozama∏˝eƒskim. O ile dotychczas prawo
rodzica dziecka pozama∏˝eƒskiego opiera∏o si´ przede wszystkim na uzgodnieniach z matkà (sàd zaÊ móg∏ je przyznaç wbrew jej woli jedynie wtedy, gdy
kontakty s∏u˝y∏y dobru dziecka), o tyle obecnie rodzicowi nie sprawujàcemu
opieki na co dzieƒ s∏u˝y w∏asne prawo do osobistej stycznoÊci. Identycznie zatem jak rodzicowi dziecka ma∏˝eƒskiego.
I po trzecie, ustawodawca niemiecki po raz pierwszy expressis verbis przyzna∏ prawo do kontaktów z dzieckiem tak˝e innym osobom (§ 1685 k. c. n.).
S∏u˝y ono: dziadkom, rodzeƒstwu a tak˝e niektórym osobom niespokrewnionym z dzieckiem. Chodzi tu o opiekunów dziecka oraz macoch´ lub ojczyma
2

Kindschaftsreformgesetz z 16 grudnia 1997 r., BGBl. 1997 I 2942. Zob. na ten temat: B. Nipmann, Die
Reform des Kindschaftsrechts, Monatsschrift für deutsches Recht (MDR) 1998, z. 10, s. 565 i n.;
I. Brokamp, Die Verrechtlichung der Eltern – Kind – Beziehung in hundert Jahren BGB, Bielefeld 2002,
s. 229 i n.
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o ile zamieszkiwali wspólnie z dzieckiem przez d∏u˝szy czas. Poniewa˝ prawo
osób spoza kr´gu krewnych ma dla dziecka daleko mniejsze znaczenie ni˝
prawo rodzica, ustawodawca nie ukszta∏towa∏ go jako roszczenia dziecka, ani
te˝ jako obowiàzku tych osób. Dodatkowo uzale˝ni∏ jego przyznanie od tego,
czy kontakt odpowiada dobru dziecka.

3. Czas i miejsce spotkaƒ
Sàd orzekajàcy o kontaktach z dzieckiem najcz´Êciej stoi przed koniecznoÊcià ustalenia miejsca spotkaƒ, ich cz´stotliwoÊci oraz czasu trwania.
Zasadà jest, ˝e w czasie spotkaƒ miejsce pobytu dziecka okreÊla uprawniony do kontaktów rodzic3. Zarówno judykatura, jak i doktryna niemiecka od lat
zajmuje stanowisko, zgodnie z którym rodzic uprawniony mo˝e swe prawo realizowaç we w∏asnym miejscu zamieszkania, a w szczególnoÊci we w∏asnym
mieszkaniu4. Wynika to z przeÊwiadczenia, i˝ dziecko powinno mieç mo˝noÊç
obserwowania rodzica i jego zachowaƒ w jego zwyk∏ym, codziennym otoczeniu. Tylko bowiem w ten sposób mo˝liwe jest w pe∏ni niezak∏ócone piel´gnowanie stosunków rodzinnych w ca∏ej ich z∏o˝onoÊci. W pe∏ni s∏usznie wskazuje si´ na to, ˝e w∏aÊnie takie podejÊcie najbardziej odpowiada ratio legis prawa
do kontaktów osobistych.
Do realizacji prawa do kontaktów z zasady nie nadaje si´ natomiast mieszkanie rodzica sprawujàcego na co dzieƒ opiek´. W takich bowiem okolicznoÊciach rodzic uprawniony nie mo˝e czuç si´ dostatecznie swobodnie w kontakcie z dzieckiem. Znajduje si´ przecie˝ pod sta∏à obserwacjà i kontrolà5. Sàdy zatem zupe∏nie wyjàtkowo jako miejsce kontaktów wyraênie wskazywa∏y
mieszkanie tego rodzica. Zawsze jednak chodzi∏o o regulacj´ przejÊciowà spowodowanà wiekiem dziecka (na ogó∏ rzecz dotyczy∏a bardzo ma∏ych dzieci)
lub dotychczasowym brakiem kontaktów, które trzeba by∏o dopiero nawiàzywaç, a wi´c przyzwyczajaç dziecko, prze∏amywaç jego l´ki oraz zdobywaç zaufanie. JeÊli dziecko ma bardzo dobry kontakt z dziadkami ich mieszkanie mog∏oby, przy uwzgl´dnieniu pozosta∏ych okolicznoÊci, bardziej nadawaç si´ do
nawiàzania przejÊciowej fazy kontaktów.
Prawo niemieckie zezwala równie˝ na wyznaczenie przez sàd rodzinny
„neutralnego miejsca” kontaktów z dzieckiem. Poniewa˝ chodzi tu o Êrodek
w znacznym stopniu ograniczajàcy prawo rodzica do osobistych kontaktów,
mo˝e to mieç miejsce jedynie wówczas, gdy dobro dziecka jest zagro˝one. Po3

4
5

Szerzej A. Schulte, Eltern und Kinder (Elterliche Sorge, Umgang, Unterhalt), München 2002, s. 111.
Zob. te˝ np. OLG Frankfurt, FamRZ 1999, s. 1008.
Por. np. OLG Celle, FamRZ 1996, s. 364.
Por. np. P. Finger [w:] D. Schwab (red.) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, tom 8,
Familienrecht II, §§ 1589 – 1921, München 2002, s. 1071, nb. 20.
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winien byç przy tym stosowany wstrzemi´êliwie. Zagro˝enie dobra dziecka judykatura potwierdza∏a m. in. wobec mo˝liwych niepo˝àdanych kontaktów
z osobami trzecimi w mieszkaniu uprawnionego rodzica. W praktyce chodzi∏o
wy∏àcznie o przypadki nasilonej antypatii dziecka wobec nowego partnera rodzica. W takich sytuacjach na ogó∏ wskazywano pomieszczenia Urz´du ds.
m∏odzie˝y (Jugendamt) lub miejscowej parafii.
Równie˝ niemiecka regulacja nie zawiera bli˝szych postanowieƒ dotyczàcych cz´stotliwoÊci kontaktów oraz czasu ich trwania. Jedynym formalnym
kryterium ich ustalenia jest zatem dobro dziecka. Powszechnie wskazuje si´, i˝
przy jego ocenie nale˝y braç pod uwag´ w szczególnoÊci: dopuszczalny zakres obcià˝enia dziecka, poziom intensywnoÊci kontaktów z rodzicem uprawnionym, odleg∏oÊç dzielàcà miejsca zamieszkania obojga rodziców, wiek rodziców, a tak˝e ich wzajemny stosunek do siebie. Uwzgl´dniç nale˝y równie˝ pozosta∏e interesy i wi´zi, zarówno dziecka, jak i rodziców.
Przyjmuje si´, i˝ czas trwania ka˝dego kontaktu powinien zostaç tak okreÊlony, aby mo˝liwe by∏o prze∏amanie poczàtkowej nieufnoÊci i nieÊmia∏oÊci
dziecka i wytworzenie stanu pe∏nego zaufania. Nale˝y go zatem tak wyznaczyç, aby zarówno dziecko, jak i uprawniony rodzic mogli go sensownie w tym
kierunku spo˝ytkowaç. Panuje przekonanie, i˝ bezwzgl´dnie lepiej umo˝liwiajà to regularne krótsze spotkania o du˝ej cz´stotliwoÊci. S∏usznie zwraca si´
przy tym uwag´ na odmienne odczuwanie i ocen´ up∏ywu czasu u doros∏ych
i u dzieci. W przypadku ma∏ych dzieci d∏u˝sze, wielotygodniowe odst´py dzielàce spotkania sà trudne do pogodzenia z zapewnieniami, ˝e równie˝ nieobecny rodzic darzy je mi∏oÊcià. Inaczej rzecz ma si´ z dzieçmi starszymi. Stàd wyznaczone przez sàd odst´py czasowe mi´dzy spotkaniami powinny byç zdecydowanie krótsze w przypadku dzieci m∏odszych, mogà byç natomiast d∏u˝sze, gdy chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególnoÊci szkolne.
Na ogó∏ w przypadku dzieci m∏odszych odst´py czasowe ustalano na jeden tydzieƒ (maksymalnie jednak dwa tygodnie). W przypadku dzieci starszych regu∏à by∏ odst´p dwutygodniowy.
Zwraca si´ te˝ uwag´, ˝e odwiedziny (szczególnie te „przed∏u˝one”, po∏àczone z noclegami) ustalone jako cotygodniowe, nie powinny przypadaç na
ka˝dy weekend. Powodowa∏oby to bowiem wzmocnienie niepo˝àdanego efektu „podzia∏u ról” mi´dzy rodzicami. Jeden zmaga∏by si´ z szarà codziennoÊcià
(i by∏by tak kojarzony), tymczasem dla drugiego pozostawa∏by wy∏àcznie
„przyjemny czas”6.
JeÊli chodzi natomiast o czas trwania spotkaƒ, to zwykle sàdy za wystarczajàce przyjmowa∏y kontakty czterogodzinne. OczywiÊcie, okolicznoÊci konkretnego przypadku mia∏y tu nieraz znaczàcy wp∏yw.
6

Tak np. OLG Zweibrücken, FamRZ 1997, s. 45.
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Ustali∏a si´ równie˝ zasada, ˝e po d∏u˝ej trwajàcym zerwaniu kontaktów, wywo∏ujàcym w nast´pstwie znaczne poczucie obcoÊci, sàdy wyznaczajà stopniowo narastajàcy czas odwiedzin7. Nie powinno byç tu jednak automatyzmu.
Stàd nie mo˝e dziwiç to, ˝e niektóre sàdy za wystarczajàce uznawa∏y w takich
przypadkach trzy godziny miesi´cznie, gdy tymczasem inne ustala∏y nawet
trzy godziny w ka˝dym tygodniu.

4. Noclegi
Powszechnie przyjmuje si´, i˝ w razie sporu sàd ma obowiàzek rozwa˝yç równie˝ kwesti´ sporadycznych noclegów dziecka u rodzica uprawnionego. Trudno
tu o regu∏´ generalnà. Prawid∏owe rozstrzygni´cie problemu zale˝y w pierwszym
rz´dzie od indywidualnych uwarunkowaƒ konkretnego przypadku. WÊród decydujàcych o kierunku rozstrzygni´cia okolicznoÊci wymienia si´ przede wszystkim: ogólny rozwój psychiczny dziecka (który na ogó∏ wiàzany jest z jego wiekiem) oraz intensywnoÊç kontaktów z uprawnionym rodzicem. Zwykle judykatura odrzuca∏a noclegi dzieci w wieku przedszkolnym jeÊli mi´dzy doros∏ymi toczy∏
si´ spór. Stanowisko takie cieszy si´ poparciem doktryny. Przynajmniej zatem
w przypadku sporu rodziców (a zatem wbrew woli rodzica sprawujàcego opiek´)
regu∏à b´dzie wykluczenie „okresowych” noclegów dzieci przedszkolnych. OczywiÊcie rodzice zawsze mogà zgodnie zadecydowaç inaczej. Warto jednak zwróciç uwag´ na to, ˝e szczególne okolicznoÊci sprawy, nawet w przypadku bardzo
ma∏ych dzieci, mogà przemawiaç za odmiennym rozstrzygni´ciem. Dla przyk∏adu sàd w Holzminden8 dopuÊci∏ pojedyncze noclegi niespe∏na trzyletniego dziecka po pó∏rocznym okresie przyzwyczajania. Za takim stanowiskiem przemawia∏a
szczególnie silna wi´ê emocjonalna ∏àczàca dziecko z uprawnionym do kontaktów rodzicem. Orzeczenie to spotka∏o si´ z aprobatà w doktrynie9.
W przypadku ma∏ych dzieci pewien problem mo˝e stanowiç przyzwyczajenie
do nocnej nieobecnoÊci rodzica sprawujàcego opiek´. S∏usznie zwraca si´ jednak
uwag´, ˝e obecnie wiele mo˝na w tym zakresie osiàgnàç dzi´ki Êrodkom technicznym (np. telefon, a w szczególnoÊci telefon komórkowy). Natomiast jeÊli wyst´pujà szczególne l´ki, sàd móg∏by dodaç regulacj´ umo˝liwiajàcà dziecku powrót do
rodzica sprawujàcego na co dzieƒ opiek´, jeÊli okaza∏oby si´ to konieczne.
Panuje natomiast przekonanie, i˝ w przypadku dzieci szkolnych okresowe
noclegi u rodzica nie sprawujàcego na co dzieƒ opieki, w pe∏ni odpowiadajà
dobru dziecka. W∏aÊnie bowiem kontakty po∏àczone z noclegami dajà dziecku
rzeczywistà mo˝liwoÊç obserwowania obojga rodziców w codziennych, zwy7
8
9

Por. np. OLG Hamm, FamRZ 1994, s. 58.
AG Holzminden, FamRZ 1997, s. 47.
Por. np. D. Büte, Das Umgangsrecht bei Kinder geschiedener oder getrennt lebender Eltern, Berlin
2001, s. 88, nb. 144.
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k∏ych sytuacjach. To z kolei zapobiega utrwaleniu si´ w ÊwiadomoÊci dziecka,
wspomnianego ju˝, niepo˝àdanego „podzia∏u ról” mi´dzy rodziców. A wi´c ∏àczeniu jednego z trudnà codziennoÊcià i obowiàzkami, drugiego zaÊ wy∏àcznie
ze „s∏onecznà stronà ˝ycia” (czyli wypoczynkiem oraz prezentami).
Na ogó∏ przyjmuje si´, i˝ warunkiem dopuszczenia noclegów jest tu wczeÊniejszy regularny kontakt. Wa˝ne jest tak˝e, aby dziecko w miar´ mo˝liwoÊci
zna∏o ju˝ mieszkanie rodzica uprawnionego, a w szczególnoÊci akceptowa∏o
ewentualnych wspó∏zamieszkujàcych10. Zwykle sàdy zezwalajà na od jednego
do dwóch noclegów w miesiàcu.

5. Âwi´ta
Liczne spory mi´dzy rodzicami wywo∏uje kwestia kontaktów z dzieckiem
w zwiàzku ze Êwi´tami. Chodzi na ogó∏ o to, u którego z rodziców dziecko powinno je sp´dzaç.
Co do zasady zarówno judykatura, jak i doktryna niemiecka potwierdzajà
„pierwszeƒstwo” rodzica sprawujàcego opiek´ do Êwiàt natury „wyznaniowej”.
A wi´c do Âwiat Wielkiejnocy, Zielonych Âwiàtek oraz Bo˝ego Narodzenia.
S∏usznie zwraca si´ jednak uwag´ na to, ˝e takie podejÊcie jest rzeczywiÊcie
w pe∏ni usprawiedliwione jedynie wówczas, gdy konkretne Êwi´to ma dla rodzica sprawujàcego opiek´ szczególne znaczenie oraz, gdy jest przez niego odpowiednio cenione, natomiast w rodzinie uprawnionego do kontaktów rzeczy
majà si´ inaczej11. W pozosta∏ych przypadkach przyjmuje si´ raczej „podzia∏
Êwiat” lub ewentualnie „corocznà zmian´”.
W praktyce sàdy sk∏onne by∏y przyznawaç dodatkowe prawo do kontaktu drugiemu z rodziców drugiego dnia Êwiàt. Dla dziecka nie jest bowiem oboj´tne, czy
ca∏e Êwi´ta sp´dzi jedynie w kr´gu swej „nowej” rodziny, czy te˝ b´dzie oprócz tego mia∏o bezpoÊredni kontakt równie˝ z drugim rodzicem. Zwraca si´ tu uwag´ na
szczególne znaczenie osobistego obdarowania dziecka prezentami b´dàcymi przecie˝ wyrazem mi∏oÊci rodzica oraz dowodem wzajemnej przynale˝noÊci obojga.
Warto jednak zasygnalizowaç równie˝, coraz mocniej zarysowujàce si´ w literaturze, odmienne stanowisko. Otó˝ zdaniem wielu autorów, jeÊli rozwiàzanie
opierajàce si´ na swego rodzaju „podziale Êwiàt” nie wynika z pe∏nej akceptacji obu stron, nale˝a∏oby raczej, szczególnie przy nieco starszych dzieciach,
rozwa˝yç mo˝liwoÊç przyznania rodzicowi uprawnionemu do kontaktów poszczególnych Êwiàt „w ca∏oÊci”. Mia∏oby to w szczególnoÊci t´ zalet´, i˝
w mniejszym stopniu narusza∏oby rytm ˝ycia rodzica sprawujàcego opiek´12.
10
11
12

OLG Hamm, FamRZ 1990, s. 654.
Por. np. P. Finger, op. cit., s. 1074, nb. 28.
Por. np. D. Büte, op. cit., s. 88, nb. 144.

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

73

Tomasz Justyƒski

Podobnie Pierwsza Komunia Êwi´towana jest u rodzica sprawujàcego opiek´. Drugiemu rodzicowi przyznawane jest prawo do obecnoÊci w czasie ceremonii koÊcielnej. Wy∏àcza si´ natomiast cz´Êç Êwi´towanà w gronie rodzinnym.
W przypadku Êwiàt „Êwieckiej natury” brak ju˝ tak daleko idàcej zgodnoÊci
poglàdów. Chodzi tu przyk∏adowo o: urodziny, imieniny, inauguracj´ roku
szkolnego oraz pozosta∏e Êwi´ta szkolne, zawody sportowe, szkolne przedstawienia teatralne. Dominuje poglàd, ˝e „pierwszeƒstwo” jednego z rodziców by∏oby tu raczej nieusprawiedliwione. Te okazje nale˝y zatem (w braku zgodnoÊci poglàdów) podzieliç równomiernie mi´dzy obojga rodziców13.

6. Wakacje
W zwiàzku z dynamicznym rozwojem turystyki, a tak˝e coraz powszechniejszà praktykà kilkukrotnego w ciàgu roku podró˝owania, szczególnego znaczenia nabra∏y regulacje dotyczàce wakacji (Ferienregelungen).
W dawniejszej judykaturze rozpowszechnione by∏o stanowisko, ˝e zaburzenie ciàg∏oÊci procesu wychowawczego przemawia raczej przeciwko tego typu
regulacjom w stosunku do dzieci w wieku przedszkolnym oraz b´dàcych
w szkole podstawowej (czyli klasy 1 – 4)14. Pod wp∏ywem orzecznictwa Sàdu
Najwy˝szego RFN (Bundesgerichtshof) uleg∏o ono zasadniczej zmianie. Obecnie zwraca si´ uwag´ na to, ˝e co do zasady oboje rodzice muszà mieç mo˝liwoÊç sp´dzenia z dzieckiem d∏u˝szego czasu bez przerwy. Wspólne wakacje
doskonale nadajà si´ bowiem do stabilizacji oraz intensyfikacji stosunków mi´dzy uprawnionym oraz dzieckiem. Dziecko ma wtedy nie tylko szans´ umocnienia zwiàzków z tym rodzicem, ale tak˝e lepszego jego poznania w zwyk∏ych
okolicznoÊciach (a nie – jak to na ogó∏ bywa przy krótkich odwiedzinach – w atmosferze pewnej wyjàtkowoÊci). JeÊli zatem szczególny wzglàd na dobro
dziecka nie przemawia przeciwko takiej regulacji, sàd powinien przyznaç
uprawnionemu prawo do kilkutygodniowych wspólnych wakacji.
Warunkiem wst´pnym b´dzie jednak okolicznoÊç, ˝e dziecko ju˝ dobrze znosi d∏u˝sze rozstanie z rodzicem sprawujàcym opiek´ na co dzieƒ. Na ogó∏ zatem
swego rodzaju etapem przejÊciowym b´dà tu „przed∏u˝one” odwiedziny po∏àczone z noclegami u rodzica uprawnionego. W literaturze podkreÊla si´ przy tym
stanowczo, ˝e argumentacja, i˝ dziecko nie jest przyzwyczajone do nieobecnoÊci rodzica sprawujàcego opiek´, absolutnie nie mo˝e zamykaç sprawy15.
Zasadà jest, i˝ równie˝ w czasie wakacji to uprawniony do kontaktów rodzic okreÊla miejsce wypoczynku. Mo˝e on zatem zabraç dziecko nawet za
granic´, w tym tak˝e do kraju swego pochodzenia. JednoczeÊnie, przy d∏u˝13
14
15

Tak m. in. P. Finger, op. cit., s. 1074, 1075, nb. 29.
Tak np. OLG München, FamRZ 1978, s. 614.
Por. np. P. Finger, op. cit., s. 1074, teza 27 do art. 1684 k. c. n.
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szych wyjazdach zupe∏nie oczywiste sà wczeÊniejsze ustalenia rodziców. Rodzic, któremu s∏u˝y w∏adza rodzicielska ma przecie˝ prawo wiedzieç gdzie
przebywa jego dziecko.
Wyjàtkowo, wobec istnienia szczególnych niebezpieczeƒstw, sàd rodzinny
móg∏by uzale˝niç wyjazd zagraniczny dziecka od zgody drugiego rodzica. Tak
zadecydowa∏ m. in. sàd w Karlsruhe16 wobec wzbudzajàcych obaw´ gróêb
uprawnionego rodzica zatrzymania dziecka za granicà. Natomiast sàd w Monachium17 podobnie orzek∏ w przypadku ojca, który próbowa∏ ju˝ wczeÊniej
uprowadziç swe w∏asne dziecko; a sàd w Kolonii w przypadku planowanego
urlopu dla nurkowania nad Morzem Czerwonym z trzyletnim dzieckiem18.
Mo˝liwe jest równie˝ zastosowanie Êrodka bardziej radykalnego, a mianowicie
orzeczenie absolutnego zakazu zabierania dziecka za granic´ przez uprawnionego. W judykaturze utrwali∏ si´ przy tym poglàd, ˝e przy ocenie rozmiarów konkretnego zagro˝enia nale˝y wziàç pod uwag´ równie˝ to, czy paƒstwo ojczyste
uprawnionego rodzica jest stronà Konwencji Haskiej z 25 paêdziernika 1980 r.
(w sprawie cywilnoprawnych aspektów mi´dzynarodowych uprowadzeƒ dzieci).
Je˝eli dziecko d∏u˝szy czas przebywa u rodzica uprawnionego do kontaktów (co w przypadku wspólnych wakacji jest regu∏à), w gr´ wchodziç mo˝e odpowiednia redukcja nale˝noÊci alimentacyjnych19.

7. Kontakty z osobami trzecimi w czasie odwiedzin
Rodzic sprawujàcy na co dzieƒ opiek´ nie mo˝e domagaç si´ aby odwiedziny odbywa∏y si´ w jego obecnoÊci lub w obecnoÊci osoby mu zaufanej. Zupe∏nie wyjàtkowo sàd móg∏by dopuÊciç tzw. kontrolowane odwiedziny (betreuter Umgang). Poniewa˝ chodzi tu o powa˝ne ograniczenie prawa rodzica do
osobistych kontaktów z dzieckiem, mog∏oby to mieç miejsce jedynie w przypadku zagro˝enia interesów dziecka. Tak by∏oby np. wobec realnej obawy
uprowadzenia dziecka. Nawet jednak w takich przypadkach osobista obecnoÊç rodzica sprawujàcego opiek´ uznawana jest za absolutnie niepo˝àdanà.
Sàd nie powinien jej zatem zarzàdziç. Wskazani mogà byç natomiast np.:
krewni, znajomi, sàsiedzi, nauczyciel, ksiàdz lub inne osoby zaufane a w szczególnoÊci pracownik Urz´du ds. m∏odzie˝y (Jugendamt). OczywiÊcie osoby te
(za wyjàtkiem urz´dnika Jugendamtu) nie mogà zostaç obcià˝one obowiàzkiem wspó∏dzia∏ania wbrew ich woli.
16
17
18
19

OLG Karlsruhe, NJW 1996, s. 1416.
OLG München, FamRZ 1993, s. 94.
OLG Köln, NJW 1999, s. 295.
Zob. dalej pkt. 8. Co do szczegó∏ów zob. U. Diederichsen [w:] Palandt. Bürgerliches Gesetzbuch,
C. H. Beck München 2003, s. 1969, nb. 35 i 36. Por. te˝ OLG Hamm, FamRZ 1994, s. 529; OLG
Düseldorf, NJW-RR 2000, s. 74.
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Zasadà jest, ˝e w wyznaczonym czasie odwiedzin to rodzic uprawniony do
kontaktów decyduje o ewentualnej stycznoÊci dziecka z osobami trzecimi.
Chodzi tu w szczególnoÊci o innych krewnych (np. dziadków). Co oczywiste,
w gr´ nie wchodzi przeniesienie uprawnienia do kontaktu na inne osoby, ani
nawet wykonywanie go przez osob´ trzecià20. Nie chodzi przecie˝ o prawo,
którym mo˝na swobodnie dysponowaç.
W czasie odwiedzin mogà zatem byç obecne inne osoby, w tym równie˝ (co
szczególnie cz´sto wywo∏uje spory) nowy partner lub wspó∏ma∏˝onek uprawnionego. Ewentualny sprzeciw rodzica sprawujàcego opiek´, bez wzgl´du na
jego motywacj´, uznawany jest zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie za pozbawiony znaczenia21. Decydujàce znaczenie mo˝e tu mieç wy∏àcznie to, jak
takà okolicznoÊç prze˝ywa samo dziecko oraz jaki ma ona wp∏yw na dziecko.
Zwraca si´ jednak uwag´ na to, ˝e w rzeczywistoÊci cz´sto b´dzie ono podziela∏o nastawienie rodzica, z którym stale zamieszkuje. Ze wzgl´du na dobro
dziecka Wy˝szy Sàd Krajowy w Szlezwiku22 wykluczy∏ obecnoÊç nowej partnerki ojca podczas spotkaƒ z dzieckiem. Powodem by∏a jej nadmierna sk∏onnoÊç
do okultyzmu. Motywacjà rozstrzygni´cia by∏ tu ewentualny negatywny wp∏yw
na dziecko. Przyczyny nie stanowi∏ natomiast sam zwiàzek.

8. Koszty odwiedzin
Koszty odwiedzin obcià˝ajà, co do zasady, rodzica uprawnionego do kontaktów. Nie mogà zatem zostaç „potràcone” z nale˝nej dziecku raty alimentacyjnej.
W prawie niemieckim takie stanowisko w doÊç oczywisty sposób wynika ju˝ ze sposobu ustalania wysokoÊci alimentów. Mianowicie alimenty okreÊlane na podstawie
tzw. Tabeli diseldorfskiej uwzgl´dniajà ju˝ to, ˝e dziecko przebywa od czasu do czasu u rodzica, któremu s∏u˝y prawo do kontaktów i jest przez niego utrzymywane.
Zwraca si´ jednak uwag´ równie˝ na to, ˝e wyjàtkowo mog∏aby powstaç sytuacja, w której obcià˝enia alimentacyjne by∏yby na tyle du˝e, ˝e uniemo˝liwia∏yby w praktyce wykonywanie prawa do kontaktów. Chodzi szczególnie o sytuacje, w których miejsca zamieszkania rodziców sà od siebie znacznie oddalone, a co za tym idzie koszty dojazdu wysokie. W prawie niemieckim wskazuje si´ w takiej sytuacji na mo˝liwoÊç skorzystania ze Êwiadczeƒ w∏aÊciwych,
trzeba przyznaç dobrze zorganizowanych, instytucji publicznych23. Z perspektywy prawa polskiego koszty te nale˝a∏oby jednak uwzgl´dniç przy okreÊlaniu
wysokoÊci alimentów, aby w nast´pstwie nie wywo∏aç tego rodzaju problemu.
20
21

22
23

Por. P. Finger, op. cit., s. 1076, nb. 36.
Inaczej orzek∏ jednak OLG Nürnberg (FamRZ 1998, s. 976) w przypadku planowanych wakacji z przyjació∏kà, na które nie zgadza∏a si´ matka dziecka.
OLG Schleswig, NJW 1985, s. 1786.
Np. Jugendamt-u (chodzi w szczególnoÊci o roszczenia z § 18 KJHG).
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W judykaturze niemieckiej akceptowane sà natomiast roszczenia odszkodowawcze zwiàzane z niepotrzebnie poniesionymi kosztami przejazdu do
miejsca kontaktów. JeÊli zatem ustalony termin odwiedzin odpad∏ bez usprawiedliwionej przyczyny oraz, co wa˝ne, bez jego odwo∏ania, rodzic uprawniony mo˝e dochodziç zwrotu poniesionych kosztów24.

9. Zaleg∏e odwiedziny
Zasadà jest, i˝ odwiedziny, które nie dosz∏y do skutku ze wzgl´du na
wa˝ne powody dotyczàce osoby dziecka, powinny zostaç przy najbli˝szej
okazji „nadrobione”. Przez wa˝ne powody rozumie si´ w literaturze z jednej
strony, „rzeczywiste” choroby dziecka, z drugiej zaÊ wa˝ne wydarzenia w jego ˝yciu (zarówno te zwiàzane z wypoczynkiem, sportem, przynale˝noÊcià
do organizacji m∏odzie˝owych, jak i urodziny dziecka a tak˝e rodzica sprawujàcego opiek´).
W piÊmiennictwie powszechnie zwraca si´ uwag´ na to, ˝e ustalajàc zasady kontaktów z dzieckiem, sàd powinien ka˝dorazowo regulowaç równie˝ sposób „nadrobienia” zaleg∏ych kontaktów. Jest to wa˝ne z dwóch powodów. Po
pierwsze, uregulowanie tej kwestii pozbawia rodzica „bojkotujàcego” kontakt
zach´ty do takiego post´powania. Zabiera mu przecie˝ „korzyÊci” z tego p∏ynàce. Po drugie, w∏aÊnie w ten sposób da si´ równie˝ uniknàç wielu niepotrzebnych sporów (sàdowych i pozasàdowych) zwiàzanych z istnieniem trudnych do zweryfikowania psychosomatycznych zaburzeƒ u dziecka, które uniemo˝liwi∏y kontakt. Odwiedziny trzeba przecie˝, niezale˝nie od powodu, i tak
przy najbli˝szej okazji powtórzyç.
Warto jeszcze zwróciç uwag´ i na to, ˝e rodzice majà obowiàzek wzajemnego informowania o ewentualnych przeszkodach uniemo˝liwiajàcych kontakt. JeÊli w tym zakresie dochodzi∏o ju˝ do problemów, sàd rodzinny nie tylko
móg∏by, ale nawet powinien i t´ kwesti´ wyraênie uregulowaç (np. wskazujàc
termin albo form´ w∏aÊciwà do zawiadomienia)25.

10. Kontakt listowny i telefoniczny
Kontakt listowny (obejmujàcy oprócz formy tradycyjnej tak˝e telefaks oraz
poczt´ elektronicznà) piel´gnowany obok regularnych odwiedzin, dobrze s∏u˝y dobru dziecka. Stàd wywodzony jest obowiàzek rodzica sprawujàcego
opiek´ przekazywania dziecku listów drugiego rodzica a tak˝e listów dziecka
rodzicowi. Rozciàgany jest on na do∏àczane do listów zdj´cia.
24
25

Por. np. P. Finger, op. cit., s. 1077, nb. 41 i powo∏ane tam orzecznictwo.
Tak OLG Nürnberg, FamRZ 1999, s. 1008.
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Warto w tym kontekÊcie zwróciç uwag´ na pewnà interesujàcà kwesti´, która obok pryncypialnego zagadnienia samej dopuszczalnoÊci kontaktów listownych, szczególnie mocno absorbowa∏a uwag´ doktryny niemieckiej. Chodzi
mianowicie o problem ewentualnej dopuszczalnoÊci kontroli tej formy kontaktu przez rodzica sprawujàcego opiek´. Sprawa poczàtkowo by∏a doÊç kontrowersyjna. Obecnie w zasadzie zgoda panuje co do tego, ˝e listy nie powinny
byç kontrolowane. Wniosek taki wywodzony jest przede wszystkim ze spostrze˝enia, i˝ równie˝ podstawowa forma stycznoÊci z dzieckiem, czyli kontakty osobiste, nie podlega przecie˝ kontroli rodzica sprawujàcego opiek´26.
Ewentualna kontrola by∏aby uzasadniona zupe∏nie wyjàtkowo. Mianowicie wówczas, gdy istniejà uzasadnione podstawy do obaw, ˝e kontakt listowny jest nadu˝ywany i zagra˝a dobru dziecka. Tak by∏oby np. w przypadku podwa˝ania autorytetu
rodzica sprawujàcego opiek´ co mog∏oby rodziç u dziecka konflikt lojalnoÊci.
W piÊmiennictwie niemieckim dominuje jednak przekonanie, ˝e równie˝ w takim przypadku rodzic sprawujàcy opiek´ nie mo˝e sam zadecydowaç o kontroli. Powinien natomiast przed∏o˝yç listy sàdowi. Sàd mo˝e wówczas skorzystaç
z jednej z dwóch mo˝liwoÊci. Je˝eli uzna to za celowe i wystarczajàce mo˝e wezwaç drugiego rodzica aby ten zaniecha∏ dzia∏aƒ naruszajàcych dobro dziecka
(§ 1684 ust. 3 zd. 2 k. c. n.). JeÊli zaÊ nie by∏by to Êrodek wystarczajàcy, sàd mo˝e od razu w ogóle zakazaç kontaktu listownego (§ 1684 ust. 4 k. c. n.).
Z kolei kontakty telefoniczne majà szczególne znaczenie w dwóch przypadkach. Mianowicie przy du˝ych odleg∏oÊciach dzielàcych miejsca zamieszkania uprawnionego oraz dziecka, a tak˝e w razie powa˝nych zachorowaƒ
uprawnionego rodzica wykluczajàcych osobiste spotkanie. Z ich pomocà mo˝na przecie˝ stosunkowo skutecznie zapobiegaç narastaniu poczucia obcoÊci.
Poza tym trudno by∏oby przekonujàco wyt∏umaczyç dziecku, ˝e mo˝e ono prowadziç rozmowy telefoniczne z kolegami, natomiast z rodzicem nie. Powszechnie przyjmuje si´ zatem, i˝ kontakt telefoniczny jest wskazany, co wi´cej, nie
mo˝e byç uzale˝niony od zgody rodzica sprawujàcego opiek´.
Z drugiej jednak strony, rodzic sprawujàcy opiek´ nie ma obowiàzku za∏o˝enia linii telefonicznej, aby dziecko mog∏o urzeczywistniaç swe prawo do kontaktów telefonicznych z drugim rodzicem.
W niemieckiej praktyce sàdowej istotne znaczenie odgrywa∏a jeszcze jedna kwestia. Chodzi∏o o ewentualny obowiàzek udost´pnienia numeru telefonu rodzicowi
uprawnionemu do kontaktów. Punktem wyjÊcia do rozwa˝enia tego problemu czyniono na ogó∏ spostrze˝enie, ˝e zasadniczo to rodzic sprawujàcy opiek´ sam decyduje o tym, czy i komu poda numer swego telefonu. Chodzi tu przecie˝ o sfer´ jego dóbr osobistych. Mimo to w wielu orzeczeniach sàdy wyraênie potwierdza∏y istnienie prawa uprawnionego do kontaktów rodzica domagania si´ od rodzica spra26

Por. np. D. Büte, op. cit., s. 95.
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wujàcego opiek´ telefonicznej osiàgalnoÊci. Le˝y bowiem w interesie dziecka, aby
w nag∏ych wypadkach uprawniony do kontaktów mia∏ mo˝liwoÊç szybkiego kontaktu z drugim rodzicem27. Takie stanowisko mo˝na uznaç za dominujàce równie˝ w piÊmiennictwie. Do innych wniosków mo˝na by dojÊç tylko wówczas, gdyby rodzic
sprawujàcy opiek´ mia∏ zastrze˝ony z wa˝nych powodów numer telefonu. Nie mog∏oby to dotyczyç sytuacji utajnienia numeru telefonicznego w∏aÊnie ze wzgl´du na
uprawnionego do kontaktu. W literaturze sporne jest jednak to, czy wyjaÊnienie powodu, dla którego numer zosta∏ zastrze˝ony, nale˝y do zadaƒ sàdu rodzinnego.
JeÊli zatem sami rodzice nie mogà osiàgnàç porozumienia w kwestii kontaktów telefonicznych z dzieckiem, sàd rodzinny powinien spraw´ t´ bli˝ej uregulowaç. Mo˝e zatem okreÊliç zarówno czas trwania rozmów, jak te˝ ich liczb´, a nawet por´. Dla przyk∏adu sàd w Monachium w doÊç typowej sprawie za
wystarczajàce przyjà∏ 10 minut tygodniowo28.

11. Wola dziecka
Elementem wywierajàcym istotny wp∏yw na uregulowanie prawa do osobistych kontaktów jest wola dziecka. W literaturze niemieckiej zgodnie podkreÊla
si´, ˝e dziecko nie mo˝e zostaç zredukowane do roli przedmiotu regulacji
w tym zakresie. Nie budzi wàtpliwoÊci, i˝ interes uprawnionego rodzica oraz interes dziecka powinny byç w∏aÊciwie wywa˝one29.
Praktyczny problem pojawia si´ wtedy, gdy samo dziecko odmawia sàdownie zarzàdzonego kontaktu z uprawnionym rodzicem. Pojawia si´ wówczas
kwestia oceny znaczenia takiej odmowy. Szczegó∏owe naÊwietlenie tego zagadnienia nie jest mo˝liwe w wàskich ramach opracowania. Wypada zatem
ograniczyç si´ do zasygnalizowania jedynie najbardziej ogólnych regu∏ wypracowanych w tym kontekÊcie przez judykatur´ niemieckà.
Powszechnie przyjmuje si´, i˝ prawid∏owa ocena znaczenia odmowy wymaga
wnikliwego rozwa˝enia okolicznoÊci konkretnego przypadku. Chodzi przede
wszystkim o ustalenie tego, czy opór dziecka wynika z istnienia jego w∏asnego
potencja∏u ocennego, czy te˝ jest raczej efektem mniej lub bardziej zakamuflowanych wskazówek drugiego rodzica lub nawet wyraênego nacisku z jego strony30.
27
28
29
30

Por. OLG Düseldorf, FamRZ 1997, s. 46.
OLG München, FamRZ 1998, s. 976.
Por. np. D. Büte, op. cit., s. 97 i n.
W ostatnich latach w literaturze niemieckiej szczególnie intensywnie dyskutowany jest psychologiczny fenomen odmowy kontaktów z rodzicem okreÊlany angloj´zycznym terminem Parental Alienation
Syndrome (PAS). Chodzi tu o zaburzenia emocjonalne dotykajàce dzieci znajdujàce si´ w konflikcie
lojalnoÊci wobec rozchodzàcych si´ rodziców. Konflikt ten cz´sto wykorzystywany jest przez sprawujàcego opiek´ rodzica dla zburzenia normalnych relacji z drugim z rodziców. Z regu∏y nast´puje to
poprzez stworzenie negatywnego obrazu „rodzica – wroga” i wytworzenie stanu bezkompromisowej
solidarnoÊci z rodzicem sprawujàcym opiek´. Szerzej na ten temat D. Büte, op. cit., s. 100 i n.
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W piÊmiennictwie powszechnà aprobatà cieszy si´ poglàd, zgodnie z którym przy m∏odszych dzieciach (mniej wi´cej do 12 lat) na rodzicu sprawujàcym
opiek´ cià˝y bezwzgl´dny obowiàzek prze∏amania oporu poprzez stosowanie
odpowiednich Êrodków wychowawczych. Wprawdzie wola m∏odszych dzieci
na ogó∏ nie odgrywa podstawowej roli przy uregulowaniu prawa do kontaktów,
jednak sàd nie powinien pominàç wyjaÊnienia przyczyn odmowy. Mogà one
mieç istotne znaczenie w kontekÊcie prawid∏owoÊci wykonywania w∏adzy rodzicielskiej przez rodzica na co dzieƒ opiekujàcego si´ dzieckiem.
Z kolei przy dzieciach starszych, w wi´kszym stopniu zdolnych do kszta∏towania w∏asnych ocen, a w efekcie do podejmowania samodzielnych decyzji urzeczywistniajàcych ich prawo do samostanowienia, sàd rodzinny ma
obowiàzek nie tylko wyjaÊnienia przyczyn odmowy, ale te˝ uwzgl´dnienia ich
przy kszta∏towaniu rozstrzygni´cia. Istotne jest, czy chodzi o okolicznoÊci
obiektywnie usprawiedliwiajàce odmow´ a przy tym oparte na rzeczywistych
doÊwiadczeniach dziecka. JeÊli tak, wol´ dziecka nale˝y uwzgl´dniç, o ile ta
nie b´dzie sprzeczna z jego dobrem. Równie˝ jednak w przypadku dzieci starszych ich wola nie ma w ˝adnym razie znaczenia decydujàcego31. Kontakt
z rodzicem zwykle s∏u˝y dobru dziecka, dlatego powszechne jest przekonanie, ˝e co do zasady nale˝y go ustanowiç tak˝e wbrew woli dziecka. Dla przyk∏adu nawet bardzo silny opór dziecka nie b´dzie móg∏ prowadziç do wy∏àczenia osobistej stycznoÊci z rodzicem, jeÊli ma swe êród∏o wy∏àcznie w zerwanych od d∏u˝szego czasu kontaktach. Do wykluczenia kontaktu nie mo˝e
tak˝e prowadziç opór dziecka zwiàzany z jego przekonaniem, ˝e obecny mà˝
matki jest jego biologicznym ojcem.

12. Stymulujàca rola przepisów o egzekucji
OczywistoÊcià b´dzie stwierdzenie, i˝ jeÊli kontakty z dzieckiem zosta∏y
sprecyzowane w orzeczeniu sàdowym, mogà byç, co do zasady, przymusowo
egzekwowane. Prawo niemieckie przewiduje tu ca∏à gam´ mo˝liwoÊci. Ich
szczegó∏owa analiza przekracza∏aby zdecydowanie ramy opracowania. Zostanie zatem pomini´ta.
Warto jednak zasygnalizowaç pewnà osobliwoÊç. Otó˝ prawo niemieckie zna
wyodr´bnione post´powanie „mediacyjne” (Umgangsvermittlungsverfahren)
majàce na celu doprowadzenie do porozumienia mi´dzy rodzicami w zakresie
kontaktów z dzieckiem. W ramach post´powania sàd ma obowiàzek, z jednej
strony, wyjaÊnienia rodzicom znaczenia osobistych kontaktów z rodzicem dla
dobra dziecka, z drugiej zaÊ naÊwietliç prawne konsekwencje ich utrudniania
(si´gajàce nawet mo˝liwoÊci pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej). JeÊli rodzice
31

Por. np. Diederichsen, op. cit., s. 1968, nb. 23.
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nie osiàgnà porozumienia, sàd z urz´du rozwa˝y czy i jakie Êrodki przymusu nale˝y zastosowaç. Warto w tym kontekÊcie zwróciç uwag´ na to, ˝e jako szczególnie efektywny Êrodek przymusu w tym zakresie w piÊmiennictwie wskazywana jest mo˝liwoÊç ukarania grzywnà (Zwangsgeld). JednoczeÊnie jednak s∏usznie zwraca si´ uwag´ na to, ˝e przymusowo realizowane kontakty muszà budziç
istotne wàtpliwoÊci. Na ogó∏ przecie˝ dodatkowo obcià˝ajà stosunki mi´dzy
dzieckiem oraz rodzicem sprawujàcym opiek´ na co dzieƒ, który prawo drugiego rodzica bojkotuje. Mimo to ustawodawca niemiecki nie zrezygnowa∏ z uregulowaƒ dotyczàcych przymusowej egzekucji. Wynika to w szczególnoÊci z przekonania, ˝e to nie tyle sama egzekucja, co raczej ju˝ jej teoretyczna dopuszczalnoÊç mo˝e mieç w konkretnym przypadku istotne znaczenie.

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

81

Raport na temat zasad dotyczàcych
ustalenia i konsekwencji prawnych rodzicielstwa1
A. Wprowadzenie
1. Komisja ekspertów z dziedziny prawa rodzinnego (CJ-FA), po przeanalizowaniu propozycji sformu∏owanych podczas XXVII Kolokwium Prawa Europejskiego w sprawie kwestii prawnych odnoszàcych si´ do pochodzenia dziecka i funkcji rodzicielskich, które to Kolokwium odby∏o si´ w Vallettcie (Malta) w dniach 15
do 17 wrzeÊnia 1997 r., wzi´∏a pod uwag´ fundamentalne znaczenie problemów
dotyczàcych rodzicielstwa, a szerzej, statusu prawnego dziecka. Dlatego,
na swym 30-tym posiedzeniu (Malta, 17-19 wrzeÊnia 1997 r.) CJ-FA podj´∏a decyzj´ wydania polecenia swej Grupie Roboczej nr 2 (CJ-FA-GT2)2, zajmujàcej si´
statusem prawnym dzieci, by zaj´∏a si´ kwestiami dotyczàcymi rodzicielstwa
i sporzàdzi∏a raport przedstawiajàcy zasady odnoszàce si´ do ustalania i konsekwencji prawnych rodzicielstwa, aby w ten sposób stworzyç wytyczne dla Paƒstw
(zob. dok. CJ-FA (97) 27, par. 9). Nadto, podczas swego 32-go posiedzenia CJ-FA podkreÊli∏a, ˝e niektóre bàdê wr´cz wszystkie z tych zasad dotyczàcych ustalania i konsekwencji prawnych rodzicielstwa mo˝na uwa˝aç za modele, po które
obecnie lub w przysz∏oÊci mogà si´gnàç Paƒstwa Cz∏onkowskie opracowujàc lub
rewidujàc swe prawo krajowe w zakresie omawianych tu kwestii.
2. Obowiàzujàcy obecnie zakres pe∏nomocnictw CJ-FA w odniesieniu
do kwestii badanych przez CJ-FA-GT2, jest nast´pujàcy:
„przyjàç, dla rozwa˝enia przez CDCJ, raport na temat zasad ustalania i konsekwencji prawnych rodzicielstwa. Projekt raportu winien byç ukoƒczony przez
CJ-FA w 2001 r.”
3. Na swym pierwszym posiedzeniu (2-5 grudnia 1997 r.) CJ-FA-GT2 sporzàdzi∏a pierwszy szkic zasad dotyczàcych ustalania i konsekwencji prawnych
rodzicielstwa, a na spotkaniu drugim (17-19 lutego 1998 r.) i trzecim (11-15 ma1
2

T∏umaczenie z j´zyka angielskiego.
Sk∏ad Grupy Roboczej zajmujàcej si´ statusem prawnym dzieci (CJ-FA-GT2) jest nast´pujàcy: p. Milos HATAPKA (S∏owacja) – Przewodniczàcy, p. Jacqueline BROWN (Zjednoczone Królestwo), p.
Markku HELIN (Finlandia), p. Isabelle MAISTRE (Francja), p. Margit MOSER-SZELESS (Szwajcaria),
p. Xeni SKORINI-PAPARRIGOPOULOU (Grecja) oraz p. Anita WICKSTRÖM (Szwecja). Konsultantem
Grupy CJ-FA-GT2 jest p. Linda NIELSEN, Profesor prawa rodzinnego Uniwersytetu w Kopenhadze
i przewodniczàca Duƒskiej Komisji Reformy Prawa Dziecka.
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ja 1998 r.) zrewidowa∏a pierwszy projekt przeznaczony do przed∏o˝enia CJ-FA
na 32-gim posiedzeniu (17-19 marca 1999 r.). Po sprawdzeniu zakresu pe∏nomocnictw CJ-FA, CJ-FA-GT2 przeanalizowa∏a kwestie w∏adzy (odpowiedzialnoÊci) rodzicielskiej podczas 4-go posiedzenia (21-23 kwietnia 1999 r.). CJ-FA-GT2 przeanalizowa∏a i ukoƒczy∏a ostateczny projekt Raportu na temat zasad
ustalania i konsekwencji prawnych rodzicielstwa na swym 5-tym, 6-tym i 7mym posiedzeniu. Ostateczny projekt Raportu zosta∏ przekazany CJ-FA
na jej 34-te posiedzenie w roku 2001.
4. Dla sporzàdzenia niniejszego Raportu CJ-FA-GT2 wzi´∏a pod uwag´
sprawozdania, ∏àcznie z raportem generalnym, przedstawione na XXVII Kolokwium, a tak˝e propozycje zg∏oszone na tym forum.

B. Zasady odnoszàce si´ do ustalania rodzicielstwa prawnego
a) Sprawy ogólne odnoszàce si´ do rodzicielstwa prawnego
5. Uczestnicy XXVII Kolokwium Prawa Europejskiego na temat problemów
prawnych zwiàzanych z rodzicielstwem (wrzesieƒ 1997, Valletta, Malta) uznali,
˝e od czasu otwarcia do podpisu Europejskiej Konwencji o przysposobieniu
dzieci [ETS 58] oraz Europejskiej Konwencji w sprawie statusu prawnego dzieci ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich [ETS 85] odpowiednio w latach 1967 i 1975,
w ka˝dym z Paƒstw zasz∏y znaczne spo∏eczne i prawne zmiany, nadto nale˝y
uwzgl´dniç postanowienia Konwencji Praw Dziecka ONZ z 1989 r. oraz Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dziecka [ETS 160] z 1996 r. Wy˝ej
wspomniane zmiany spo∏eczne i prawne, w po∏àczeniu z nowymi, dost´pnymi
technikami medycznymi, zwi´kszy∏y potrzeb´ uaktualnienia przez Paƒstwa Europy uregulowaƒ prawnych, tak by w prawie ich zosta∏y zawarte w∏aÊciwe standardy, a tak˝e by zapewniç wi´kszà pewnoÊç prawnà statusu prawnego
wszystkich dzieci.
6. Sprawy zwiàzane z rodzicielstwem sà jednymi z g∏ównych kwestii powstajàcych przy rozpatrywaniu statusu prawnego dzieci. Dlatego, godnym polecenia jest stworzenie g∏ównych zasad rzàdzàcych okreÊlaniem i prawnymi konsekwencjami rodzicielstwa, aby stworzyç wytyczne, którymi mogà kierowaç si´
Paƒstwa wprowadzajàc bàdê rozwa˝ajàc reformy prawne w tej dziedzinie.
7. Przy nakreÊlaniu zasad zawartych w niniejszym raporcie wzi´to pod uwag´ g∏ówne zasady wprowadzone orzecznictwem by∏ej Europejskiej Komisji
Praw Cz∏owieka oraz Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w omawianej
sprawie. W tym zakresie nale˝y przypomnieç interpretacj´, jakà Trybuna∏ nada-
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je Artyku∏owi 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka w zakresie ustalania rodzicielstwa: „Poszanowanie rodziny implikuje w szczególnoÊci, w opinii Trybuna∏u, i˝ w prawie krajowym winny istnieç prawne zabezpieczenia umo˝liwiajàce integracj´ dziecka z rodzinà od momentu jego urodzenia” (por. Marckx
przeciwko Belgii (1979)3; Johnston przeciwko Irlandii (1986)4). Bioràc nadto
pod uwag´ zasad´ braku dyskryminacji, zakreÊlonà w Artykule 14 Konwencji,
interpretacja ta dopuszcza wyjàtki jedynie wówczas, gdy istnieje nale˝yte uzasadnienie zgodne z zasadami praworzàdnoÊci, koniecznoÊci obrony wartoÊci
wymienionych w paragrafie 2 Artyku∏u 8 w spo∏eczeƒstwie demokratycznym
oraz zasady proporcjonalnoÊci Êrodków.
8. Zasady niniejszego raportu dotyczà wy∏àcznie kwestii zwiàzanych z rodzicielstwem prawnym, poniewa˝ ustalenie rodzicielstwa biologicznego jest sprawà medycznà. Stàd, wszelkie odniesienia do rodzicielstwa winny byç rozumiane, jako odniesienia do prawnego pochodzenia dziecka. W tym te˝ zakresie
podkreÊlono, ˝e odniesienia raportu do „rodzica” winny byç rozumiane jako
dotyczàce wy∏àcznie „rodzica prawnego”, którego definiuje si´ jako osob´,
której rodzicielstwo zosta∏o ustalone w sposób przewidziany prawem.
9. Dla interpretacji i stosowania podanych dalej zasad kwestià nadrz´dnà powinien byç interes dziecka. Tu znów nale˝y podkreÊliç, ˝e w interesie
dziecka le˝y przede wszystkim ustalenie rodzicielstwa od momentu jego
narodzin, a po wtóre nadanie tak ustalonemu rodzicielstwu stabilnoÊci
na przestrzeni czasu.
10. W uzupe∏nieniu interesów dziecka mo˝na równie˝ rozwa˝aç inne interesy,
w rodzaju interesu rodziny, a tak˝e interesu publicznego. Dlatego prawo mo˝e
nie dozwoliç na ustalenie rodzicielstwa na podstawie pokrewieƒstwa biologicznego w takich przypadkach, jak prokreacja wspomagana medycznie przy anonimowym dawcy spermy. Ustalenie biologicznego pokrewieƒstwa mo˝e byç te˝
zabronione w przypadku pochodzenia dziecka ze zwiàzku kazirodczego.
11. Podane ni˝ej zasady dotyczàce rodzicielstwa prawnego majà w swej
intencji oddawaç równowag´ mi´dzy „biologicznà prawdà”, odzwierciedlajàcà przede wszystkim rodzicielstwo biologiczne i genetyczne, a „rodzicielstwem spo∏ecznym” bioràcym pod uwag´ to, z kim dziecko ˝yje i kto si´ nim
opiekuje. W zwiàzku z tym warto wspomnieç, i˝ w przypadku, w którym po3

4

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Marckx przeciwko Belgii z 13 czerwca 1979, Seria A, nr 31.
Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Johnston i inni przeciwko Irlandii
z 24 stycznia 1986, Seria A, nr 112.
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wód wnosi∏, i˝ jest biologicznym ojcem dziecka swej by∏ej partnerki, która
w momencie narodzin dziecka pozostawa∏a w zwiàzku z innym m´˝czyznà,
Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka stwierdzi∏: „W tym konkretnym przypadku powód [...] nie stworzy∏ ˝adnej emocjonalnej wi´zi z dzieckiem [...]. Dlatego wi´ê powoda z dzieckiem by∏a niewystarczajàca, by jà uznaç za wi´ê rodzinnà. [...] Sàdy krajowe nie bezpodstawnie uzna∏y wi´kszà wag´ interesów
dziecka i rodziny, w której ˝yje, ani˝eli interesu powoda, w uzyskaniu potwierdzenia faktu biologicznego” (Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka (Dzia∏ IV),
postanowienie z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie apelacji nr 27110/95
w sprawie Nylynd przeciwko Finlandii).
b) Ustalenie macierzyƒstwa
Zasada nr 1:
Kobieta, która rodzi dziecko, powinna byç uwa˝ana za jego matk´.
12. Zasada 1 podkreÊla, i˝ macierzyƒstwo prawne zdeterminowane jest faktem urodzenia. Zasada 1 jest zgodna z treÊcià paragrafu 1 Zasady 14 warunków ogólnych, dotyczàcych stosowania technik sztucznego zap∏odnienia, zawartych w raporcie sporzàdzonym przez Komisj´ ekspertów Rady Europy
do spraw post´pu nauk biomedycznych (CAHBI) na temat „sztucznej prokreacji u ludzi”. Nadto, jest ona zgodna z interpretacjà podanà przez Europejski
Trybuna∏ Praw Cz∏owieka w orzeczeniu w sprawie Marckx, wed∏ug którego fundamentalnym prawem matki i dziecka jest pe∏ne ustalenie ich pokrewieƒstwa
od momentu narodzin5.
13. Jednak˝e, skutki nowych osiàgni´ç biologii i medycyny, a w szczególnoÊci istnienie matek zast´pczych (z wykorzystaniem jej w∏asnych jajeczek albo innej kobiety), a tak˝e ró˝ne mo˝liwoÊci stwarzane przez medycznie wspomaganà prokreacj´ muszà byç wzi´te pod uwag´. W odniesieniu do tego zagadnienia te paƒstwa, które dopuszczajà mo˝liwoÊç zast´pczej matki w przypadkach okreÊlonych prawem krajowym, powinny stworzyç procedury pozostajàce pod kontrolà kompetentnych w∏adz, które uwzgl´dnià interes dziecka
w momencie przeniesienia rodzicielstwa prawnego z matki zast´pczej na nowà matk´ prawnà. Ponadto, nale˝y te˝ stosowaç zasady odzwierciedlone w raporcie „Sztuczna prokreacja u ludzi”, sporzàdzonym przez Komisj´ ekspertów
Rady Europy w sprawie post´pów nauk biomedycznych (CAHBI) w okre5

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Marckx przeciwko Belgii
z 13 czerwca 1979, Seria A, nr 31.
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sie 1985–1987, szczególnie zasady wymienione w paragrafach 2 i 4 Zasady 15
raportu, które brzmià:
„2. Wszelkie kontrakty lub porozumienia mi´dzy matkà zast´pczà i innà
osobà bàdê zwiàzkiem dwojga osób, dla których nosi∏a ona dziecko, b´dà
prawnie nieskuteczne.
4. Jednak˝e, w wyjàtkowych przypadkach okreÊlonych prawem krajowym,
przy jednoczesnym nale˝ytym uwzgl´dnieniu paragrafu 2 niniejszej zasady,
Paƒstwa mogà przyjàç, ˝e lekarz lub instytucja mo˝e przystàpiç do zap∏odnienia zast´pczej matki technikami sztucznej prokreacji pod warunkiem, ˝e:
a. matka zast´pcza nie uzyska ˝adnych materialnych korzyÊci z tego zabiegu;
b. matka zast´pcza b´dzie mieç w momencie urodzenia mo˝liwoÊç zatrzymania dziecka.”
14. Niemniej, po przeanalizowaniu ró˝nych sytuacji powstajàcych przy medycznie wspomaganej prokreacji uzgodniono, ˝e zasada 1 dotyczy sytuacji
prawnej w momencie narodzin. Dlatego, wszelkie umowy uprzednie, dotyczàce narodzin dziecka i obowiàzku jego oddania potem innej osobie nie b´dà
mieç wp∏ywu na macierzyƒstwo prawne w momencie urodzin. Innymi s∏owy,
wszystkie poprzednie okolicznoÊci dotyczàce zap∏odnienia i cià˝y (na przyk∏ad
przypadki macierzyƒstwa zast´pczego) oraz wszelkie dalsze modyfikacje rodzicielstwa prawnego (na przyk∏ad przysposobienie przez innà osob´) nie b´dà mieç wp∏ywu na macierzyƒstwo prawne w momencie narodzin.
c) Ustalenie ojcostwa
Zasada 2:
1. Prawo winno zawsze przewidywaç mo˝liwoÊç ustalenia ojcostwa
w drodze domniemania, uznania lub orzeczenia sàdowego.
2. Ustalenie ojcostwa mo˝e byç zabronione jedynie w wyjàtkowych
okolicznoÊciach okreÊlonych prawem, gdy interes dziecka tego wymaga.
15. Paragraf 1 niniejszej Zasady podkreÊla koniecznoÊç stworzenia zawsze
mo˝liwoÊci ustalenia ojcostwa.6
6

W zakresie tym odnotowano toczàcà si´ spraw´ przed Europejskim Trybuna∏em Praw Cz∏owieka,
w której powód podajàcy si´ za ojca nie móg∏ uzyskaç ustalenia ojcostwa po zgonie matki (Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, Yousef przeciwko Holandii, orzeczenie z dnia 5 wrzeÊnia 2000,
Ap. nr 33711/96).
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16. Zasada 2 ma charakter ogólny i stosuje si´ niezale˝nie od tego, czy
dziecko urodzi∏o si´ w wyniku medycznie wspieranej prokreacji, czy te˝ nie.
17. Zasada wskazuje, i˝ istniejà trzy wyraênie ró˝niàce si´ od siebie formy
ustalenia ojcostwa: poprzez domniemanie (sposób najcz´stszy), uznanie oraz
na mocy orzeczenia sàdowego. Formy te wymieniamy w normalnym porzàdku
ich stosowania. Niemniej, kolejnoÊç ta nie uniemo˝liwia Paƒstwom zastàpienia
w pewnych sytuacjach jednej formy innà lub nawet ich ∏àczenia.
18. Termin: ‘domniemanie’, w znaczeniu u˝ytym w Raporcie, okreÊla sytuacj´,
gdzie skutki prawne osiàga si´ drogà zwyk∏ego dzia∏ania prawa (z mocy prawa).
U˝yty w Raporcie termin: ‘uznanie’ opisuje sytuacje, gdzie ojcostwo ustalane jest
na podstawie dobrowolnych czynnoÊci rodziców. Uznanie mo˝e przybieraç ró˝ne formy, np. oÊwiadczenia z∏o˝onego przed organem w∏adz administracyjnych
(Urzàd Stanu Cywilnego), do protoko∏u sàdowego lub administracyjnego, pisemnej umowy rodziców lub wspólnego podpisania aktu urodzenia.
19. Paragraf 2 Zasady 2 dotyczy przypadków, gdzie w imi´ najlepiej rozumianych interesów dziecka ustalenie ojcostwa jest w ogóle niedozwolone, np.
w odniesieniu do dzieci zrodzonych ze zwiàzku kazirodczego. Zakaz ten mo˝e
si´ stosowaç do wszystkich form ustalania ojcostwa. Zasada nie rozwa˝a mo˝liwoÊci dochodzenia przez konkretnego m´˝czyzn´ ustalenia swego ojcostwa.
Ustalenie ojcostwa drogà domniemania w przypadku zwiàzków ma∏˝eƒskich
20. Domniemanie skutkujàce ustaleniem ojcostwa opiera si´ na prawdopodobieƒstwie mówiàcym, i˝ ojcostwo biologiczne jest zbie˝ne z sytuacjà uznanà prawnie (np. mà˝ kobiety rodzàcej dziecko jest poprzez domniemanie
uznawany za ojca dziecka). Zapis ten uwzgl´dnia orzecznictwo Europejskiego
Trybuna∏u Praw Cz∏owieka: W sprawie Berrehab przeciwko Holandii (1988)7
Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e zwiàzek istniejàcy pomi´dzy ma∏˝onkami przy zawartym
prawnie i prawid∏owo zwiàzku ma∏˝eƒskim musi byç uznany za zwiàzek rodzinny w znaczeniu Artyku∏u 8 Konwencji: wspólne po˝ycie rodziców nie jest tu warunkiem koniecznym. Ponadto, Trybuna∏ wzià∏ nawet pod uwag´ i to, ˝e dziecko zrodzone z takiego zwiàzku jest ipso iure jego cz´Êcià, stàd od momentu
narodzin i wskutek samego faktu narodzin mi´dzy nim a jego rodzicami istnieje wi´ê rozstrzygajàca o istnieniu zwiàzku rodzinnego chronionego Artyku∏em 8, nawet jeÊli rodzice ˝yjà w roz∏àczeniu.
7

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Berrehab przeciwko Holandii
z 21 czerwca 1988, Seria A, nr 138.
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21. Bioràc pod uwag´ ró˝norodnoÊç faktycznych sytuacji istnieje koniecznoÊç zastanowienia si´, w których przypadkach nale˝y stosowaç domniemanie. Aby ustaliç, jakie domniemania mo˝na stosowaç przy ustalaniu ojcostwa
w zwiàzkach ma∏˝eƒskich, rozwa˝ono nast´pujàce sytuacje:
– dziecka pocz´tego przed zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego, a urodzonego
w trakcie trwania zwiàzku,
– dziecka pocz´tego w trakcie trwania zwiàzku ma∏˝eƒskiego i urodzonego
w trakcie jego trwania,
– dziecka pocz´tego w trakcie trwania zwiàzku ma∏˝eƒskiego, a urodzonego
po jego ustaniu,
– dziecka pocz´tego w trakcie trwania pierwszego zwiàzku ma∏˝eƒskiego
matki, a urodzonego w trakcie trwania jej drugiego zwiàzku ma∏˝eƒskiego,
– dziecka pocz´tego przed zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego, a urodzonego
po jego ustaniu.
22. Uwzgl´dniajàc powy˝sze przypadki proponujemy dwie nast´pujàce zasady:
Zasada 3:
1. Dziecko urodzone w trakcie trwania zwiàzku ma∏˝eƒskiego swej matki
jest przez domniemanie uznawane za dziecko m´˝a swej matki.
2. Paƒstwa mogà nie stosowaç powy˝szego domniemania, jeÊli dziecko
urodzi∏o si´ po faktycznej lub prawnej separacji ma∏˝onków.
23. Paragraf 1 Zasady 3 dotyczy zazwyczaj wyst´pujàcego domniemania,
które mówi, ˝e mà˝ kobiety rodzàcej dziecko jest automatycznie i przez domniemanie uznawany za jego ojca.
24. Drugi paragraf Zasady zainspirowany zosta∏ pewnymi krajowymi systemami
prawnymi, które zabraniajà domniemania ojcostwa po faktycznej lub prawnej ma∏˝onków. W prawie niektórych paƒstw, na przyk∏ad, mimo i˝ generalnie stosuje si´
ustalenie ojcostwa poprzez domniemanie, zasada ta nie ma zastosowania w przypadkach, gdy dziecko urodzi∏o si´ po nastàpieniu prawnej separacji rodziców.
Zasada 4:
1. Dziecko urodzone przed up∏ywem terminu okreÊlonego
w myÊl prawa poprzez odniesienie do normalnego okresu cià˝y,
po ustaniu zwiàzku ma∏˝eƒskiego matki, jest przez domniemanie uznawane
za dziecko m´˝a swej matki.
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2. Paƒstwa majà swobod´ odejÊcia od powy˝szego domniemania,
jeÊli dziecko urodzi∏o si´ po rozwiàzaniu zwiàzku ma∏˝eƒskiego
na drodze jego uniewa˝nienia lub rozwodu.
25. Paragraf 1 Zasady 4 odnosi si´ do przypadków, gdy zwiàzek ma∏˝eƒski
ustaje wskutek zgonu m´˝a albo na mocy wyroku rozwodowego lub uniewa˝niajàcego zwiàzek.
26. Paragraf drugi Zasady zainspirowany zosta∏ pewnymi krajowymi regulacjami prawnymi, które zabraniajà ustalenia ojcostwa poprzez domniemanie po uniewa˝nieniu lub rozwiàzaniu zwiàzku ma∏˝eƒskiego wyrokiem rozwodowym. Paragraf ten pozostawia swobod´ decyzji tym Paƒstwom, które nie chcà w takich przypadkach stosowaç paragrafu 1. Ideà le˝àcà u pod∏o˝a tego zapisu jest przekonanie, ˝e fakt, i˝ mà˝ nie jest biologicznym ojcem dziecka, mo˝e byç czynnikiem,
który doprowadzi∏ do rozwodu lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa. Dlatego, w przypadkach tego rodzaju bardziej praktycznym podejÊciem dla wszystkich zainteresowanych stron jest wy∏àczenie automatycznego ustalenia ojcostwa m´˝a matki
po rozwodzie lub uniewa˝nieniu zwiàzku ma∏˝eƒskiego, poniewa˝ pomaga to
uniknàç spraw o zaprzeczenie ojcostwa. Brak zastosowania domniemania umo˝liwi w takich przypadkach biologicznemu ojcu uznanie dziecka bez koniecznoÊci
wyst´powania najpierw o zaprzeczenie ojcostwa w post´powaniu sàdowym.
Ustalanie ojcostwa poprzez domniemanie w przypadku zwiàzków nieformalnych
Zasada 5:
Paƒstwa majà swobod´ stosowania domniemania, o którym mowa
w Zasadach 3 i 4, w przypadkach, gdy matka dziecka pozostaje
lub pozostawa∏a w zwiàzku nieformalnym z m´˝czyznà.
27. Zasada 5 odnosi postanowienia dotyczàce stosowania domniemania, o którym mowa w Zasadach 3 i 4, do zwiàzków nieformalnych. Bierze ona pod uwag´
fakt, i˝ zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka dziecko
urodzone ze zwiàzku, w którym ojciec i matka pozostawali bez zawarcia zwiàzku
ma∏˝eƒskiego, jest ipso iure cz∏onkiem tej rodziny od momentu urodzenia wskutek
samego faktu narodzin (Keegan przeciwko orzeczeniu Irlandii (1994)8). G∏ówna trudnoÊç stosowania domniemania w przypadku osób pozostajàcych w zwiàzkach nieformalnych polega na udowodnieniu poczàtku i koƒca wspólnego po˝ycia.
8

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Keegan przeciwko Irlandii
z 26 maja 1994, Seria A, nr 291.
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TrudnoÊç t´ mo˝na rozwiàzaç na przyk∏ad poprzez stosowanie domniemania jedynie wobec osób pozostajàcych obecnie lub w jakimÊ czasie w zwiàzku w okolicznoÊciach porównywalnych do zwiàzku ma∏˝eƒskiego, albo w zwiàzku zarejestrowanym we w∏aÊciwych organach. Niemniej, nale˝y wziàç pod uwag´, i˝ Trybuna∏ zawyrokowa∏, ˝e: „mimo, i˝ w stosunku do osób nie pozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim wspólne po˝ycie stanowi z zasady warunek uznania ich zwiàzku za równowa˝ny zwiàzkowi rodzinnemu, w wyjàtkowych przypadkach równie˝ i inne czynniki mogà pos∏u˝yç do wykazania, i˝ zwiàzek ich jest wystarczajàco sta∏y, by stworzyç „rodzinne wi´zy de facto” (Kroon przeciwko orzeczeniu Holandii (1994)9).
Zasada 6:
Paƒstwa winny zawrzeç w swym w∏asnym prawie zasady rozwiàzywania
sytuacji powsta∏ych wskutek konfliktu ustaleƒ opartych o domniemanie.
28. Celem tej zasady jest zobligowanie Paƒstw do wprowadzenia we w∏asnym prawie rozwiàzaƒ dla przypadków, gdzie zastosowanie zasady domniemania mo˝e prowadziç do sprzecznych ze sobà ustaleƒ (np. jeÊli kobieta wyjdzie ponownie za mà˝ krótko po zgonie m´˝a, po czym krótko po tym fakcie
wyda na Êwiat dziecko). Zasada nie dà˝y do narzucenia sposobu, w jaki Paƒstwa powinny rozwiàzaç taki konflikt.
29. Je˝eli Paƒstwa zdecydujà si´ stosowaç domniemanie równie˝ w stosunku do zwiàzków nieformalnych (Zasada 5), wówczas i tu mo˝e powstaç konflikt ustaleƒ poprzez domniemanie. W takich sytuacjach stosuje si´ Zasad´ 6,
a znalezienia rozwiàzaƒ konfliktu domniemaƒ w przypadkach osób pozostajàcych w zwiàzkach nieformalnych oczekuje si´ od poszczególnych Paƒstw.
Ustalenie ojcostwa poprzez dobrowolne uznanie
Zasada 7:
1. Je˝eli ojcostwo nie zostaje ustalone przez domniemanie,
wówczas prawo winno przewidywaç mo˝liwoÊç jego ustalenia
poprzez dobrowolne uznanie.
2. Paƒstwa mogà obwarowaç takie ustalenie jednym lub dwoma
z poni˝szych warunków:
9

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Kroon i inni przeciwko Holandii z 27 paêdziernika 1994, Seria A, nr 297-C.
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a) zgodà dziecka, a póki w myÊl prawa wewn´trznego dziecko
nie jest uwa˝ane za osob´ majàcà wystarczajàce
zrozumienie sprawy, zgodà jego przedstawiciela;
b) zgodà matki dziecka.
3. Paƒstwa mogà te˝ uzale˝niç ustanowienie ojcostwa poprzez dobrowolne
uznanie od zgody lub potwierdzenia kompetentnych w∏adz, gdy celem takiego
uwarunkowania jest zapewnienie, by osoba, która uzna∏a dziecko, spe∏ni∏a wymogi ustanowione prawem.
30. Poniewa˝ dobrowolne uznanie dziecka ma bezpoÊredni wp∏yw na jego
status, a tak˝e sytuacj´ matki, Paƒstwa mogà pragnàç daç matce lub dziecku,
albo im obojgu, mo˝liwoÊç wniesienia sprzeciwu wobec ustanowienia ojcostwa poprzez dobrowolne uznanie przez osob´ twierdzàcà, i˝ jest ojcem. Nie
oznacza to jednak, ˝e ojcostwo nie mo˝e byç ustanowione, jeÊli któraÊ z ww.
osób wniesie sprzeciw wobec dobrowolnego uznania. W takich przypadkach,
choç uznanie ojcostwa drogà dobrowolnego uznania b´dzie niemo˝liwe, mo˝na je uzyskaç w drodze post´powania sàdowego.
31. Je˝eli chodzi o zgod´ dziecka, nale˝y zauwa˝yç, ˝e w wi´kszoÊci przypadków w momencie ustanawiania ojcostwa dziecko jest zbyt ma∏e, by wyraziç swojà zgod´. W przypadku bardzo ma∏ych dzieci, jeÊli Paƒstwa zdecydujà
si´ uwarunkowaç ustanowienie ojcostwa zgodà dziecka, wymagana zgoda
mo˝e byç wyra˝ona przez jego przedstawiciela. Natomiast wówczas, gdy prawo wewn´trzne uzna dziecko za posiadajàce wystarczajàce zrozumienie sytuacji, nale˝y uzyskaç jego zgod´ zgodnie z duchem Konwencji Praw Dziecka
ONZ oraz Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dziecka.
32. Zasada ta dà˝y do znalezienia równowagi mi´dzy dwoma przeciwstawnymi poglàdami. Z jednej strony istnieje poglàd, i˝ ustanowienie ojcostwa drogà dobrowolnego uznania powinno byç zawsze uwarunkowane zgodà dziecka i ewentualnie matki. Zgodnie z tym poglàdem ka˝de inne podejÊcie b´dzie
sprzeczne z prawami dziecka, okreÊlonymi w ww. Konwencjach, choç najstarsze europejskie, mi´dzynarodowe instrumenty prawne (Europejska Konwencja
o statusie prawnym dzieci ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich z 1975 r. oraz Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967 r.) nie wymagajà uzyskania
zgody dziecka. Nadto, poglàd ten utrzymuje, ˝e ustanowienie ojcostwa drogà
dobrowolnego uznania nie powinno byç uwarunkowane zgodà ˝adnych kompetentnych organów w∏adz. Poglàd przeciwstawny mówi, ˝e obwarowanie dobrowolnego uznania ojcostwa zgodà dziecka lub matki nie u∏atwi∏oby ustanowienia ojcostwa, tote˝ by∏oby niekorzystne. Dlatego, w poglàdzie tym twierdzi
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si´, ˝e decyzja o ewentualnym uwarunkowaniu ustalenia ojcostwa w ten sposób winna pozostaç w gestii Paƒstw.
33. Czynione w niniejszej Zasadzie, a tak˝e w zasadach dalszych, odniesienia do „dziecka uwa˝anego w myÊl prawa mi´dzynarodowego za majàce wystarczajàce zrozumienie sytuacji” nale˝y interpretowaç w ten sam sposób,
w jaki termin ten zosta∏ u˝yty w Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw
dziecka. W tym zakresie komentarz do tej Konwencji stwierdza, ˝e „zdefiniowanie kryteriów umo˝liwiajàcych ocen´, czy dziecko jest w stanie sformu∏owaç
i wyraziç w∏asnà opini´, pozostawia si´ Paƒstwom, a wi´c majà one swobod´
przyj´cia wieku, jako jednego z kryteriów. W sytuacjach, gdzie prawo mi´dzynarodowe nie ustala konkretnego wieku, od którego nale˝y uwa˝aç dziecko
za posiadajàce wystarczajàce zrozumienie sytuacji, w∏adze sàdowe lub administracyjne same ustalajà poziom zrozumienia sytuacji, jaki dziecko winno wykazaç, aby zosta∏o uznane za zdolne do formu∏owania i wyra˝ania w∏asnych
opinii, zale˝nie od istoty danego przypadku” (zob. paragraf 36 komentarza
do Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dziecka).
34. Aby ograniczyç iloÊç przypadków spornego ustalenia ojcostwa, Paƒstwa mogà podjàç decyzj´ o uzale˝nieniu dobrowolnego uznania od zgody lub
potwierdzenia w∏aÊciwych w∏adz. Takie rozwiàzania ju˝ istniejàce w niektórych
Paƒstwach, mogà podnieÊç pewnoÊç rodzinnej sytuacji dziecka. Wówczas jednak, do podstawowych przyczyn ewentualnej odmowy zgody bàdê potwierdzenia przez w∏aÊciwe w∏adze nale˝eç b´dzie istnienie materia∏u dowodowego, który podwa˝a pewnoÊç, i˝ osoba zg∏aszajàca ch´ç uznania lub która ju˝
uzna∏a dziecko, jest jego biologicznym ojcem, albo – w przypadkach wspieranej medycznie prokreacji – wyrazi∏a zgod´ na zabieg. W tym ostatnim przypadku wzi´to pod uwag´ Artyku∏ 4 Europejskiej Konwencji o statusie prawnym dzieci ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich. Zgodnie z nim nie mo˝na wnosiç sprzeciwu,
ani odwo∏ywaç si´ od dobrowolnego uznania ojcostwa w zakresie, w jakim prawo wewn´trzne zezwala na ten tok post´powania, chyba ˝e osoba zg∏aszajàca ch´ç uznania lub która ju˝ uzna∏a dziecko, nie jest jego biologicznym ojcem. W przypadkach wykorzystania spermy dawcy b´dàcego osobà trzecià
ojcostwo opiera si´ na zgodzie partnera matki na zabieg w miejsce ojcostwa
biologicznego. Stàd, w∏aÊciwym jest wprowadzenie odpowiednich zmian
do zasady. Jednak˝e, procedury tej nie nale˝y myliç ani z procedurà ustanowienia ojcostwa drogà post´powania sàdowego, o czym mówi poni˝sza Zasada 8, ani z procedurà nieuwzgl´dnienia ewentualnej odmowy ze strony dziecka i/lub matki zgody na dobrowolne uznanie.
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Ustalenie ojcostwa na mocy orzeczenia sàdowego
Zasada 8:
1. Je˝eli ojcostwo nie zostanie ustanowione ani przez domniemanie, ani
przez dobrowolne uznanie, wówczas prawo winno przewidywaç mo˝liwoÊç
wszcz´cia post´powania celem jego ustalenia mocà orzeczenia sàdowego.
2. Dziecko lub jego przedstawiciel majà prawo wszczàç post´powanie
sàdowe celem ustanowienia ojcostwa.
Prawo to mo˝e byç równie˝ przyznane jednej
lub wi´kszej liczbie nast´pujàcych stron:
– matce
– m´˝czyênie twierdzàcemu, i˝ jest ojcem dziecka
– innym osobom, które uzasadnià swoje szczególne prawo
– w∏adzom publicznym.
3. Paƒstwa mogà okreÊliç ramy czasowe, w których mo˝na wszczàç post´powanie prawne celem ustalenia ojcostwa.
35. Zasada 8 dotyczy ustanowienia ojcostwa na drodze orzeczenia sàdowego. Paragraf pierwszy Zasady podkreÊla subsydiarny charakter orzeczenia sàdowego w ustanowieniu ojcostwa dla wi´kszoÊci przypadków.
36. Paragraf 2 Zasady 8 ustala prawo dziecka uznanego w myÊl prawa wewn´trznego za posiadajàce wystarczajàce zrozumienie sytuacji, do wszcz´cia
post´powania, by stworzyç mo˝liwoÊç ustanowienia ojcostwa drogà orzeczenia sàdowego.
37. Nadto, prawo wszcz´cia post´powania o ustanowienie ojcostwa posiadajà te˝ inne osoby, poza dzieckiem, tj. matka, m´˝czyzna twierdzàcy, i˝
jest biologicznym ojcem dziecka, inne osoby, które uzasadnià swoje szczególne prawo dochodzenia ustanowienia ojcostwa oraz w∏adze publiczne. ‘Innymi osobami, które uzasadnià swoje szczególne prawo dochodzenia ustanowienia ojcostwa” mogà byç, na przyk∏ad, zst´pni lub wst´pni osoby twierdzàcej, i˝ jest ojcem, albo zst´pni bàdê wst´pni matki. W niektórych krajach
w∏adze publiczne (np. instytucje spo∏eczne zajmujàce si´ ochronà dzieci)
mogà mieç prawo wszcz´cia post´powania o ustanowienie ojcostwa albo
w roli szczególnych przedstawicieli dziecka, albo dzia∏ajàc we w∏asnym imieniu, szczególnie w odniesieniu do post´powania o alimenty na rzecz dziecka
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(utrzymanie). We wszystkich procesach wszcz´tych przez osoby inne, ani˝eli dziecko, samo dziecko, uznane przez prawo wewn´trzne jako majàce wystarczajàce rozumienie sytuacji, powinno mieç prawo uzyskiwania na bie˝àco informacji i wyra˝ania w∏asnych opinii (zob. Artyku∏ 3 Europejskiej Konwencji o wykonywaniu praw dziecka).
38. Paragraf 3 Artyku∏u 8 stwierdza mo˝liwoÊç na∏o˝enia pewnych ograniczeƒ na wszcz´cie post´powania, dla ochrony stabilnoÊci sytuacji rodzinnej
zainteresowanych osób na przestrzeni czasu. Dlatego, nawet prawo dziecka
do wszcz´cia post´powania prawnego, majàcego na celu ustanowienie ojcostwa, mo˝e ulec przedawnieniu (prawo to mo˝e byç ograniczone do pewnego
okresu po osiàgni´ciu pe∏noletnioÊci).
d) Wspomagana medycznie prokreacja w ustanowieniu ojcostwa
Zasada 9:
Domniemania stosowane przez Paƒstwa zgodnie z zasadami 3, 4 i 5 b´dà
mieç zastosowanie do przypadków medycznie wspomaganej prokreacji.
Zasada 10:
1. Je˝eli domniemania nie majà zastosowania, stosuje si´ zasady 7 i 8.
2. Mà˝ lub partner matki, który wyrazi∏ zgod´ na zabieg, nie mo˝e wnieÊç
sprzeciwu wobec ustanowienia jego ojcostwa, chyba ˝e sàd stwierdzi,
i˝ dziecko nie urodzi∏o si´ w efekcie zabiegu, na który wyrazi∏ zgod´.
39. Zasady 9 i 10 opierajà si´ na przekonaniu, i˝ ustanowienie ojcostwa
w przypadkach medycznie wspieranej prokreacji powinno byç oparte o te same zasady, które regulujà prokreacj´ naturalnà, stàd najpierw nale˝y stosowaç
domniemanie. Je˝eli Paƒstwa nie zastosujà domniemania, albo domniemanie
nie b´dzie mieç zastosowania, wówczas prawo winno stwarzaç mo˝liwoÊç
ustanowienia ojcostwa poprzez dobrowolne uznanie w myÊl Zasady 7. Je˝eli
ojcostwo nie zostanie ustanowione tà drogà, winna istnieç mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania w myÊl Zasady 8. W takich przypadkach zgoda na zabieg
mo˝e staç si´ fundamentalnym elementem, je˝eli mà˝ lub partner matki w terminie póêniejszym odmówi uznania ojcostwa. W kontekÊcie post´powania sàdowego mà˝ lub partner matki nie mo˝e mieç prawa wniesienia sprzeciwu, co
do ustanowienia jego ojcostwa, chyba ˝e sàd stwierdzi, ˝e dziecko nie urodzi∏o si´ wskutek zabiegu, na jaki wyrazi∏ zgod´. Wed∏ug Zasady 10 zgoda na za-
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bieg nie jest jedynym faktem, na którym mo˝na oprzeç ustanowienie ojcostwa.
W przypadkach przeprowadzenia zabiegu medycznie wspieranej prokreacji
przy u˝yciu spermy m´˝a lub partnera matki Paƒstwa mogà wybraç opcj´
oparcia ojcostwa na pokrewieƒstwie biologicznym. Zasada ta jedynie uniemo˝liwia m´˝owi lub partnerowi matki, który zgodzi∏ si´ na zabieg, wnoszenie
sprzeciwu wobec ustanowienia jego ojcostwa.
40. W tym wzgl´dzie konieczne jest wzi´cie pod uwag´, i˝ zgodnie
z orzecznictwem Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka oraz z interpretacjà
poj´cia „˝ycia rodzinnego”, jakà poda∏ Trybuna∏ w wy˝ej wspomnianym orzeczeniu w sprawie Marckx, w przypadku m´˝czyzny, który zgodzi∏ si´ oddaç
swà sperm´ wy∏àcznie po to, by pozwoliç kobiecie nie b´dàcej z nim w zwiàzku ma∏˝eƒskim zajÊç w cià˝´ drogà sztucznego zap∏odnienia, sam ten fakt nie
daje dawcy spermy prawa dochodzenia poszanowania ˝ycia rodzinnego wraz
z dzieckiem (Europejska Komisja Praw Cz∏owieka, M. przeciwko orzeczenia Holandii z dnia 8 lutego 1993 r., Ap. Nr 16944/90)
41. Fakt, i˝ Raport podaje zasady ustanawiania ojcostwa w przypadkach
medycznie wspieranej prokreacji osób pozostajàcych ze sobà w zwiàzku nieformalnym nie implikuje, ˝e zabieg taki nie mo˝e byç poddany warunkom
i ograniczeniom w prawie wewn´trznym, nie mówi te˝ nic o tym, czy zabieg taki jest legalny, czy te˝ niezgodny z prawem.
e) Zaprzeczenie rodzicielstwa
42. Zasady 11 do 13 dotyczà zaprzeczenia macierzyƒstwa i ojcostwa,
a w szczególnoÊci podstaw do tego oraz osób majàcych prawo zaprzeczaç
pokrewieƒstwu. Zasada 14 mówi o materia∏ach dowodowych w post´powaniu
dotyczàcym ustanowienia i zaprzeczenia ojcostwa. Podane poni˝ej zasady dotyczàce zaprzeczenia ojcostwa nie majà na celu regulacji kwestii odnoszàcych
si´ do zmian w aktach urodzenia.
Zasada 11:
1. Ojcostwo ustalone domniemaniem lub uznaniem mo˝e byç zaprzeczone
w post´powaniu przed w∏aÊciwymi w∏adzami.
2. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa mo˝e byç wniesione
na nast´pujàcych podstawach:
a) dziecko nie zosta∏o pocz´te przez ojca lub
b) w przypadkach medycznie wspieranej prokreacji:
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– ojciec wyrazi∏ zgod´ na medycznie wspieranà prokreacj´,
ale dziecko nie pochodzi z tego zabiegu;
– ojciec wyrazi∏ zgod´ na medycznie wspieranà prokreacj´
z u˝yciem jego w∏asnej spermy, a u˝yto spermy osoby trzeciej;
– ojciec nie wyrazi∏ zgody na medycznie wspieranà prokreacj´.
3. Prawo zaprzeczenia ojcostwa winno przys∏ugiwaç:
– ojcu oraz
– dziecku lub jego przedstawicielowi
Prawo takie mo˝e równie˝ byç nadane jednej lub wi´kszej licznie
z nast´pujàcych osób:
– matce oraz
– innym osobom powo∏ujàcym si´ na szczególne prawa,
w szczególnoÊci osobie twierdzàcej, i˝ jest ojcem dziecka.
4. Majàc na uwadze interes dziecka prawo mo˝e w pewnych przypadkach
zabroniç zaprzeczenia ojcostwa.
43. Zasada 11 dotyczy jedynie podstaw zaprzeczania ustanowionego ojcostwa, a tak˝e osób, którym takie prawo przys∏uguje. Zasada ta nie zajmuje si´
kwestiami zwiàzanymi z wa˝noÊcià ustanowienia ojcostwa (np. z wa˝noÊcià
uznania), ani te˝ podstawami zaskar˝enia orzeczenia sàdu, na mocy którego
ojcostwo zosta∏o ustanowione.
44. Paragraf 1 Zasady 11 wprowadza fundamentalnà zasad´ mówiàcà, ˝e
ojcostwo ustanowione w drodze domniemania lub poprzez uznanie mo˝e byç
zaprzeczone jedynie w post´powaniu przed w∏aÊciwymi w∏adzami. Termin
„w∏aÊciwe w∏adze” jest tu u˝ywany zamiast „w∏adz sàdowych”, by uwzgl´dniç
systemy, w których organy administracyjne posiadajà w tym wzgl´dzie uprawnienia równowa˝ne uprawnieniom sàdu.
45. Paragraf 2 Zasady 11 rozwa˝a przypadki, w których zaprzeczenie ojcostwa jest dopuszczalne. W tym wzgl´dzie nale˝y odró˝niç przypadki naturalnego pocz´cia dziecka od przypadków, w których pocz´cie nastàpi∏o w drodze
medycznie wspieranej prokreacji. Je˝eli pocz´cie dziecka nastàpi∏o w sposób
naturalny, wówczas jedynà podstawà zaprzeczenia ojcostwa jest twierdzenie, i˝
ojciec prawny nie jest ojcem biologicznym. W odniesieniu do pierwszej z podstaw zaprzeczenia ojcostwa w przypadkach, gdy ojcostwo zosta∏o ustanowione
drogà uznania, warto przypomnieç, ˝e Artyku∏ 4 Europejskiej Konwencji o statusie prawnym dzieci ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich stanowi, ˝e „nie wolno wnosiç
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sprzeciwu ani zaprzeczaç ojcostwa ustanowionego w drodze dobrowolnego
uznania w zakresie, w jakim prawo wewn´trzne przewiduje t´ procedur´, chyba, ˝e osoba pragnàca uznaç lub która uzna∏a dziecko nie jest jego ojcem biologicznym”. Druga podstawa zaprzeczenia ojcostwa, to przypadki medycznie
wspieranej prokreacji. W tym wzgl´dzie m´˝czyzna b´dàcy prawnym ojcem nie
mo˝e skorzystaç z prawa zaprzeczenia ojcostwa, je˝eli wyrazi∏ zgod´ na medycznie wspieranà prokreacj´, chyba ˝e dziecko urodzi si´ z innego zwiàzku
lub wskutek medycznie wspieranej prokreacji przeprowadzonej z u˝yciem spermy innego dawcy podczas, gdy ojciec zgodzi∏ si´ wy∏àcznie na zabieg przy u˝yciu swej w∏asnej spermy. Zaprzeczenie ojcostwa powinno te˝ byç mo˝liwe
w przypadkach, gdy m´˝czyzna b´dàcy ojcem prawnym nie zgodzi∏ si´ w ogóle na przeprowadzenie medycznie wspieranej prokreacji (zob. Zasada 10 powy˝ej). Przy medycznie wspieranej prokreacji Paƒstwa mogà zadecydowaç o tym,
które z podstaw zaprzeczenia ojcostwa b´dà dozwolone ich prawem krajowym.
46. Paragraf 3 Zasady 11 wymienia osoby majàce prawo zaprzeczyç ustanowione ojcostwo. Osobami tymi sà: ojciec, a tak˝e dziecko lub jego przedstawiciel. Uj´cie dziecka lub jego przedstawiciela na tej liÊcie wychodzi naprzeciw
poglàdowi, ˝e dzieciom przys∏ugujà prawa, które mogà wykonywaç samodzielnie lub poprzez przedstawicieli, dlatego te˝ powinny móc uczestniczyç
w dotyczàcym ich post´powaniu przed organem sàdowym.
47. Nadto, prawo zaprzeczenia ojcostwa mo˝e byç przyznane matce i innym osobom, które uzasadnià swe szczególne prawo zaprzeczenia ojcostwa,
szczególnie osobie trzeciej, która twierdzi, i˝ jest ojcem dziecka. Szczególne
prawo zaprzeczenia ojcostwa mo˝e te˝ przys∏ugiwaç innym stronom (np. rodzicom ojca, jeÊli ten ostatni nie ˝yje, itp.)
48. Paragraf 4 Zasady 11 umo˝liwia paƒstwom, które sobie tego za˝yczà,
wprowadzenie zakazu zaprzeczenia ojcostwa w przypadkach, gdy b´dzie to uwa˝ane za godzàce w interesy dziecka. Paƒstwa mogà podjàç decyzj´ o wprowadzeniu takiego zakazu, na przyk∏ad w pewnych przypadkach medycznie wspieranej prokreacji, a tak˝e gdy ojciec uzna∏ i opiekowa∏ si´ dzieckiem w pe∏nej ÊwiadomoÊci, i˝ nie jest jego ojcem biologicznym. Nadto, prawo mo˝e zabroniç zaprzeczania rodzicielstwa, albo w∏aÊciwe w∏adze mogà, odmówiç wydania polecenia przeprowadzenia genetycznych badaƒ krwi z uwagi na zabezpieczenie zwiàzków rodzinnych i stabilnoÊci statusu prawnego, poprzestajàc na zastosowaniu
domniemania, np. wówczas, gdy ˝onaty m´˝czyzna jest uwa˝any za ojca dziecka swej ˝ony10. W tym wzgl´dzie, przypomina si´, ˝e Europejska Komisja Praw
10

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie X., Y. i Z. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 22 kwietnia 1997, Seria A.
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Cz∏owieka uzna∏a, ˝e odmowa wydania przez sàd angielski nakazu przeprowadzenia testu DNA dla upewnienia si´, czy dziecko by∏o rzeczywiÊcie dzieckiem
m´˝czyzny, który zawsze by∏ uwa˝any za jego ojca, nie by∏a brakiem poszanowania ˝ycia prywatnego tego˝ m´˝czyzny. Odmowa oparta by∏a na przekonaniu, ˝e
interes dziecka by∏ nieroz∏àcznie zwiàzany z jednostkà rodzinnà, w której si´ wychowywa∏o i ˝e ryzyko zachwiania stabilnoÊci tej rodziny w efekcie badaƒ krwi by∏oby ze szkodà dla dziecka. Komisja stan´∏a na stanowisku, ˝e istniejà uzasadnione powody zachowania stabilnoÊci prawnej i bezpieczeƒstwa zwiàzków rodzinnych, by Umawiajàce si´ Paƒstwa zastosowa∏y „domniemanie prawne”, zgodnie
z którym ˝onatego m´˝czyzn´ uwa˝a si´ za ojca dzieci jego ˝ony, a dozwolenie
naruszenia zasady „domniemania” wymaga zaistnienia powa˝nej przyczyny (Europejska Komisja Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie M. B. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 6 kwietnia 1994, Ap. nr 22920/93).
Zasada 12:
1. Zasady zawarte w paragrafach 1,3 i 4 Zasady 11 winny
byç stosowane odpowiednio, przy zaprzeczaniu macierzyƒstwa.
2. Ustanowione macierzyƒstwo mo˝e byç zaprzeczone jedynie
na tej podstawie, i˝ kobieta uwa˝ana za matk´, nie by∏a osobà,
która urodzi∏a dziecko.
49. Zasada 12 dotyczy zaprzeczania macierzyƒstwa. W tym wzgl´dzie odpowiednie zastosowanie majà wszystkie paragrafy Zasady 11, z wyjàtkiem paragrafu 2, który dotyczy podstaw zaprzeczenia. Odpowiednie zastosowanie
postanowieƒ Zasady 11, paragraf 3 implikuje, ˝e matka jest („winna byç”) osobà majàcà absolutne prawo zaprzeczenia macierzyƒstwa, a tak˝e ˝e ojciec,
podobnie jak inne osoby, mo˝e mieç prawo zaprzeczenia macierzyƒstwa. Fakt,
i˝ kobieta uwa˝ana za matk´ nie urodzi∏a dziecka jest jedynà podstawà dopuszczajàcà zaprzeczenie macierzyƒstwa. Zasada ta wynika naturalnie z Zasady 1, która mówi, ˝e matkà jest zawsze kobieta, która urodzi∏a dziecko. Stàd,
zaprzeczenie macierzyƒstwa mo˝e si´ opieraç wy∏àcznie na fakcie, ˝e matka
prawna nie urodzi∏a konkretnego dziecka: kobieta fa∏szywie twierdzi, i˝ da∏a ˝ycie dziecku, albo dziecko zosta∏o przy urodzeniu zamienione na inne (czyli
dziecko to nie jest tym samym, które urodzi∏a dana kobieta). W ostatnim z przypadków kobieta urodzi∏a dziecko, ale nie to, wobec którego zaprzecza swego
macierzyƒstwa. Paƒstwa powinny wprowadziç procedur´ zaprzeczania macierzyƒstwa, aby rozpatrywaç takie przypadki.
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Zasada 13:
Prawo mo˝e okreÊliç limity czasowe dla wykorzystania prawa zaprzeczenia
pokrewieƒstwa przez pewne osoby.
50. Zasada 13 dotyczy wprowadzenia ograniczeƒ czasowych na realizacj´
praw zaprzeczenia pokrewieƒstwa. Termin „pewne osoby” implikuje, ˝e Paƒstwa mogà podjàç decyzj´ o nie wprowadzaniu ograniczeƒ czasowych na wykorzystanie tego prawa w stosunku do pewnych osób (np. dziecka), mogà te˝
wybraç opcj´ zastosowania ograniczenia w stosunku do korzystania z tego
prawa przez inne osoby (np. osob´ twierdzàcà, i˝ jest ojcem dziecka). Paƒstwa
mogà te˝ w ró˝ny sposób okreÊlaç momenty, od których zaczyna swój bieg
okres przedawnienia dla ró˝nych osób, np. moment urodzin lub wiek osiàgni´cia pe∏noletnioÊci przez dziecko. Intencjà le˝àcà u podstaw tego postanowienia jest stworzenie dziecku stabilnej prawnie sytuacji (stàd, okresy przedawnienia nie powinny byç zbyt d∏ugie) poprzez okreÊlenie w sposób definitywny to˝samoÊci jego ojca i matki w pewnym okresie po jego urodzeniu, nadto przez
nie uzale˝nianie jego sytuacji od zmian zapatrywaƒ osób majàcych prawo zaprzeczyç pokrewieƒstwo.
Zasada 14:
Paƒstwa winny podjàç kroki, by w post´powaniu dotyczàcym ustanowienia
i zaprzeczenia rodzicielstwa promowaç dost´pnoÊç nowych technik
medycznych i genetycznych i dopuszczaç dowód z informacji uzyskanych
przy zastosowaniu takich technik.
51. Zasada 14 odnosi si´ do kwestii rodzicielstwa biologicznego, a w szczególnoÊci do dost´pnoÊci nowych technik medycznych i genetycznych, a tak˝e
dopuszczenia dowodu z informacji uzyskanych poprzez ich zastosowanie
w post´powaniu dotyczàcym ustanowienia i zaprzeczenia rodzicielstwa. JeÊli
celem jest dojÊcie prawdy biologicznej, wówczas w kontekÊcie post´powania
dotyczàcego ustanowienia lub zaprzeczenia rodzicielstwa istotne znaczenie
ma to, by stosowaç najlepsze dost´pne metody. Wspó∏czesne techniki DNA,
w powiàzaniu z innymi informacjami medycznymi, umo˝liwiajà ustalenie z niemal ca∏kowità pewnoÊcià, kto jest, a kto nie jest ojcem biologicznym dziecka.
Dlatego Paƒstwa powinny podjàç kroki, by promowaç dost´pnoÊç nowych
technik medycznych i genetycznych i dozwoliç na wykorzystanie informacji
uzyskanych z ich zastosowania w post´powaniu dotyczàcym pokrewieƒstwa
rodziców wobec dziecka. Przyk∏adem takich dzia∏aƒ jest, np.:
– wprowadzenie obowiàzku poddania si´ testom DNA przez strony;
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– ci´˝ar dowodu – wprowadzenie zasad mówiàcych, ˝e odmowa poddania si´
w∏aÊciwym testom stanowi dowód przeciwko stronie wyra˝ajàcej odmow´;
– w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby, zapewnienie wsparcia finansowego na przeprowadzenie badaƒ krwi, albo stworzenie sposobu zaspokojenia takiej potrzeby poprzez system pomocy prawnej.
52. W tym wzgl´dzie nale˝y wziàç pod uwag´ orzecznictwo Europejskiego
Trybuna∏u Praw Cz∏owieka, który twierdzi, i˝ fakt posiadania ojca prawnego
na mocy zasady pater is est quem nuptiae demonstrant, która mo˝e byç zaprzeczona jedynie przez ojca prawnego, co rodzi w konsekwencji to, ˝e ojciec biologiczny nie mo˝e uznaç tego dziecka, nie stanowi sam w sobie wystarczajàcego uzasadnienia dla uniemo˝liwienia pe∏nych i prawnych wi´zów rodzinnych
mi´dzy tym m´˝czyznà a jego dzieckiem. W ocenie Trybuna∏u poszanowanie
˝ycia rodzinnego wymaga, by biologiczna i spo∏eczna rzeczywistoÊç mia∏y
pierwszeƒstwo wobec „domniemaƒ prawnych” w przypadkach, gdzie istniejà
zwiàzki rodzinne mi´dzy m´˝czyznà nie˝onatym z matkà oraz jej dzieckiem.
Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka podkreÊli∏ koniecznoÊç, by prawa krajowe
stworzy∏y szerokà gam´ mo˝liwoÊci zaprzeczania ojcostwa ustanowionego
domniemaniem prawnym11.
53. Obowiàzek przeprowadzenia badaƒ wywo∏a∏ pewne wahania wynikajàce z uregulowaƒ konstytucyjnych pewnych krajów. Jednak˝e, nale˝y wskazaç,
˝e kilka orzeczeƒ by∏ej Europejskiej Komisji Praw Cz∏owieka stwierdza∏o, ˝e
obowiàzek poddania si´ tym testom celem ustalenia ojcostwa nie jest sprzeczny z Konwencjà Praw Cz∏owieka, jako ˝e badania te s∏u˝à interesom dziecka.
Jednak˝e, choç zgodnie z orzecznictwem Europejskiej Komisji Praw Cz∏owieka obowiàzek poddania si´ testom dla ustalenia ojcostwa nie narusza praw ojca zawarowanych Artyku∏em 8 Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka, niniejsze postanowienie nie stawia Paƒstwom wymogu umo˝liwienia wprowadzenia
obowiàzku badaƒ (Europejska Komisja Praw Cz∏owieka, M. B. przeciwko orzeczeniu Zjednoczonego Królestwa z dnia 6 kwietnia 1994, Ap. nr 22920/93). Nadto, nawet je˝eli Konwencja o ochronie praw cz∏owieka i godnoÊci ludzkiej w Êwietle stosowania biologii i medycyny: Konwencja o prawach cz∏owieka i biomedycynie z 1997r. rozwa˝a jedynie mo˝liwoÊç przeprowadzania testów ustalajàcych potencjalnà mo˝liwoÊç wystàpienia chorób genetycznych, wykonywanych wy∏àcznie w celach zdrowotnych, wst´pne prace nad tà Konwencjà wskazywa∏y wyraênie, ˝e odnoÊny artyku∏ nie mia∏ w swej intencji zakazaç sàdom
wydawania nakazów przeprowadzenia testów w post´powaniach karnych, ani
te˝ w badaniach na ojcostwo (zob. dok. CDBI (97) 15).
11

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Kroon i inni przeciwko Holandii z 27 paêdziernika 1994, Seria A, nr 297-C.
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54. S∏owo „dopuszczenie” nie implikuje, ˝e organ sàdowniczy winien byç
zobowiàzany wydaç nakaz wykorzystania informacji medycznych i genetycznych we wszystkich przypadkach, nie implikuje ono równie˝, ˝e w∏adze sàdowe muszà dopuÊciç badania, których wykonania nie nakaza∏y. Organ sàdowy
mo˝e odmówiç dopuszczenia takich informacji ze wzgl´du na „bezpieczeƒstwo zwiàzków rodzinnych i ich stabilnoÊci prawnej”12, co stwierdza Europejski
Trybuna∏ Praw Cz∏owieka.
f) Zmiana rodzicielstwa.
Zasada 15:
1. Pozwolenie na przysposobienie dziecka nie mo˝e byç udzielone,
o ile nie zostanie uzyskana na nie zgoda ni˝ej podanych stron,
które zgody tej nie wycofajà:
– zgoda matki,
– zgoda ojca,
– paƒstwa mogà równie˝ wymagaç zgody dziecka, które w myÊl prawa krajowego uznane jest za posiadajàce dostateczne rozeznanie
sytuacji.
2. Prawo mo˝e pomijaç zgod´ ojca lub matki, albo te˝ obojga, je˝eli nie
pe∏nià oni w∏adzy rodzicielskiej, albo jeÊli zgody tej nie mo˝na uzyskaç,
szczególnie je˝eli miejsce pobytu matki bàdê ojca, albo obojga,
jest nieznane i nie mo˝na ich odnaleêç, bàdê jeÊli nie ˝yjà.
3. W∏aÊciwe w∏adze mogà nie uwzgl´dniç odmowy wyra˝enia zgody
przez któràkolwiek z osób wymienionych w paragrafie 1 jedynie
w wyjàtkowych przypadkach okreÊlonych prawem.
55. Przysposobienie jest najcz´stszà postacià zmiany rodzicielstwa. W tym
wzgl´dzie, myÊlà przewodnià jest to, ˝e zezwolenia na przysposobienie nie nale˝y udzielaç, je˝eli w∏aÊciwe w∏adze nie „stwierdzà, ˝e przysposobienie b´dzie
le˝a∏o w interesie dziecka”, nale˝y te˝ zwróciç szczególnà uwag´ „na wag´
przysposobienia, które stwarza dziecku stabilny i harmonijny dom” (paragrafy 1, 2 Artyku∏u 8 Europejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci). Zak∏adajàc,
˝e takie sà oczywiste cele przysposobienia, nie uj´to tu ˝adnej konkretnej Zasady, która by regulowa∏a t´ spraw´.
12

Europejski trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie X., Y. i Z. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 22 kwietnia 1997, Seria A.
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56. Po przeanalizowaniu wybranych postanowieƒ Europejskiej Konwencji
o przysposobieniu dzieci, a w szczególnoÊci Artyku∏u 5, który dotyczy zgód koniecznych dla przysposobienia, przyj´to wy˝ej przytoczonà Zasad´ wymagajàcà
zgody przynajmniej matki13 i ojca. W tym wzgl´dzie nale˝y podkreÊliç, ˝e w systemach prawa anglosaskiego odniesienie do „ojca” w postanowieniach dotyczàcych przysposobienia nale˝y rozumieç jako odniesienie do m´˝czyzny sprawujàcego obowiàzki ojca. Paƒstwa mogà zdecydowaç si´ na wprowadzenie wymogu uzyskania równie˝ zgody dziecka przeznaczonego do przysposobienia,
a uwa˝anego w myÊl prawa krajowego za posiadajàce wystarczajàce rozeznanie sytuacji. Poniewa˝ twierdzono jednak, ˝e postawienie wymogu takiej zgody
mo˝e w pewnych przypadkach nie wnosiç niczego do sprawy (np. je˝eli dziecko wzros∏o w przekonaniu, ˝e mà˝ matki jest jego ojcem), tote˝ mo˝e byç przeciwne interesom dziecka, nie przyj´to ˝adnego absolutnego wymogu uzyskania
takiej zgody (w przeciwieƒstwie do wymogu uzyskania zgody matki i ojca). Fakt,
i˝ Paƒstwa nie wymagajà uzyskania zgody dziecka w pewnych przypadkach, nie
implikuje, ˝e dziecku nie nale˝y udost´pniaç wszystkich tyczàcych jego informacji, ani te˝, ˝e nie dozwala mu si´ na wyra˝enie w∏asnych opinii.
57. W pewnych przypadkach istnieje mo˝liwoÊç obycia si´ kompetentnych
w∏adz bez tych zgód, albo nie uwzgl´dnienia odmowy udzielenia zgody przy zaistnieniu wyjàtkowych podstaw okreÊlonych prawem. Je˝eli chodzi o kwesti´,
bez której ze zgód prawo mo˝e si´ obyç, nale˝y stwierdziç, ˝e istnieje mo˝liwoÊç obycia si´ bez zgody matki i/lub ojca w sytuacji, w której uzyskanie jej nie
jest mo˝liwe, a tak˝e gdy matka i ojciec nie majà w∏adzy rodzicielskiej. Fakt, i˝
prawo mo˝e si´ obyç bez zgody ojca lub matki w sytuacji, gdy nie majà oni w∏adzy rodzicielskiej, nie implikuje, ˝e nie mogà one wyraziç swojego stanowiska.
58. W∏aÊciwe w∏adze mogà nie uwzgl´dniç odmowy udzielenia zgody przez
matk´ i/lub ojca, szczególnie w przypadkach, gdy ojciec lub matka nie majà
praw rodzicielskich lub zostali ich pozbawieni (w tej sprawie zob. Artyku∏ 5 paragraf 3 Europejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci). W tym wzgl´dzie
przypomniano, ˝e w przypadku, gdy szwedzkie sàdy udzieli∏y ojczymowi – m´˝owi matki – zezwolenia na przysposobienie dziecka pomimo odmowy udzielenia zgody jego ojca naturalnego, który nie pe∏ni∏ obowiàzków opiekuna, Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka stwierdzi∏, i˝ fakt nie uwzgl´dnienia przez w∏adze sàdowe braku zgody ojca nie stanowi∏ naruszenia Artyku∏u 8 Konwencji14.
13

14

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka stwierdzi∏ naruszenie Artyku∏u 8 i Artyku∏u 6, paragraf 1 Konwencji w przypadku, gdzie uznano mo˝liwoÊç przysposobienia córki, a wszelkie kontakty mi´dzy dzieckiem i matkà zosta∏y zerwane z powodu choroby psychicznej matki (Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie E. P. przeciwko W∏ochom z 16 listopada 1999).
Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Söderbäck przeciwko Szwecji z 28 paêdziernika 1998
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59. W odniesieniu do wymaganych zgód Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967r. wymaga zgody ojca lub dziecka na przysposobienie wy∏àcznie wówczas, gdy dziecko zosta∏o zrodzone ze zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Jednak˝e,
w myÊl orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w szczególnoÊci
w sprawie Keegan przeciwko Irlandii15, oddanie dziecka do adopcji przez matk´,
gdzie prawo nie dawa∏o ojcu dziecka zrodzonego ze zwiàzku pozama∏˝eƒskiego
prawa do wyra˝enia stanowiska, stanowi∏o naruszenie Artyku∏u 8 Europejskiej
Konwencji Praw Cz∏owieka. W tym wzgl´dzie zastanawiano si´, czy w tym konkretnym przypadku „wymóg uzyskania zgody” jest ró˝ny od „prawa wyra˝enia
stanowiska”. Niezale˝nie od wyników debaty wyra˝ono opini´, i˝ Paƒstwa winny
w mo˝liwie du˝ym stopniu zapewniç prawo rodziców do sk∏adania oÊwiadczeƒ
w post´powaniach dotyczàcych przysposobienia ich dziecka. Je˝eli chodzi
o osoby, których zgoda jest wymagana, nale˝y wskazaç na fakt, ˝e paragraf 1 Zasady 15 stanowi, i˝ nale˝y wymagaç przynajmniej zgody ojca i matki. Dlatego,
Paƒstwa mogà ustaliç, ˝e zgoda innych osób równie˝ winna byç wymagana.
60. Omówiono równie˝ kwesti´ kto mo˝e przysposobiç dziecko. W tym
wzgl´dzie podkreÊlono, ˝e Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci
stwierdza, ˝e dziecko mo˝e byç przysposobione przez tylko jednà osob´ lub
ma∏˝eƒstwo. Nale˝y te˝ zauwa˝yç, ˝e od czasu przyj´cia Konwencji w roku 1967 nastàpi∏y istotne zmiany wzorców rodzinnych. Zmiany te mogà spowodowaç, i˝ w∏aÊciwym b´dzie ponowne rozwa˝enie kwestii osób, które majà
prawo ubiegaç si´ o przysposobienie. Jednak˝e, wziàwszy pod uwag´, ˝e zadaniem niniejszego Raportu jest przebadanie kwestii dotyczàcych ustalenia
i konsekwencji prawnych rodzicielstwa, Raport ten nie zajmuje si´ kwestiami
dotyczàcymi okreÊlenia osób16, które mogà przysposobiç dziecko, ani te˝ innymi warunkami przysposobienia, nie zwiàzanymi z tematem Raportu.
Zasada 16:
Zanim przysposobiony osiàgnie wiek pe∏nej zdolnoÊci prawnej
przysposobienie mo˝e byç rozwiàzane jedynie mocà decyzji
kompetentnych w∏adz, na powa˝nych podstawach ustalonych prawnie
z uwzgl´dnieniem najlepszych interesów dziecka.
15

16

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Keegan przeciwko Irlandii z 26 maja 1994, Seria A, nr 290.
Przed Europejskim Trybuna∏em Praw Cz∏owieka toczy si´ sprawa z powództwa nie˝onatego, homoseksualnego m´˝czyzny, dotyczàca odrzucenia na podstawie jego „stylu ˝ycia” jego wniosku o przysposobienie dziecka. Wnioskodawca z∏o˝y∏ odwo∏anie powo∏ujàc si´ inter alia na naruszenie przys∏ugujàcych mu praw poszanowania ˝ycia prywatnego i rodzinnego oraz dyskryminacji (uzasadnionej
jego seksualnà orientacjà) zwiàzanej z tym˝e stylem ˝ycia (Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, Frette przeciwko Francji, orzeczenie z marca 1999r., Ap. nr 36515/97).

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

103

61. Przeanalizowano kwesti´ odnoszàcà si´ do mo˝liwoÊci cofni´cia przysposobienia. Paragraf 1 Artyku∏u 13 Europejskiej Konwencji o przysposobieniu
dzieci stwierdza, ˝e „Zanim osoba przysposobiona osiàgnie pe∏noletnioÊç,
przysposobienie mo˝na rozwiàzaç jedynie mocà decyzji w∏adz sàdowych lub
administracyjnych, w oparciu o powa˝ne podstawy i jedynie wówczas, gdy
prawo dozwala na rozwiàzanie na tych podstawach”. Odnoszàc si´ do tego Artyku∏u podnoszono, ˝e okreÊlenie „w oparciu o powa˝ne podstawy” jest zbyt
szeroki, tote˝ nale˝y go sprecyzowaç. Uzgodniono wi´c, ˝e interes dziecka powinien byç kwestià naczelnà, uwzgl´dnionà w brzmieniu prawa ustalajàcego
podstawy rozwiàzania, a tak˝e przez w∏aÊciwe w∏adze przy podejmowaniu decyzji o rozwiàzaniu przysposobienia. Podobnie do Artyku∏u 13 wy˝ej wymienionej Konwencji, Zasada zajmuje si´ jedynie regu∏à odnoszàcà si´ do mo˝liwoÊci rozwiàzania przysposobienia w okresie, gdy dziecko pozostaje ma∏oletnie.
Nie dotyczy, natomiast, mo˝liwoÊci rozwiàzania go po osiàgni´ciu pe∏noletnioÊci przez dziecko, którà to ewentualnoÊç Paƒstwa zawsze mogà wprowadziç.
Nadto, postanowienie Zasady nie narzuca na Paƒstwa obowiàzku dopuszczenia mo˝liwoÊci rozwiàzania przysposobienia w okresie, gdy dziecko jest ma∏oletnie, natomiast jeÊli podejmà decyzj´ o jego dopuszczalnoÊci, wówczas winny zastosowaç si´ do tej zasady.
Zasada 17:
Wszelkie nowe postacie zmiany rodzicielstwa winny nast´powaç pod kontrolà kompetentnych w∏adz i przy zastosowaniu procedur, które nale˝ycie
uwzgl´dnià interes dziecka. Wszelkie postacie tego rodzaju winny podlegaç
tym samym zabezpieczeniom, jak przysposobienie.
62. Zauwa˝ono, i˝ jedynà prawnà formà zmiany rodzicielstwa dziÊ jest przysposobienie. Niemniej, zgodzono si´ z poglàdem, i˝ bioràc pod uwag´ mo˝liwe wydarzenia spo∏eczne, medyczne i prawne w najbli˝szej przysz∏oÊci, a tak˝e inwencj´ prawników mogà pojawiç si´ próby stworzenia nowych form zmiany rodzicielstwa, na przyk∏ad w obszarze macierzyƒstwa zast´pczego. Dlatego
zdecydowano si´ sformu∏owaç powy˝szà Zasad´.

C. Zasady odnoszàce si´ do prawnych konsekwencji rodzicielstwa
63. Zajmujàc si´ kwestià rodzicielstwa nale˝y rozwa˝yç nast´pujàce jego
aspekty:
a) zakres w∏adzy rodzicielskiej
b) alimentacja
c) nazwisko
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d) narodowoÊç
e) dziedziczenie
f) prawo dziecka do znajomoÊci w∏asnego pochodzenia
a) Zakres w∏adzy rodzicielskiej
Zasada 18:
Zakres w∏adzy rodzicielskiej, to zbiór obowiàzków i uprawnieƒ
majàcych na celu zapewnienie moralnego i materialnego dobra dziecka,
a w szczególnoÊci:
– piecza i ochrona,
– utrzymywanie wi´zi osobistych,
– zapewnienie wykszta∏cenia,
– przedstawicielstwo prawne,
– decydowanie o miejscu zamieszkania oraz
– zarzàd majàtkiem.
64. Uznano, i˝ g∏ówny zakres w∏adzy rodzicielskiej zosta∏ ju˝ zawarty w definicji „w∏adzy rodzicielskiej”, podanej w Zasadzie 1 Zalecenia nr R (84) 4 Komitetu Ministrów Paƒstw cz∏onkowskich w sprawie w∏adzy rodzicielskiej. Jednak˝e,
uznano te˝, i˝ po˝àdanym by∏oby zastosowaç wyra˝enie „piecza i ochrona”,
poniewa˝ jest ono szersze, ni˝ poj´cie „sprawowania pieczy nad osobà dziecka” u˝yte w Zaleceniu nr R (84) 4. W okreÊleniu „piecza i ochrona” zawiera si´
te˝ zdrowie, ˝ywienie i dobro dziecka. Uznano równie˝, ˝e bioràc pod uwag´
Konwencj´ praw dziecka Narodów Zjednoczonych oraz [wersj´ roboczà] Konwencji o kontaktach w sprawie dzieci Rady Europy kwestia „decydowania
o miejscu zamieszkania dziecka” wymaga∏a odr´bnego potraktowania wÊród
praw i obowiàzków wchodzàcych w zakres w∏adzy rodzicielskiej.
65. Pytanie o to, czy kwesti´ alimentacji nale˝y ujàç wÊród obowiàzków le˝àcych w zakresie w∏adzy rodzicielskiej, stanowi∏o jeden z g∏ównych punktów dyskusji. Zalecenie nr R (84) 4 w∏àcza∏o utrzymanie w zakres w∏adzy rodzicielskiej.
Jednak˝e, bioràc pod uwag´ fakt, ˝e alimentacja winna zawsze byç obowiàzkiem
rodziców nawet wówczas, gdy nie sprawujà ju˝ w∏adzy rodzicielskiej, a tak˝e fakt,
i˝ w niektórych systemach prawnych alimentacja nie wià˝e si´ z zakresem w∏adzy
rodziców, zadecydowano nie ujmowaç „utrzymania” wÊród obowiàzków i uprawnieƒ wchodzàcych w sk∏ad poj´cia zakresu w∏adzy rodzicielskiej. Stàd te˝ uzgodniono, ˝e kwestia alimentacji zostanie potraktowana, jako niezale˝na konsekwencja prawna statusu rodzica, bezpoÊrednio powiàzana z ewentualnymi obowiàzkami dziecka wobec jego rodziców (ten aspekt poruszono w poni˝szej zasadzie 26).
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Zasada 19:
1. W∏adza rodzicielska winna byç z zasady sprawowana wspólnie
przez oboje rodziców.
2. W przypadkach, gdzie tylko jedno z rodziców sprawuje w∏adz´
rodzicielskà z mocy prawa, drugie z rodziców powinno mieç mo˝liwoÊç
jej uzyskania, chyba ˝e godzi to w interesy dziecka.
Brak zgody lub sprzeciw rodzica sprawujàcego w∏adz´ rodzicielskà
nie powinien sam w sobie stanowiç przeszkody w jej uzyskaniu.
Zasada 20:
1. Rodzice sprawujàcy w∏adz´ rodzicielskà winni mieç równe prawa jej
wykonywania, a kiedy tylko b´dzie to mo˝liwe, winni jà wykonywaç
wspólnie, o ile interes dziecka nie wymaga inaczej.
2. Z zastrze˝eniem dobra dziecka, w∏adz´ rodzicielskà mo˝e wykonywaç
jedno z rodziców samodzielnie, mo˝na te˝ jej wykonanie rozdzieliç
mi´dzy oboje rodziców, zgodnie z decyzjà kompetentnych w∏adz
lub w oparciu o umow´ zawartà mi´dzy rodzicami.
3. W przypadkach okreÊlonych prawem osoba inna, ani˝eli rodzic,
mo˝e mocà decyzji w∏aÊciwych w∏adz wykonywaç cz´Êç lub ca∏oÊç w∏adzy
rodzicielskiej w uzupe∏nieniu lub w miejsce rodziców.
Zasada 21:
Przy wykonywaniu praw i uprawnieƒ rodzicielskich dziecko winno
mieç prawo wyra˝aç w∏asne opinie, którym nale˝y przyznaç odpowiednià
wag´ zgodnie z wiekiem i dojrza∏oÊcià dziecka.
Zasada 22:
Rozwiàzanie lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, separacja rodziców lub ustanie
ich wspólnego po˝ycia nie powinno samo w sobie mieç wp∏ywu na prawo
rodzica do sprawowania w∏adzy rodzicielskiej. Jednak˝e, w∏aÊciwe w∏adze
mogà wydaç orzeczenie odbierajàce prawo wykonywania tej w∏adzy bioràc
pod uwag´ interes dziecka.
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Zasada 23:
1. W sytuacji, gdy w∏adza rodzicielska sprawowana jest wspólnie przez oboje rodziców, po czym nastàpi zgon jednego z nich, w∏adza zmar∏ego winna zostaç przej´ta w ca∏oÊci przez rodzica pozosta∏ego przy ˝yciu.
2. W sytuacji, gdy jedno z rodziców majàce prawo sprawowaç samodzielnie
cz´Êç lub ca∏oÊç w∏adzy rodzicielskiej umrze, wówczas obowiàzki przezeƒ
pe∏nione winny byç przej´te przez rodzica pozosta∏ego przy ˝yciu lub osob´ trzecià z mocy prawa lub mocà decyzji podj´tej w interesie dziecka
przez w∏aÊciwe w∏adze.
3. W sytuacji, gdy ˝adne z rodziców nie pozostaje przy ˝yciu, w∏aÊciwe w∏adze
winny podjàç decyzj´ w sprawie przekazania w∏adzy rodzicielskiej. Prawo krajowe mo˝e przewidywaç, ˝e obowiàzki te mogà byç przekazane cz∏onkowi rodziny lub ojczymowi / macosze, albo osobie wskazanej przez ostatniego z umierajàcych rodziców, chyba ˝e interes dziecka wymaga podj´cia innych Êrodków.
4. Paƒstwa mogà ustaliç, ˝e rodzic majàcy prawo sprawowania w∏adzy rodzicielskiej mo˝e sporzàdziç testament, w którym wyznaczy innà osob´
do sprawowania tej w∏adzy po swej Êmierci. Kompetentne w∏adze winny
mieç moc orzec, ˝e osoba wskazana nie powinna pe∏niç w∏adzy rodzicielskiej, je˝eli by∏oby to sprzeczne z interesem dziecka.
66. Ideà le˝àcà u podstaw tych zasad jest przekonanie, ˝e wspólne sprawowanie w∏adzy rodzicielskiej le˝y w interesie dziecka niezale˝nie od tego, czy
urodzi∏o si´ z, czy te˝ spoza zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Dlatego nie czyni si´ rozró˝nienia mi´dzy osobami pozostajàcymi w zwiàzku ma∏˝eƒskim i nie, ze wzgl´du na to, i˝ jeÊli ustanowione zosta∏o rodzicielstwo prawne, wówczas jest ono
takie samo niezale˝nie od tego, czy rodzice sà w zwiàzku ma∏˝eƒskim, a przydzielenie obojgu rodzicom prawa wspólnego sprawowania w∏adzy rodzicielskiej
by∏oby idealnà sytuacjà dla dziecka. Nawet w przypadku rozwiàzania zwiàzku
ma∏˝eƒskiego lub separacji rodziców pozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim
bàdê nieformalnym, wspólne sprawowanie w∏adzy rodzicielskiej winno byç automatycznie kontynuowane, chyba ˝e zostanie jasno wykazane, i˝ by∏oby to
sprzeczne z interesem dziecka (okolicznoÊci wyjàtkowe). Umowa rodziców nie
powinna byç warunkiem wspólnego wykonywania w∏adzy rodzicielskiej.
67. Jednak˝e, w niektórych przypadkach mo˝e si´ zdarzyç, ˝e w interesie
dziecka le˝y podzia∏ w∏adzy pomi´dzy rodziców, albo przyznanie jej jedynie
jednemu z partnerów (na przyk∏ad, gdy jedno z rodziców nie wykazuje ˝adne-
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go zainteresowania dzieckiem od czasu urodzenia, albo – w przypadku rodziców nie b´dàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim – gdy ojcostwo zosta∏o ustalone drogà orzeczenia sàdowego wbrew woli ojca). W odniesieniu do tego ostatniego
aspektu zob. szczególnie paragraf 2 zasady 7 Zalecenia nr R (84) 4.
68. W przypadku zgonu jednego z rodziców sprawujàcych dotychczas
wspólnie w∏adz´ rodzicielskà, w∏adza ta winna byç sprawowana dalej przez rodzica pozosta∏ego przy ˝yciu. Je˝eli zmar∏emu rodzicowi przys∏ugiwa∏o prawo
samodzielnego sprawowania cz´Êci bàdê ca∏oÊci w∏adzy rodzicielskiej, wówczas z zasady w∏adza rodzicielska zmar∏ego rodzica winna byç przej´ta przez
rodzica pozosta∏ego przy ˝yciu lub osoby trzecie. Paragraf drugi Zasady 23 ma
w swej intencji objàç ca∏y szereg sytuacji: sytuacj´, gdzie obojgu rodzicom
przys∏uguje prawo wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, a tylko jedno jà wykonuje; sytuacj´, gdzie tylko jedno z rodziców, któremu przys∏uguje prawo sprawowania w∏adzy rodzicielskiej, wykonuje te obowiàzki; sytuacj´, gdzie prawo
sprawowania w∏adzy rodzicielskiej zosta∏o podzielone mi´dzy oboje rodziców
(zob. Zasad´ 20.2), a jednoczeÊnie jedno z rodziców wykonuje pewne uprawnienia lub obowiàzki samodzielnie. Ustalenie osoby, która podejmie sprawowanie w∏adzy rodzicielskiej – pozosta∏y przy ˝yciu rodzic, czy te˝ osoba trzecia
– mo˝na przeprowadziç albo bezpoÊrednio z mocy prawa, albo na drodze decyzji w∏aÊciwych w∏adz. Odniesienie do osoby trzeciej obejmuje nie tylko osoby fizyczne – np. ma∏˝onk´ zmar∏ego ojca – ale i osoby prawne (np. w∏adze publiczne). Tam, gdzie nie pozostaje przy ˝yciu ˝aden z rodziców, w∏aÊciwe w∏adze winny podjàç stosownà decyzj´.
69. Ewentualne wskazanie przez rodzica osoby w kontekÊcie paragrafu 3
Zasady 23 nie uniemo˝liwi w∏aÊciwym w∏adzom przyznaç w∏adz´ rodzicielskà
innej osobie, jeÊli sprawowanie jej przez osob´ wskazanà by∏oby ze szkodà dla
interesów dziecka.
Zasada 24:
1. W wyjàtkowych okolicznoÊciach okreÊlonych prawem rodzice mogà cz´Êciowo lub ca∏kowicie zostaç pozbawieni prawa lub mo˝liwoÊci sprawowania w∏adzy rodzicielskiej mocà decyzji w∏aÊciwych w∏adz, podj´tà z myÊlà
o interesie dziecka.
2. Paƒstwa winny rozwa˝yç potrzeb´ ustalenia procedur okresowej rewizji
takich decyzji, nawet przy braku wniosku o jej przeprowadzenie ze strony
zainteresowanej osoby.
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Zasada 25:
1. Interes dziecka winien byç pierwszorz´dnym kryterium branym
pod uwag´ przy podejmowaniu przez kompetentne w∏adze wszelkich decyzji w sprawie przyznania, pozbawienia lub wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. Nie wolno przy tym czyniç ró˝nicy mi´dzy dzieckiem zrodzonym
ze zwiàzku ma∏˝eƒskiego i innego. Nale˝y te˝ jednak, respektowaç równoÊç rodziców bez dyskryminacji na pod∏o˝u p∏ci, rasy, koloru skóry, j´zyka, wyznania, poglàdów politycznych i innych, pochodzenia narodowoÊciowego lub spo∏ecznego, powiàzaƒ z mniejszoÊciami narodowymi, majàtku,
urodzenia, czy innego statusu.
2. Podejmujàc decyzj´ odnoÊnie w∏adzy rodzicielskiej w∏aÊciwe w∏adze winny uznaç nale˝ytà wag´ opinii wyra˝anych przez dziecko, zgodnie z jego
wiekiem i dojrza∏oÊcià.
70. Pozbawienie rodziców w∏adzy rodzicielskiej mo˝e nastàpiç jedynie
w wyjàtkowych okolicznoÊciach okreÊlonych prawem, poniewa˝ le˝y ona w zakresie rodzicielstwa. Dlatego ustalono, i˝ nale˝y po∏o˝yç nacisk na wyjàtkowoÊç okolicznoÊci, poniewa˝ sytuacja, w której rodzice pozbawiani sà w∏adzy,
nie powinna byç powszechna. Normalnie interes dziecka wymaga, by zajmowali si´ nim rodzicie, nawet jeÊli nie sà idealni. Wyjàtkowe okolicznoÊci mogà
obejmowaç przest´pstwa pope∏nione przez rodzica na dziecku, np. molestowanie seksualne lub maltretowanie fizyczne, ale i inne okolicznoÊci, np. chorob´ psychicznà rodzica17, a wi´c sytuacje, gdy fizyczne lub moralne dobro
dziecka jest zagro˝one. O pozbawieniu rodzica w∏adzy rodzicielskiej winny zawsze decydowaç w∏aÊciwe w∏adze. Tego rodzaju decyzje w∏aÊciwych w∏adz
winny byç zawsze podejmowane z myÊlà o interesach dziecka: co mo˝e oznaczaç na przyk∏ad, ˝e w pewnych sytuacjach lepszym wyjÊciem mo˝e byç pozostawienie dziecka pod opiekà rodziców pomimo zaistnienia pewnych wy˝ej
wspomnianych okolicznoÊci, ani˝eli odizolowanie go od rodziny i umieszczenie w instytucji opiekuƒczej.
71. Bioràc pod uwag´, ˝e celem w∏adzy rodzicielskiej jest zapewnienie moralnego i materialnego dobra dziecka, a tak˝e ˝e interes dziecka musi decydowaç o przyznaniu i wykonywaniu tej w∏adzy, wszelkie ró˝nice mi´dzy dzieçmi
zrodzonymi ze zwiàzku ma∏˝eƒskiego i innego winny byç wyeliminowane.
W tym wzgl´dzie ka˝de rozwiàzanie prawne, które by ró˝nicowa∏o dzieci ze

17

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka,
z dnia 23 marca 2000r., Ap. nr 46544/99.
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zwiàzków ma∏˝eƒskich i spoza nich, by∏oby sprzeczne z licznymi mi´dzynarodowymi dokumentami prawnymi, a tak˝e orzecznictwem Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka.
72. Dyskryminacja któregokolwiek z rodziców w zakresie przyznania i sprawowania w∏adzy rodzicielskiej jest przedmiotem drugiego zdania paragrafu
pierwszego Zasady 25, które stanowi o równoÊci rodziców. Tekst Zasady, odnoszàcy si´ do dyskryminacji, opiera si´ na Artykule 14 Konwencji o Ochronie
Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci. Dlatego do dyskryminacji dotykajàcej ˝ycia prywatnego i rodzinnego zastosowanie mieç b´dzie równie˝ orzecznictwo Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka (Artyku∏ 14 w zwiàzku z Artyku∏em 8 wy˝ej wspomnianej Konwencji).
b) Alimentacja
Zasada 26:
1. We wszystkich przypadkach oboje rodzice winni byç obowiàzani ∏o˝yç
na utrzymanie dziecka.
2. Prawo krajowe mo˝e wprowadziç zapis o obowiàzku wspierania rodziców w niedostatku przez dzieci.
73. Rozwa˝ajàc kwesti´ alimentacji dzieci nale˝y wziàç pod uwag´ nast´pujàce aspekty:
– alimentacja winna byç bezpoÊrednià konsekwencjà prawnà rodzicielstwa;
– alimentacja winna byç zawsze obowiàzkiem rodziców nawet wówczas, gdy
nie sprawujà ju˝ w∏adzy rodzicielskiej;
– w odniesieniu do alimentacji dzieci nie nale˝y czyniç ˝adnych ró˝nic mi´dzy
dzieçmi urodzonymi w zwiàzku ma∏˝eƒskim i poza nim. Mimo, i˝ Zasada ta nie
odnosi si´ bezpoÊrednio do tej kwestii, do dzieci zrodzonych poza zwiàzkiem
ma∏˝eƒskim nale˝y stosowaç to samo podejÊcie, jak w przypadkach, gdzie
prawo reguluje spraw´ subsydiarnej alimentacji dzieci zrodzonych w zwiàzku
ma∏˝eƒskim przez niektórych cz∏onków rodziny matki, ojca lub obojga (stàd
sformu∏owanie: „we wszystkich przypadkach” w paragrafie 1 Zasady).
74. Jak wzmiankowano powy˝ej, podj´to decyzj´ o tym, by nie w∏àczaç alimentacji w zakres obowiàzków i uprawnieƒ wchodzàcych w sk∏ad poj´cia w∏adzy rodzicielskiej. Dlatego kwesti´ alimentacji przeanalizowano, jako niezale˝nà konsekwencj´ prawnà rodzicielstwa i powiàzano jà bezpoÊrednio z ewentualnym obowiàzkiem dzieci wzgl´dem w∏asnych rodziców.
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75. Paragraf 1 Zasady 26 ma charakter ogólny, dlatego warunki i/lub okres trwania obowiàzku utrzymania dziecka pozostaje do okreÊlenia w prawie krajowym.
76. Uzgodniono, ˝e dzieci majà nie tylko prawa, ale i obowiàzki lub zobowiàzania. Zobowiàzania te sà dwojakiego rodzaju: moralnego i prawnego
(szczególnie w zakresie Êwiadczeƒ na utrzymanie rodziców w niedostatku).
Zobowiàzaniom pierwszego rodzaju nie da si´ nadaç statusu prawnej wykonalnoÊci. JeÊli chodzi o rodzaj drugi, w wielu Paƒstwach dzieci nie majà obowiàzku Êwiadczenia na utrzymanie rodziców w niedostatku.
77. Bioràc pod uwag´, ˝e zasady przyj´te w niniejszym raporcie sà zasadami prawnymi, adresowanymi do wszystkich Paƒstw cz∏onkowskich, zdecydowano, ˝e w myÊl paragrafu 1 Zasady 26 ustalà one w swym prawie krajowym,
czy konsekwencjà prawnà rodzicielstwa winien byç obowiàzek dziecka ∏o˝enia
na utrzymanie rodziców. Podjàwszy decyzj´ o tym, ˝e obowiàzek taki istnieje,
dane Paƒstwo okreÊli jego warunki (np. czy obowiàzek ten mo˝e byç wykonalny wobec dziecka ma∏oletniego, gdy jego rodzice uznani zostanà za „znajdujàcych si´ w niedostatku”, itp.).
c) Nazwisko dziecka
78. W sprawie nazwiska dziecka uzgodniono przyj´cie nast´pujàcej zasady:
Zasada 27:
1. Dziecko winno mieç prawo nabycia nazwiska
od momentu swego urodzenia.
2. Paƒstwa korzystajà ze swobody stosowania ró˝nych systemów wyboru
nazwiska, pod warunkiem ˝e nie spowoduje to nieuzasadnionej dyskryminacji jednego z rodziców.
79. Rozwa˝ajàc kwesti´ wyboru nazwiska, jakie ma nosiç dziecko, trzeba
uwzgl´dniç postanowienia Uchwa∏y (78) 37 Komitetu Ministrów Paƒstw cz∏onkowskich o równoÊci ma∏˝onków w prawie cywilnym, Zalecenia nr R (85) 2 Komitetu Ministrów Paƒstw cz∏onkowskich o prawnej ochronie przeciwko dyskryminacji p∏ci, a tak˝e Zaleceƒ Zgromadzenia Parlamentarnego 1271 (1995) i 1362
(1998) o dyskryminacji mi´dzy kobietà i m´˝czyznà w wyborze nazwiska i o przenoszeniu nazwisk rodziców na dzieci. Paƒstwa winny te˝ rozwa˝yç zastosowanie takich postanowieƒ do osób ˝yjàcych w zwiàzkach nieformalnych.
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80. Paragraf 17 Uchwa∏y (78) 37 stwierdza w szczególnoÊci: „[...] podejmowanie koniecznych kroków, by obojgu ma∏˝onkom przys∏ugiwa∏y równe prawa
do nadania nazwiska dzieciom zrodzonym z ich zwiàzku ma∏˝eƒskiego bàdê
przez nich przysposobionych z wykorzystaniem, na przyk∏ad, jednego z nast´pujàcych systemów:
i. kiedy rodzice nie posiadajà wspólnego nazwiska:
a. dozwoliç dziecku na przyj´cie nazwiska rodzica, którego nazwisko nie
zosta∏o mu nadane mocà prawa,
b. dozwoliç na to, by nazwisko nadane dziecku by∏o wybierane za obopólnà zgodà rodziców;
ii. kiedy rodzice, poprzez dodanie w∏asnych nazwisk, stworzyli wspólne nazwisko albo wybrane przez siebie, albo utworzone wskutek dzia∏ania prawa,
dodanie cz´Êci tego nazwiska nie powinno prowadziç do dyskryminacji
przy wyborze nazwiska lub nazwisk do pomini´cia. [...]”
81. Zasada 27 nie dotyczy mo˝liwoÊci póêniejszej zmiany nazwiska dziecka
wed∏ug procedury administracyjnej lub wskutek zawarcia przez dziecko zwiàzku ma∏˝eƒskiego.
d) Obywatelstwo dziecka
82. NajÊwie˝sza Europejska Konwencja o obywatelstwie z 1997r. stwierdza
w paragrafie 1. a Artyku∏u 6:
„Ka˝de z Paƒstw Stron [Konwencji] przewidzi we w∏asnym prawie krajowym, i˝ nast´pujàce osoby nab´dà ich obywatelstwo ex lege:
a. dzieci, którego jedno z rodziców w momencie narodzenia dziecka posiada obywatelstwo tego Paƒstwa, z zastrze˝eniem ewentualnie przewidzianych
w prawie tego kraju wyjàtków tyczàcych dzieci urodzonych za granicà. W stosunku do dzieci, których rodzicielstwo zosta∏o ustanowione poprzez uznanie,
orzeczenie sàdowe lub podobne procedury, ka˝de z Paƒstw Stron [Konwencji]
mo˝e ustaliç, ˝e dziecko nabywa obywatelstwo tego kraju wed∏ug procedury
okreÊlonej w jego prawie wewn´trznym”.
83. Artyku∏ 6 paragraf 4 litera d. Europejskiej Konwencji o obywatelstwie
stwierdza:
„Ka˝de z Paƒstw Stron [Konwencji] wprowadzi do swego prawa wewn´trznego u∏atwienia nabycia jego obywatelstwa przez:
d. Dzieci przysposobione przez swego obywatela”.
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Paragraf 1 Artyku∏u 11 Europejskiej Konwencji o przysposobieniu dzieci
stwierdza:
„Je˝eli przysposabiane dziecko nie posiada obywatelstwa osoby je przysposabiajàcej – gdy przysposobienie dokonywane jest przez jednà osob´,
bàdê obywatelstwa wspólnego obojgu przysposabiajàcym – gdy przysposabiajàcymi sà osoby pozostajàce w zwiàzku ma∏˝eƒskim, wówczas Umawiajàca
si´ Strona, której obywatelami jest osoba bàdê osoby przysposabiajàce, winna u∏atwiç nabycie jej obywatelstwa przez dziecko”.
84. Uwzgl´dniajàc powy˝sze zapisy postanowiono nie formu∏owaç ˝adnej zasady dotyczàcej obywatelstwa dziecka. Powodem tej decyzji jest to, i˝ wszelkie zasady niesprzeczne z powy˝szymi postanowieniami musia∏yby byç dyskryminujàce dla
dzieci urodzonych poza zwiàzkiem ma∏˝eƒskim i dzieci przysposobionych. Nadto,
stwierdzono, ˝e po ustaleniu przysposobienia dziecka innej narodowoÊci przez osob´ posiadajàcà obywatelstwo danego Paƒstwa, Paƒstwo to winno przyznaç swe
obywatelstwo przysposobionemu dziecku ex lege. Uznano przy tym jednak, ˝e obywatelstwo jest sprawà bardzo dra˝liwà i politycznà, o istotnych implikacjach w praktyce. Dlatego, uznajàc, ˝e powy˝sze postanowienia sà dyskryminujàce dla dzieci
urodzonych poza zwiàzkiem ma∏˝eƒskim i przysposobionych, postanowiono nie
formu∏owaç ˝adnych zasad, aby uwzgl´dniç zarówno bie˝àco obowiàzujàce prawa
Paƒstw cz∏onkowskich, jak i najnowszà Europejskà Konwencj´ o obywatelstwie.
e) Sukcesja
85. W podzielanej opinii zasada zawarta w Artykule 9 („Artyku∏ ten nadaje
dzieciom urodzonym ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich te same prawa sukcesji,
jak dzieciom urodzonym w zwiàzku ma∏˝eƒskim”) Europejskiej Konwencji
o dzieciach ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich jest zadowalajàca. W dwóch niedawnych sprawach18 tyczàcych, odpowiednio, dyskryminacji wobec dzieci ze
zwiàzków cudzo∏o˝nych i dzieci urodzonych ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich
wobec praw spadkowych, Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka uzna∏ naruszenie Artyku∏u 14 Konwencji w powiàzaniu z Artyku∏em 1 Pierwszego Protoko∏u
Konwencji w jednym przypadku, zaÊ naruszenie Artyku∏u 14 w zwiàzku z Artyku∏em 8 w drugim. Zauwa˝ono nadto, i˝ sà Paƒstwa, które zg∏osi∏y zastrze˝enia do Artyku∏u 9 Europejskiej Konwencji o dzieciach ze zwiàzków pozama∏˝eƒskich, co ujawnia kontrowersyjnà natur´ tej kwestii. Dlatego uzgodniono nie
formu∏owaç ˝adnej zasady w tej sprawie.
18

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Mazurek przeciwko Francji z 1 lutego 2000r. oraz Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Camp i Bourimi przeciwko Holandii z 3 paêdziernika 2000 r.
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86. Kwesti´ sukcesji mo˝e przeanalizowaç bardziej szczegó∏owo Komisja ekspertów prawa rodzinnego (CJ-FA) w roku 2002. W tym wzgl´dzie nale˝y podkreÊliç,
˝e zakres pe∏nomocnictw CJ-FA na rok 2001 i 2002 jest nast´pujàcy: „Komisja
otrzyma∏a polecenie sporzàdzenia dla CDCJ raportu o ochronie prawnej pozosta∏ego przy ˝yciu dziecka, wspó∏ma∏˝onka lub innego cz∏onka rodziny w odniesieniu
do sukcesji. Prace te zostanà przeprowadzone przez CJ-FA i Grup´ Roboczà w roku 2002 w Êwietle rezultatów 6 Europejskiej Konferencji w sprawie prawa rodzinnego. Raport na ten temat zostanie przedstawiony CDCJ w roku 2002 lub 2003”.
f) Prawo dziecka do znajomoÊci swego pochodzenia
Zasada 28:
Prawo winno nale˝ycie uwzgl´dniç interes dziecka w zakresie posiadania
informacji o swym biologicznym pochodzeniu.
87. Grupa Robocza omówi∏a t´ kwesti´ w Êwietle prawa dzieci do znajomoÊci
swych rodziców (swego pochodzenia). Dyskusja na forum Grupy potwierdzi∏a kontrowersyjnà natur´ tematu, szczególnie ze wzgl´du na brak jednolitej interpretacji
Artyku∏u 7 Konwencji o prawach dziecka Narodów Zjednoczonych, która stanowi,
˝e „[...] dziecko winno [...], na ile jest to mo˝liwe, mieç prawo poznania [...] swych
rodziców”. W tym wzgl´dzie Zasada 28 idzie krok dalej mówiàc konkretnie o „biologicznym pochodzeniu” dziecka. Grupa Robocza odnotowa∏a toczàce si´ obecnie zasadnicze dyskusje w tej sprawie w niektórych Paƒstwach cz∏onkowskich.
88. Grupa Robocza nie sformu∏owa∏a propozycji zasady, która by ustanawia∏a absolutne prawo dziecka do znajomoÊci swego pochodzenia. Jednak˝e,
uzna∏a ona, ˝e prawowity interes wszystkich dzieci le˝y w znajomoÊci ich pochodzenia. JednoczeÊnie uzna∏a te˝, ˝e w pewnych sytuacjach ten sam, najlepszy interes dziecka lub innych zaanga˝owanych osób mo˝e uzasadniç powstrzymanie si´ od przekazania dziecku takich informacji lub ich cz´Êci.
89. W zwiàzku z omawianym tu prawem dziecka wskazano, ˝e w przypadku
wniosków dotyczàcych podtrzymywanej odmowy dost´pu wnioskodawcy do akt
znajdujàcych si´ w r´kach lokalnych w∏adz, a odnoszàcych si´ do okresu, jaki
sp´dzi∏ w publicznej instytucji opieki po zgonie swej matki, Europejski Trybuna∏
Praw Cz∏owieka stwierdzi∏, ˝e „osoby w sytuacji powoda sà ˝ywotnie zainteresowane, a prawo ich chronione jest Konwencjà, w uzyskaniu informacji koniecznych
do poznania i zrozumienia swego dzieciƒstwa i okresu wczesnego rozwoju. Z drugiej strony, nale˝y mieç na uwadze, ˝e poufnoÊç archiwów danych ma znaczenie
dla uzyskania informacji obiektywnej i rzetelnej, a tak˝e ˝e poufnoÊç taka mo˝e
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byç konieczna dla ochrony osób trzecich. [...] Trybuna∏ uwa˝a, ˝e interesy osoby
ubiegajàcej si´ o dost´p do akt odnoszàcych si´ do jej prywatnego i rodzinnego
˝ycia nale˝y zabezpieczyç, gdy osoba, która dokona∏a wpisu do rejestrów jest albo nieosiàgalna, albo nies∏usznie odmówi swej zgody. System taki odpowiada zasadzie proporcjonalnoÊci jedynie wówczas, gdy stanowi, ˝e je˝eli zg∏aszajàcy dane nie udzieli odpowiedzi lub odmówi swej zgody [...], wówczas niezale˝ny organ
winien ostatecznie zdecydowaç, czy dost´p do danych nale˝y zapewniç”19. Obecnie, przed Europejskim Trybuna∏em Praw Cz∏owieka toczy si´ sprawa dotyczàca
niemo˝noÊci, w myÊl prawa francuskiego, ustalenia pochodzenia przez dziecko
przysposobione ze wzgl´du na majàcà tu zastosowanie zasad´ tajemnicy urodzin20; skarga zarzuca pogwa∏cenie Artyku∏u 8 i 14 Konwencji.

D) Mo˝liwe konsekwencje prawne braku ustalenia rodzicielstwa
Zasada 29:
1. W przypadkach, gdy prawo nie dozwala na ustanowienie rodzicielstwa mi´dzy
danà osobà, a dzieckiem, Paƒstwa mogà dozwoliç na sprawowanie przez t´ osob´ niektórych obowiàzków rodzicielskich na mocy decyzji kompetentnych w∏adz.
2. W przypadkach, gdy prawo nie dozwala na ustanowienie rodzicielstwa mi´dzy danà osobà, a dzieckiem, Paƒstwa mogà te˝ dopuÊciç mo˝liwoÊç ustanowienia zobowiàzania utrzymania dziecka przez t´ osob´ na mocy decyzji kompetentnych w∏adz.
90. Istniejà pewne przypadki, gdy wiadomo, ˝e dana osoba jest rodzicem
dziecka, a jednak prawo nie dozwala na ustanowienie rodzicielstwa (np. w niektórych krajach ojciec dziecka zrodzonego ze zwiàzku kazirodczego). W pewnych przypadkach mogà te˝ byç utrzymane pewne konsekwencje prawne (np.
ojciec dziecka, w przypadku kazirodztwa, mo˝e mieç obowiàzek ∏o˝enia na jego utrzymanie, a dziecko mo˝e mieç prawo utrzymywaç z nim kontakt).
91. Brak ustanowienia rodzicielstwa nie stanowi koniecznie przeszkody nie
dozwalajàcej dziecku uzyskaç informacje o swych biologicznych rodzicach.
W tym wzgl´dzie nale˝y uwzgl´dniç Artyku∏ 7 wy˝ej powo∏anej Konwencji praw
dziecka Narodów Zjednoczonych (zob. uwagi do Zasady 28). Zapewnienie informacji genetycznych o biologicznym(ch) rodzicu(ach) dla celów medycznych winno byç mo˝liwe we wszystkich przypadkach.
19

20

Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, orzeczenie w sprawie Gaskin przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 7 lipca 1989r., paragraf 49.
Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, Odievre przeciwko Francji, orzeczenie spodziewane
w maju 2000r., Ap. nr 42326/98.
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ORZECZNICTWO
Uchwa∏a SN z dnia 22 lipca 2005 r., III CZP 52/05
Skarga o wznowienie post´powania od wyroku orzekajàcego rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa przez rozwód jest – po Êmierci ma∏˝onka, która nastàpi∏a
po uprawomocnieniu si´ wyroku – niedopuszczalna.
Uzasadnienie
Prawomocnym wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2003 r. Sàd Okr´gowy w Warszawie rozwiàza∏ przez rozwód zwiàzek ma∏˝eƒski mi´dzy Piotrem S. a Jolantà S.,
zawarty w dniu 4 marca 1995 r., z winy pozwanej Jolanty S.
W skardze o wznowienie post´powania, opartej na podstawie niewa˝noÊci,
pozwana zarzuci∏a, ˝e w post´powaniu rozwodowym zosta∏a pozbawiona mo˝noÊci dzia∏ania, w zwiàzku z czym domaga∏a si´ uchylenia zaskar˝onego wyroku i umorzenia post´powania. Wniosek o umorzenie post´powania
wynika∏ z faktu, ˝e powód Piotr S. zmar∏ w dniu 24 listopada 2003 r., a wi´c
po uprawomocnieniu si´ wyroku rozwodowego, a przed wniesieniem skargi
o wznowienie post´powania.
Sàd Okr´gowy w Warszawie postanowieniem z dnia 28 grudnia 2004 r. odrzuci∏ skarg´ jako niedopuszczalnà, powo∏ujàc si´ na art. 447 i 406 w zwiàzku
z art. 199 § 1 i art. 64 § 1 k. p. c.
Rozpoznajàc za˝alenie pozwanej na to postanowienie, Sàd Apelacyjny
w Warszawie przedstawi∏ Sàdowi Najwy˝szemu – na podstawie art. 390 § 1
w zwiàzku z art. 397 § 2 k. p. c. – okreÊlone zagadnienie prawne, budzàce powa˝ne wàtpliwoÊci.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Zagadnienie przedstawione do rozstrzygni´cia nie jest w judykaturze nowe,
gdy˝ by∏o podejmowane jeszcze na gruncie przepisów obowiàzujàcych
przed wejÊciem w ˝ycie kodeksu post´powania cywilnego z 1930 r. W orzeczeniu z dnia 12 maja 1937 r., C. III. 907/36 (Zb. Urz. 1938, poz. 145), wydanym w sprawie, w której mia∏y zastosowanie przepisy ustawy o post´powaniu
cywilnym z dnia 30 stycznia 1877 r., obowiàzujàcej na ziemiach zachodnich
Rzeczypospolitej Polskiej, Sàd Najwy˝szy wyrazi∏ poglàd, ˝e Êmierç ma∏˝onka
nie wy∏àcza dopuszczalnoÊci wznowienia post´powania zakoƒczonego wyrokiem rozwiàzujàcym lub uniewa˝niajàcym ma∏˝eƒstwo. Nie przesàdzajàc kwestii, czy dopuszczalne jest wznowienie post´powania tak˝e w wypadku prawomocnego oddalenia powództwa o rozwód lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, Sàd
Najwy˝szy stanà∏ na stanowisku, ˝e art. 628 u. p. c. nie tamuje wznowienia,
gdy rozwód prawomocnie orzeczono, ale w rzeczywistoÊci nie zachodzi∏y ku
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temu podstawy. W takiej sytuacji, skoro nie by∏o przes∏anek rozwodowych, to
– zdaniem Sàdu Najwy˝szego – do rozwiàzania ma∏˝eƒstwa dosz∏o w rzeczywistoÊci dopiero z chwilà Êmierci ma∏˝onka, co nakazuje uchylenie wadliwie
wydanego wyroku.
Problemem wznowienia post´powania w sprawach o rozwód po Êmierci
jednego z ma∏˝onków Sàd Najwy˝szy zajmowa∏ si´ równie˝ w okresie powojennym. W orzeczeniu z dnia 13 maja 1960 r., 2 CR 104/60 (OSPiKA 1961, nr 2,
poz. 41) przyj´to, ˝e art. 433 d. k. p. c. wed∏ug tekstu jednolitego z 1950 r. (odpowiednik art. 446 k. p. c. z 1964 r.) ma zastosowanie wy∏àcznie w toku sprawy o rozwód, a zatem nie dotyczy post´powaƒ incydentalnych lub zainicjowanych po uprawomocnieniu si´ orzeczenia co do istoty sprawy (np. post´powania o przywrócenie terminu do wniesienia Êrodka odwo∏awczego, o wznowienie post´powania lub wszcz´tego rewizjà nadzwyczajnà). To stwierdzenie sta∏o si´ podstawà do tezy, ˝e Êmierç strony nie stoi na przeszkodzie wznowieniu
post´powania w sprawie o rozwód, chyba ˝e po uprawomocnieniu si´ wyroku
orzekajàcego rozwód jedna ze stron wstàpi∏a w nowy zwiàzek ma∏˝eƒski, co
zresztà wyraênie wynika∏o z art. 435 d. k. p. c. (obecnie art. 400 k. p. c.).
W kolejnym orzeczeniu, wydanym zapewne pod wp∏ywem krytyki, z jakà spotka∏o si´ ze strony doktryny orzeczenie z dnia 13 maja 1960 r., Sàd Najwy˝szy
skorygowa∏ swoje wczeÊniejsze stanowisko, stwierdzajàc, ˝e skutki Êmierci strony w procesie rozwodowym zosta∏y uregulowane w sposób szczególny
w art. 433 d. k. p. c. nie tylko w odniesieniu do sprawy o rozwód pozostajàcej
w toku, ale tak˝e w odniesieniu do post´powania o wznowienie post´powania,
a poniewa˝ proces cywilny nie mo˝e si´ toczyç przy udziale tylko jednej strony,
to w wypadku Êmierci jednego z ma∏˝onków po uprawomocnieniu si´ wyroku
rozwodowego skarga o wznowienie post´powania jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (orzeczenie z dnia 23 paêdziernika 1962 r., 1 CR 886/61,
OSPiKA 1963, nr 9, poz. 237). Sàd Najwy˝szy zaakcentowa∏, ˝e ˝àdanie rozwodu ma charakter niemajàtkowy i jako ÊciÊle zwiàzane z osobà ma∏˝onka nie
przechodzi na jego spadkobierców. W tej sytuacji nast´pstwo procesowe stron
w którejkolwiek fazie post´powania jest wy∏àczone, jak te˝ nie mo˝e byç mowy
o ustanowieniu kuratora, gdy˝ wypadki jego ustanowienia sà regulowane przez
ustaw´ w sposób wyczerpujàcy. Zwa˝ywszy ponadto, ˝e celem wznowienia post´powania – instytucji o charakterze wyjàtkowym – jest nie tylko uchylenie prawomocnego orzeczenia co do istoty sprawy, ale tak˝e jego ewentualna zmiana,
co usz∏o uwagi sk∏adu Sàdu Najwy˝szego wydajàcego orzeczenie z dnia 13 maja 1960 r., skarga o wznowienie post´powania w sprawach o rozwód po Êmierci jednej ze stron nie mo˝e byç uznana za dopuszczalnà.
Pod rzàdem kodeksu post´powania cywilnego z 1964 r. judykatura nie podejmowa∏a ju˝ wprost kwestii dopuszczalnoÊci skargi o wznowienie post´powania w omawianym wypadku, podobnie jak nauka prawa procesowego cy-
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wilnego, która przechodzi∏a obok tego problemu bez wi´kszego zainteresowania. Trzeba jednak odnotowaç dwie wypowiedzi Sàdu Najwy˝szego, nawiàzujàce do analizowanego zagadnienia.
W postanowieniu z dnia 3 lipca 1967 r., I CZ 144/66 (OSPiKA 1968, nr 10,
poz. 207) wyra˝ono poglàd, ˝e w post´powaniu z wniosku pozosta∏ej przy ˝yciu strony o przywrócenie terminu do z∏o˝enia sprzeciwu od wyroku zaocznego rozwiàzujàcego ma∏˝eƒstwo przez rozwód, sukcesja procesowa przys∏uguje spadkobiercy zmar∏ej strony, przy czym – w razie uwzgl´dnienia wniosku
– wyrok rozwiàzujàcy ma∏˝eƒstwo przez rozwód przestaje byç prawomocny,
a post´powanie w przedmiocie ˝àdania rozwodu ulega umorzeniu. Orzeczenie
to zosta∏o uznane w piÊmiennictwie za dyskusyjne, a w jednym wypadku spotka∏o si´ z ostrà krytykà opartà na twierdzeniu, ˝e przywrócenie terminu do zaskar˝enia wyroku rozwodowego po Êmierci jednego z ma∏˝onków jest niedopuszczalne, spadkobiercy zaÊ zmar∏ego ma∏˝onka nie majà legitymacji do wystàpienia w post´powaniu w przedmiocie przywrócenia terminu w charakterze nast´pców procesowych (por. art. 170 k. p. c.).
Z kolei w postanowieniu z dnia 30 grudnia 1980 r., II CRN 293/80
(OSNCP 1981, nr 6, poz. 117) Sàd Najwy˝szy przyjà∏, nawiàzujàc wyraênie
do poglàdów wyra˝onych w orzeczeniu z dnia 23 paêdziernika 1962 r., ˝e wyrok orzekajàcy rozwód nie mo˝e byç – po Êmierci jednego z by∏ych ma∏˝onków
– zaskar˝ony rewizjà nadzwyczajnà. Zaznaczy∏ w szczególnoÊci, ˝e dopuszczenie mo˝liwoÊci wniesienia rewizji nadzwyczajnej równa∏oby si´ wyra˝eniu
zgody na prowadzenie post´powania o rozwód z udzia∏em tylko jednej strony.
Przechodzàc do rozstrzygni´cia zagadnienia prawnego przedstawionego
w niniejszej sprawie, trzeba przede wszystkim podkreÊliç, ˝e – zgodnie
z art. 56 § 1 k. r. o. – sprawa o rozwód mo˝e si´ toczyç tylko mi´dzy ma∏˝onkami oraz ˝e tylko jeden z ma∏˝onków mo˝e wytoczyç powództwo w tym zakresie (por. art. 7 k. p. c.). Ze wzgl´du na ÊciÊle osobisty charakter tej sprawy
oraz treÊç art. 446 k. p. c. nie wchodzi równie˝ w gr´ zawieszenie post´powania (art. 174 § 1pkt 1 k. p. c.) oraz wstàpienie do sporu spadkobierców zmar∏ego ma∏˝onka na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 k. p. c., jak te˝ wykluczony jest
udzia∏ kuratora, gdy˝ przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz kodeksu post´powania cywilnego nie przewidujà mo˝liwoÊci
ustanowienia kuratora dla zmar∏ego ma∏˝onka w celu reprezentowania go
w sprawie o rozwód. Tym bardziej nie jest mo˝liwe ustanowienie kuratora dla
nie˝yjàcego by∏ego ma∏˝onka do dzia∏ania w post´powaniu wywo∏anym skargà o wznowienie post´powania.
OczywiÊcie, dopuszczalnoÊç jakiejkolwiek analogii z art. 450 k. p. c. nale˝y
a limine odrzuciç, gdy˝ przepis ten – podobnie jak art. 447 i 448 k. p. c. – odnosi si´ tylko do spraw o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, a wi´c do spraw, które
na podstawie wyraênych przepisów prawa materialnego mogà byç wnoszone
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lub toczyç si´ tak˝e po Êmierci jednego z ma∏˝onków (art. 18 zdanie drugie
i art. 19 k. r. o.). Przepisów takich dotyczàcych spraw o rozwód nie ma,
a art. 446 k. p. c. – ulokowany w rozdziale zawierajàcym przepisy dotyczàce
spraw o rozwód i separacj´ – jednoznacznie nakazuje, w wypadku Êmierci jednego z ma∏˝onków, umorzyç post´powanie.
Nie mo˝na równie˝, o czym ju˝ by∏a mowa, abstrahowaç od charakteru instytucji wznowienia post´powania. Post´powanie wywo∏ane skargà ma ze swej
natury – mimo uchylenia art. 411 k. p. c. – charakter dwufazowy; w pierwszej
fazie sàd rozstrzyga o dopuszczalnoÊci wznowienia, a dopiero gdy to uczyni
– rozpoznaje spraw´ merytorycznie (por. art. 412 § 4 k. p. c.). W tej sytuacji
mo˝liwoÊç wniesienia skargi o wznowienie post´powania w sprawie o rozwód po Êmierci jednego z by∏ych ma∏˝onków oznacza∏aby – w wypadku orzeczenia dopuszczalnoÊci wznowienia – zgod´ na prowadzenie procesu
z udzia∏em tylko jednej ze stron, co oczywiÊcie nale˝y wykluczyç. Dochodzi∏oby tak˝e do nieusuwalnej kolizji z art. 446 k. p. c., a w konsekwencji cel wznowienia post´powania – tj. ponowne rozpoznanie sprawy i rozstrzygni´cie sprawy zakoƒczonej prawomocnym orzeczeniem co do istoty sprawy, gdy zachodzà oznaczone w ustawie podstawy wznowienia (por. art. 412 § 2 k. p. c.) – nie
zosta∏by spe∏niony.
Z tych wzgl´dów przytoczone orzeczenia Sàdu Najwy˝szego, dopuszczajàce skarg´ o wznowienie post´powania w rozwa˝anym wypadku, nie zas∏ugujà na aprobat´, co uzasadnia podj´cie uchwa∏y, jak na wst´pie.
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Wyrok SN z dnia 19 stycznia 2005 r., V CK 364/04
W razie zaskar˝enia przez jednà tylko stron´ wyroku rozwodowego
w zakresie dotyczàcym winy rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego
(art. 57 § 1 k. r. o.), sàd drugiej instancji nie jest zwiàzany zakazem
reformationis in peius (art. 384 k. p. c.) i mo˝e orzec
w tym przedmiocie z urz´du tak˝e na niekorzyÊç strony skar˝àcej.
Uzasadnienie
Po ostatecznym sprecyzowaniu stanowisk pozwana wnosi∏a o orzeczenie
rozwodu z winy m´˝a, zaÊ powód, ˝àdajàcy orzeczenia separacji z winy ˝ony,
nie sprzeciwia∏ si´ orzeczeniu rozwodu, jednak tak˝e z jej winy.
Wyrokiem z dnia 4 wrzeÊnia 2003 r. Sàd Okr´gowy w Bielsku-Bia∏ej orzekajàc rozwód ustali∏, ˝e ˝adna ze stron nie ponosi winy za rozk∏ad po˝ycia, uregulowa∏ kontakty powoda z ma∏oletnià córkà, zasàdzi∏ od niego na jej rzecz alimenty i orzek∏ o kosztach procesu.
Uznajàc, ˝e mi´dzy stronami nastàpi∏ trwa∏y i zupe∏ny rozk∏ad po˝ycia ma∏˝eƒskiego uzasadniajàcy orzeczenie rozwodu, Sàd Okr´gowy stwierdzi∏, i˝
˝adnej ze stron nie mo˝na postawiç zarzutu, ˝e swoim zawinionym zachowaniem doprowadzi∏a do rozk∏adu po˝ycia, którego przyczynà by∏a niemo˝noÊç
porozumienia si´ ma∏˝onków co do miejsca wspólnego zamieszkania.
Apelacj´ od powy˝szego wyroku wniós∏ jedynie powód zaskar˝ajàc orzeczenie w przedmiocie winy rozk∏adu po˝ycia, uregulowania jego kontaktów
z córkà i wysokoÊci alimentów zasàdzonych na jej rzecz.
Zaskar˝onym wyrokiem z dnia 9 stycznia 2004 r. Sàd Apelacyjny w Katowicach zmieni∏ wyrok Sàdu pierwszej instancji w punkcie pierwszym w ten
sposób, ˝e orzek∏ rozwód z winy pozwanej a w pozosta∏ej cz´Êci oddali∏
apelacj´.
Sàd drugiej instancji uzna∏ apelacj´ za uzasadnionà w cz´Êci dotyczàcej
rozstrzygni´cia o winie stron za rozk∏ad po˝ycia. Stwierdzi∏, ˝e poczynione
ustalenia wskazujà, i˝ niemo˝noÊç osiàgni´cia kompromisu w kwestii wspólnego mieszkania by∏a zawiniona przez obie strony i zachodzà podstawy
do uznania, ˝e do rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego dosz∏o z winy obojga ma∏˝onków, co powinno prowadziç do orzeczenia rozwodu z winy obu stron.
Jednak˝e wobec tego, i˝ wadliwe orzeczenie Sàdu Okr´gowego w tym
przedmiocie zaskar˝y∏ tylko powód, Sàd Apelacyjny uzna∏, ˝e zawarty
w art. 384 k. p. c. zakaz orzekania na niekorzyÊç strony wnoszàcej apelacj´,
nie pozwala mu na zmian´ zaskar˝onego wyroku przez stwierdzenie winy
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obu stron a mo˝liwe jest jedynie orzeczenie rozwodu z winy pozwanej, co,
jak wskaza∏, jest proceduralnà konsekwencjà zaskar˝enia w tej cz´Êci wyroku przez powoda a nie zaskar˝enia przez pozwanà.
W kasacji od powy˝szego wyroku wniesionej przez pozwanà, powo∏a∏a ona
obie podstawy kasacyjne wskazane w art. 3931 k. p. c., zarzucajàc naruszenie
art. 57 § 1 k. r. o. w zwiàzku z art. 384 k. p. c. przez pomini´cie zasady integralnoÊci wyroku rozwodowego i obowiàzku Sàdu orzekania z urz´du o winie
stron za rozk∏ad po˝ycia oraz zastosowanie art. 384 k. p. c. w sytuacji procesowej, w której przepis ten nie ma zastosowania.
Wnosi∏a o zmian´ zaskar˝onego wyroku i orzeczenie rozwodu z winy obojga ma∏˝onków, ewentualnie uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, przy uwzgl´dnieniu w obu przypadkach wniosku o zasàdzenie kosztów post´powania kasacyjnego.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Zgodnie z art. 57 § 1 k. r. o., sàd orzekajàc rozwód, orzeka tak˝e, czy i który z ma∏˝onków ponosi win´ rozk∏adu po˝ycia, co oznacza obowiàzek sàdu
orzekania w tym przedmiocie z urz´du, chyba ˝e oboje ma∏˝onkowie zgodnie
wniosà o zaniechanie orzekania o winie (art. 57 § 2 k. r. o.). Wskazany przepis,
podobnie jak przepisy art. 58 k. r. o., realizuje obowiàzujàcà w prawie polskim
zasad´ integralnoÊci wyroku rozwodowego, która, jak wskaza∏ Sàd Najwy˝szy
w uchwale z dnia 12 paêdziernika 1970 r., III CZP 6/70 (OSNC 1971/7-8/117),
oznacza koniecznoÊç orzekania w sprawie rozwodowej nie tylko o ewentualnym rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa, lecz tak˝e o ca∏oÊci spraw rodziny. Obowiàzek
orzekania przez sàd z urz´du o winie rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego wynika
tak˝e z tego, ˝e stosownie do art. 56 k. r. o., dopuszczalnoÊç orzeczenia rozwodu nie zale˝y tylko od samego faktu powstania zupe∏nego i trwa∏ego rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego, lecz tak˝e od przyczyn rozk∏adu oraz od tego czy
i który z ma∏˝onków ponosi win´ za ten stan rzeczy. Oznacza to, ˝e bez wyjaÊnienia i oceny okolicznoÊci zwiàzanych z zawinieniem przez ma∏˝onków rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego, nie jest mo˝liwa ocena, czy rozwód jest dopuszczalny. Konsekwencjà takiej regulacji jest zaÊ to, ˝e niemo˝liwe jest uprawomocnienie si´ samego orzeczenia o rozwodzie, bez uprawomocnienia si´ rozstrzygni´cia w przedmiocie winy stron za rozk∏ad po˝ycia a zatem zaskar˝enie
apelacjà wyroku rozwodowego w cz´Êci dotyczàcej rozstrzygni´cia o winie,
oznacza zaskar˝enie ca∏ego orzeczenia o rozwodzie.
W takiej sytuacji Sàd odwo∏awczy jest tak˝e zobowiàzany, na podstawie
art. 57 § 1 k. r. o., do badania z urz´du wszystkich okolicznoÊci dotyczàcych
winy rozk∏adu po˝ycia, niezale˝nie od tego czy wyrok zaskar˝y∏a jedna czy
obie strony. Zgodnie z przewa˝ajàcym stanowiskiem doktryny, z tych przyczyn w sprawach o rozwód nie ma zastosowania w post´powaniu apelacyjnym
przepis art. 384 k. p. c. zawierajàcy zakaz reformationis in peius. W sprawach
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tych bowiem przepisy art. 57 § 1 i art. 58 k. r. o. nak∏adajà na sàdy obu instancji obowiàzek orzekania z urz´du o wszystkich kwestiach stanowiàcych konieczne i integralne cz´Êci rozstrzygni´cia wyroku rozwodowego, w tym o winie stron. Podobne stanowisko zajà∏ tak˝e Sàd Najwy˝szy w orzeczeniu
z dnia 13 maja 1957 r. III CR 56/56 (OSNCK 1958/2/48) i stanowisko to nale˝y
podzieliç. Skoro bowiem zaskar˝enie apelacjà przez któràkolwiek ze stron
orzeczenia w zakresie winy rozk∏adu po˝ycia sprawia, ˝e ca∏e orzeczenie rozwodowe staje si´ przedmiotem zaskar˝enia, Sàd apelacyjny obowiàzany jest
samodzielnie oceniç wszystkie przes∏anki art. 56 i art. 57 § 1 k. r. o. a wi´c tak˝e zbadaç z urz´du, czy i która ze stron zawini∏a rozk∏ad po˝ycia i czy orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne. W obecnym systemie apelacyjnym sàd odwo∏awczy jest sàdem rozpoznajàcym po raz drugi spraw´ merytorycznie, co dodatkowo uzasadnia w sprawie rozwodowej koniecznoÊç badania i oceny przez
ten sàd z urz´du wszystkich przes∏anek materialnoprawnych rozwodu w zakresie, jaki obcià˝a∏ sàd pierwszej instancji i jest uzasadniony zakresem zaskar˝enia. Nale˝y zatem uznaç, ˝e w razie zaskar˝enia przez jednà tylko stron´ wyroku rozwodowego w zakresie dotyczàcym winy za rozk∏ad po˝ycia, sàd
apelacyjny, niezwiàzany zakazem reformationis in peius, jest uprawniony
do orzeczenia z urz´du tak˝e na niekorzyÊç strony skar˝àcej.
Oznacza to, ˝e w rozpoznawanej sprawie Sàd Apelacyjny uznajàc, ˝e obie
strony zawini∏y rozpad po˝ycia ma∏˝eƒskiego i zachodzà podstawy do wydania rozstrzygni´cia merytorycznego, orzekajàcego rozwód z winy obojga ma∏˝onków, powinien wydaç wyrok zgodnie z zasadami art. 56, art. 57 § 1 i art. 58
k. r. o., natomiast nie mia∏ podstaw do orzeczenia rozwodu tylko z winy pozwanej, z powo∏aniem si´ na regulacj´ art. 384 k. p. c.
Z tych przyczyn kasacyjne zarzuty naruszenia art. 57 § 1 k. r. o. i art. 384
k. p. c. nale˝a∏o uznaç za uzasadnione, co spowodowa∏o uchylenie zaskar˝onego wyroku i przekazanie sprawy Sàdowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygni´cia o kosztach post´powania kasacyjnego (art. 39313
§ 1 k. p. c. oraz art. 108 § 2 w zwiàzku z art. 39313 k. p. c.).

122

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Janusz Stawiarski

Pochodzenie dziecka
– zagadnienia prawa materialnego i procesowego
w ustawodawstwie polskim i europejskim
W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2005 r. w Popowie pod Warszawà Instytut Badaƒ DNA wraz z Ministerstwem SprawiedliwoÊci oraz Stowarzyszeniem
S´dziów Polskich IUSTITIA zorganizowa∏ konferencj´ naukowo-szkoleniowà
na temat „Pochodzenie dziecka – zagadnienia prawa materialnego i procesowego w ustawodawstwie polskim i europejskim”.
By∏a to ju˝ trzecia konferencja zainicjowana przez Instytut Badaƒ DNA,
nad którà honorowy patronat objà∏ Minister SprawiedliwoÊci – Prokurator Generalny RP.
W konferencji udzia∏ wzi´∏o ponad stu s´dziów w tym wi´kszoÊç s´dziów wizytatorów z ca∏ego kraju. Instytut Badaƒ DNA zaprosi∏ równie˝ wyk∏adowców
zagranicznych.
Po otwarciu konferencji kolejno przez przedstawicieli Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Instytutu Badaƒ DNA oraz Stowarzyszenia S´dziów Polskich
IUSTITIA wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏a Halina Dàbrowska – dyrektor Biura
Ekspertyz Instytutu Badaƒ DNA. Tematem wyk∏adu by∏y Dowody biologiczne w post´powaniu o pochodzenie dziecka i w post´powaniu karnym.
Halina Dàbrowska, ekspert w dziedzinie badaƒ DNA, praktyk z d∏ugoletnim
doÊwiadczeniem, skoncentrowa∏a si´ w swoim wystàpieniu na wzrastajàcym
znaczeniu badaƒ genetycznych w ustalaniu i zaprzeczaniu ojcostwa. Referat
ten zostanie przedstawiony w nast´pnym numerze kwartalnika. Dr Janusz
Gajda z Wy˝szej Szko∏y Administracji i Zarzàdzania w PrzemyÊlu przygotowa∏ wyk∏ad Przes∏anka dobra dziecka przy ustalaniu jego pochodzenia.
Zasada dobra dziecka jest jednà z podstawowych zasad prawa rodzinnego
w Polsce. Wp∏ywa ona istotnie na ca∏à instytucj´ prawa rodzinnego i opiekuƒczego. Jako przyk∏ad mo˝e s∏u˝yç instytucja przysposobienia. Do poj´cia
dobra dziecka odnoszà si´ tak˝e mi´dzynarodowe akty prawne jak chocia˝by Konwencja o Prawach Dziecka.
Drugi dzieƒ konferencji rozpocz´li goÊcie zagraniczni. Klaus Reinhold z Sàdu Rejonowego w Ottendorfie w Niemczech podjà∏ w swoim wystàpieniu temat
Dobro dziecka w sprawach o pochodzenie dziecka w orzecznictwie sàdów
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niemieckich. Poj´cie dobra dziecka w niemieckim procesie o ustalenie ojcostwa nie odgrywa tak du˝ej roli jak w prawie polskim. S´dzia Reinhold odró˝ni∏
tak˝e poj´cia: pochodzenie genetyczne, pochodzenie socjologiczne i pochodzenie psychologiczne. Szczególnie interesujàce sà sytuacje zwiàzane z tzw.
adopcjà incognito. Orzecznictwo Niemieckiego Trybuna∏u Federalnego (BGH)
opiera si´ na ogólnych prawach cz∏owieka do w∏asnej osobowoÊci i godnoÊci
ludzkiej. Dla zilustrowania zagadnienia wyk∏adowca poda∏ kilka interesujàcych
kazusów. Valentina Sellaroli z Sàdu Rejonowego w Turynie zaj´∏a si´ zagadnieniem Dobro dziecka w sprawach o pochodzenie dziecka w orzecznictwie
sàdów w∏oskich. Interesujàce we w∏oskim wymiarze sprawiedliwoÊci jest to, ˝e
zakwestionowanie ojcostwa urodzonego poza ma∏˝eƒstwem dziecka uwa˝ane
jest za mniej krzywdzàce dla interesów dziecka ni˝ na przyk∏ad w prawie polskim. Prawo w∏oskie przewiduje mo˝liwoÊç podj´cia tego typu dzia∏aƒ przez jakàkolwiek zainteresowanà osob´ bez ograniczeƒ czasowych. Dr Marek Sychowicz, s´dzia Sàdu Najwy˝szego wyg∏osi∏ wyk∏ad Stosunki majàtkowe ∏àczàce
ma∏˝onków w Êwietle nowych uregulowaƒ Kodeksu Rodzinnego i Nieletnich. Od 1950 r. prawie w niezmienionym kszta∏cie obowiàzywa∏ Kodeks Rodzinny i wynikajàce z niego zasady regulujàce ma∏˝eƒskie stosunki majàtkowe.
Bardzo istotne zmiany w ustroju spo∏eczno-gospodarczym, które nastàpi∏y
po roku 1989 pokaza∏y, ˝e te zasady nie odpowiadajà gospodarce wolnorynkowej. AktywnoÊç gospodarcza ma∏˝onków wymusi∏a nowe uregulowania Kodeksu Rodzinnego. S´dzia Katarzyna Biernacka – naczelnik Wydzia∏u Prawa Mi´dzynarodowego Departamentu Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej Ministerstwa
SprawiedliwoÊci przedstawi∏a w swoim wystàpieniu temat Pomoc prawna
w post´powaniu z zakresu prawa rodzinnego. TreÊç wystàpienia zostanie zamieszczona w nast´pnym numerze kwartalnika.
Trzeci dzieƒ Konferencji rozpoczà∏ wyk∏ad Legitymacja czynna ojca w procesach o pochodzenie dziecka profesora Krzysztofa Pietrzykowskiego – dyrektora Biura Studiów i Analiz Sàdu Najwy˝szego. Na wst´pie wyk∏adu K. Pietrzykowski odró˝ni∏ legitymacj´ czynnà „ojca” od legitymacji czynnej „m´˝czyzny”. Trudno bowiem kogoÊ, kto próbuje zaprzeczyç swego ojcostwa nazwaç
ojcem. G∏ównym tematem wyk∏adu by∏y zagadnienia zwiàzane z dochodzeniem i poszukiwaniem stanu cywilnego: sprawy o prawa niemajàtkowe z zakresu prawa rodzinnego. S´dzia – Gra˝yna Niemia∏towska, wizytator Sàdu Okr´gowego w Warszawie swoje wystàpienie poÊwi´ci∏a Problematyce procesowej dowodu z DNA. Wyk∏ad zawiera∏ wiele danych liczbowych wskazujàcych
na coraz wi´ksze zastosowanie dowodu DNA w procesach o ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa, któremu Sàd Najwy˝szy w swoich orzeczeniach przypisywa∏ „walor szczególny”. Ponadto zaprezentowana analiza akt mia∏a na celu
wykazanie czy domniemani ojcowie nieb´dàcy m´˝ami matki dziecka, którego
ojcostwo ma ustaliç sàd, wykorzystujà swoje uprawnienia wynikajàce ze zno-
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welizowanego przepisu art. 84 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. Ostatnim
wyk∏adem, wieƒczàcym trzydniowà Konferencj´ by∏o wystàpienie s´dzi Barbary Przytu∏y-Chrostek – wizytatora Sàdu Okr´gowego w ¸odzi nt. Problematyka procesowa dowodu DNA w procedurze cywilnej. Badanie kodu genetycznego DNA pozwala ze 100 % pewnoÊcià na wykluczenie ojcostwa i z przewa˝ajàcym stopniem prawdopodobieƒstwa jego ustalenie. S´dzia Przytu∏a-Chrostek podsumowujàc stwierdzi∏a, ˝e sàd powinien dopuÊciç taki dowód
nawet wówczas, gdy nie ˝àda tego ˝adna ze stron.
Po zakoƒczeniu wyk∏adów i towarzyszàcych im dyskusji uczestnicy wype∏nili ankiety oceniajàce kilka aspektów Konferencji. Z pisma jakie Instytut Badaƒ
DNA otrzyma∏ od dyrektora Departamentu Centrum Szkolenia Kadr Wymiaru
SprawiedliwoÊci Ministerstwa SprawiedliwoÊci wynika∏o, ˝e uczestnicy poprzez
ankiety ocenili poziom wyk∏adów jako „bardzo wysoki”, a tak˝e i˝ „wyk∏ady
z tej tematyki wzbudzi∏y ˝ywe zainteresowanie i ocenione zosta∏y jako niezwykle przydatne w praktyce s´dziowskiej”.
Ostatni dzieƒ Konferencji zosta∏ uÊwietniony koncertem fortepianowym Waldemara Malickiego.
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Omówienie referatu wyg∏oszonego na konferencji
w dniu 30 maja 2005 r. przez Klausa Reinholda,
s´dziego Sàdu Rejowego w Ottendorfie,
Dobro dziecka w sprawach o pochodzenie dziecka
w orzecznictwie sàdów niemieckich
S´dzia Klaus Reinhold przedstawi∏ zagadnienie dobra dziecka w post´powaniach sàdowych dotyczàcych pochodzenia dziecka w Êwietle niemieckiego prawa i orzecznictwa (dobro dziecka w niemieckim procesie
o ustalenie ojcostwa).
Referent na wst´pie stwierdzi∏, ˝e niemiecki proces o ustalenie ojcostwa
w sposób jednoznaczny nie jest podporzàdkowany tego rodzaju poj´ciu nadrz´dnemu. Inaczej ni˝ ma to miejsce w prawie opiekuƒczym, w cz´Êci ustawy
dotyczàcej pochodzenia dziecka poj´cie dobro dziecka nie wyst´puje cz´sto.
Jedynie § 1600a ust. 4 niemieckiego kodeksu cywilnego (n. k. c.) stanowi, ˝e
w przypadku ustawowego reprezentowania dziecka (a wi´c przede wszystkim,
gdy jest ono jeszcze ma∏oletnie) podwa˝anie ojcostwa przez ustawowego
opiekuna dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zgodne jest z dobrem dziecka.
W post´powaniu procesowym o ustalenie ojcostwa nie ma równie˝ kuratora
procesowego, swoistego rodzaju adwokata dziecka, który pojawia si´ zwykle
w pozosta∏ych post´powaniach dotyczàcych dzieci.
Nast´pnie Referent odró˝ni∏ dwa konteksty s∏owa pochodzenie, die
Abstammung w j´zyku niemieckim oznacza: genetyczne pochodzenie.
Die Ursprünge mo˝e oznaczaç tak˝e pochodzenie socjologiczne a nawet
psychologiczne. W zwiàzku z tym S´dzia postawi∏ pytanie: czy osoby odpowiedzialne za wychowanie dziecka powinny mieç obowiàzek wyjawiç
mu w okreÊlonym wieku jego pochodzenie? Referent wskaza∏ na problemy, które by∏y rozwa˝ane w zwiàzku z tzw. adopcjà incognito. Psychologowie dzieci´cy sà w przewa˝ajàcej mierze zgodni co do tego, ˝e do zrównowa˝onego rozwoju osobowoÊci dziecka powinno ono byç w stanie odnaleêç w∏asnà to˝samoÊç, która jest zgodna z rzeczywistoÊcià. W tym
miejscu mo˝na ju˝ zwróciç uwag´ na fakt, ˝e wed∏ug orzecznictwa niemieckiego Trybuna∏u Federalnego (BGH) chodzi tutaj o podstawowe prawo obywatelskie, które wywodzi si´ od ogólnego prawa cz∏owieka do w∏asnej osobowoÊci i godnoÊci ludzkiej.
Prawne regulacje na temat pochodzenia w niemieckim kodeksie cywilnym zawiera ksi´ga 4, zatytu∏owana prawo rodzinne, pod podtytu∏em pochodzenie.
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Aby zilustrowaç zagadnienie, Referent pos∏u˝y∏ si´ kazusami.
1. Ma∏oletnie jeszcze dziecko urodzi∏o si´ w czasie trwania ma∏˝eƒstwa.
Matka od kilku lat przed przyjÊciem dziecka na Êwiat ˝y∏a z innym m´˝czyznà
b´dàc w faktycznej separacji z m´˝em. Zarówno ma∏˝onkowie jak i ten inny
m´˝czyzna zgadzajà si´ co do tego, ˝e dziecko nie jest dzieckiem m´˝a. Czy
zgodnoÊç stanowisk stron powoduje ju˝, ˝e za ojca dziecka w sensie prawnym
uznany zostanie ten „drugi” m´˝czyzna? OczywiÊcie nie.
§ 1592 nr 1 kodeksu cywilnego stanowi, ˝e ojcem dziecka jest ten m´˝czyzna,
który w momencie przyjÊcia dziecka na Êwiat jest m´˝em jego matki. Przepis ten
obowiàzuje odpowiednio, gdy ma∏˝eƒstwo usta∏o przez Êmierç ma∏˝onka a dziecko urodzi∏o si´ w czasie 300 dni od ustania ma∏˝eƒstwa. JeÊli kobieta, która zawar∏a kolejne ma∏˝eƒstwo, urodzi dziecko, które mo˝e byç zarówno dzieckiem pierwszego m´˝a, jak równie˝ wed∏ug § 1592 ust. 1 n. k. c. dzieckiem drugiego m´˝a,
to nale˝y je traktowaç jako dziecko drugiego ma∏˝onka. Dopiero w przypadku prawomocnego wyroku w procesie o zaprzeczenie ojcostwa drugiego m´˝a, w którym sàd orzeknie, ˝e nie jest on ojcem dziecka, ojcem dziecka jest pierwszy mà˝.
2. Konkubent uznaje swoje ojcostwo w momencie, kiedy jeszcze trwa ma∏˝eƒstwo matki dziecka z innym m´˝czyznà.
§ 1592 ust. 2 n. k. c. stanowi, ˝e ojcem dziecka jest ten m´˝czyzna, który uzna∏
ojcostwo. Oznacza to, ˝e w poÊwiadczonej urz´dowo formie z∏o˝y∏ on oÊwiadczenie o uznaniu ojcostwa. Mo˝e to nastàpiç przed notariuszem lub te˝ przed sàdem,
przed którym toczy si´ post´powanie zaprzeczajàce ojcostwo. Z regu∏y oÊwiadczenie takie sk∏adane jest w urz´dzie ds. m∏odzie˝y, powiàzane zazwyczaj ze zobowiàzaniem do p∏acenia na rzecz dziecka okreÊlonej kwoty alimentów. Zobowiàzanie to daje takà samà mo˝liwoÊç egzekucji jak wyrok nakazujàcy p∏acenie alimentów. Ten przepis dotyczàcy ustalenia ojcostwa przez uznanie nie mo˝e byç
w powy˝szym przypadku jeszcze zastosowany, poniewa˝ wg § 1594 ust. 2 n. k.
c. uznanie ojcostwa nie jest skuteczne, dopóki nie zostanie uchylone ojcostwo innego m´˝czyzny. A istnieje ono zgodnie z § 1592 nr 1 n. k. c. M´˝czyzna, który
jest w zwiàzku ma∏˝eƒskim z matkà dziecka w momencie jego narodzin jest w rozumieniu prawa jego ojcem. Musi on wi´c najpierw przestaç nim byç.
3. Konkubent uznaje swoje ojcostwo w sytuacji gdy:
– dziecko urodzi∏o si´ podczas zawis∏oÊci sprawy rozwodowej,
– uznanie nast´puje w okresie roku od uprawomocnienia si´ wyroku rozwodowego.
W tym przypadku uznanie ojcostwa z∏o˝one przez innego m´˝czyzn´ jest
skuteczne. Jednak od uprawomocnienia wyroku rozwodowego do uznania nie
mo˝e up∏ynàç d∏u˝szy czas ni˝ 1 rok.

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

127

Przyk∏ad: Matka dziecka jest jeszcze zam´˝na. W dniu 12 czerwca 2004 r.
z∏o˝y∏a pozew rozwodowy we w∏aÊciwym sàdzie rodzinnym i od tego dnia
sprawa jest zawis∏a. Wyrok rozwodowy uprawomocnia si´ 1 lipca 2004 r. Dziecko przychodzi na Êwiat 30 lipca 2004 r. Konkubent uznaje ojcostwo 15 wrzeÊnia 2004 r. Uznanie ojcostwa jest skuteczne, je˝eli m´˝czyzna pozostajàcy
w zwiàzku ma∏˝eƒskim z matkà dziecka w momencie jego narodzin wyrazi∏
zgod´ na uznanie ojcostwa.
Uznanie ojcostwa jest skuteczne najwczeÊniej w momencie uprawomocnienia si´ wyroku o rozwodzie udzielonym na podstawie wniosku rozwodowego
(co w naszym przyk∏adzie jest spe∏nione). JeÊli uznanie ojcostwa nastàpi∏oby
dopiero 2 lipca 2005 r., oÊwiadczenie to nie mia∏oby ˝adnej mocy prawnej.
Biologiczny ojciec mo˝e w okreÊlonych okolicznoÊciach wytoczyç powództwo zaprzeczajàce ojcostwo. W∏aÊciwymi osobami uprawnionymi
do wytoczenia powództwa zaprzeczajàcego ojcostwo sà mà˝ matki, matka
i dziecko. W okreÊlonych okolicznoÊciach powództwo takie mo˝e wytoczyç
tak˝e ojciec biologiczny. Wed∏ug obowiàzujàcego zaledwie od kilku lat § 1600
ust. 1 nr 2 n. k. c., do z∏o˝enia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa uprawniony jest
tak˝e m´˝czyzna, który zar´czy z mocà przyrzeczenia, ˝e obcowa∏ z matkà
dziecka podczas ustawowego okresu koncepcyjnego, jednak tylko pod warunkiem, ˝e mi´dzy dzieckiem a jego ojcem prawnym (na podstawie domniemania ustawowego) nie wyst´pujà ˝adne kontakty spo∏eczno-rodzinne lub te˝ nie
istnia∏y takowe w momencie jego Êmierci. Co oznacza poj´cie kontaktów spo∏eczno-rodzinnych? Przyjmuje si´, ˝e istniejà one np. wtedy, gdy domniemany
ojciec jest ˝onaty z matkà dziecka lub te˝ gdy ˝y∏ on z dzieckiem przez d∏u˝szy czas we wspólnym gospodarstwie domowym. (§ 1600 ust. 3 n. k. c.).
Pozew m´˝a matki skierowany jest przeciwko dziecku, które – w przypadku,
gdy jest ma∏oletnie – reprezentuje przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciele
ustawowi, z regu∏y sà to wi´c rodzice. Mà˝ matki z racji sprzecznoÊci interesów
nie mo˝e reprezentowaç dziecka. Matka – w przypadku wspólnej opieki obojga
rodziców – nie mo˝e reprezentowaç dziecka samodzielnie. W takim wypadku
nale˝y ustanowiç opiekuna uzupe∏niajàcego, którego powo∏uje sàd rodzinny.
Z regu∏y jako opiekuna uzupe∏niajàcego ustanawia si´ w∏aÊciwy terytorialnie
urzàd do spraw nieletnich. Matka zaskar˝a ojcostwo we w∏asnym imieniu. Pozew mo˝e byç skierowany zarówno przeciwko dziecku jak i przeciwko ojcu domniemanemu. JeÊli matka zaskar˝a ojcostwo w imieniu w∏asnym, to zagadnienie dobra dziecka w przypadku dziecka ma∏oletniego nie odgrywa ˝adnej roli.
Pozew sk∏adany przez dziecko skierowany jest przeciwko ojcu. W przypadku ma∏oletnioÊci dziecko reprezentowane jest przez matk´, jeÊli wy∏àcznie ona
sprawuje opiek´ rodzicielskà. Opiekuna uzupe∏niajàcego ustanawia si´ w tym
przypadku tylko w obliczu widocznej rozbie˝noÊci interesów matki i dziecka.
W wielu przypadkach dziecko reprezentuje urzàd do spraw nieletnich jako
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opiekun zgodnie z § 55 ustawy o pomocy dla dzieci i m∏odzie˝y. Zgodnie
z § 1600 b n. k. c. pozew o zaprzeczenie ojcostwa mo˝na wytoczyç jedynie
w ciàgu 2 lat od momentu, gdy osoba uprawniona do zaskar˝enia dowiaduje
si´ o okolicznoÊciach przemawiajàcych przeciwko ojcostwu.
„Miarodajnà dla poczàtku terminu wiedz´ na temat okolicznoÊci, które przemawiajà przeciwko ojcostwu, posiadamy, gdy poznajemy fakty, które w przypadku rzeczowej oceny mogà wzbudziç wàtpliwoÊci odnoÊnie ojcostwa i uzasadnienie nieca∏kiem wykluczonej ewentualnoÊci nie bycia ojcem” (Palant-Diederichsen, Komentarz do niemieckiego kodeksu cywilnego, Monachium, wydanie 64). Wed∏ug Trybuna∏u Federalnego, okolicznoÊciami, które okreÊlajà
poczàtek terminu zaskar˝enia, b´dà np.: wiedza na temat w∏asnej bezp∏odnoÊci, wiedza na temat zdrady ma∏˝eƒskiej ze strony matki dziecka w okresie
koncepcyjnym, wiedza na temat faktu, ˝e dziecko urodzi∏o si´ po up∏ywie 11
miesi´cy od ostatniego wspó∏˝ycia ma∏˝eƒskiego. JeÊli prawny ojciec ma∏oletniego dziecka nie podwa˝y∏ swojego ojcostwa w okreÊlonym terminie, mo˝e
dokonaç tego samo dziecko dopiero po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci. W tym
przypadku termin na zaprzeczenie ojcostwa nie rozpoczyna si´ przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci i przed momentem, w którym dziecko dowie si´ o okolicznoÊciach przemawiajàcych przeciwko ojcostwu.
Je˝eli matka dziecka nie pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, mo˝liwe jest
uznanie dziecka, pod warunkiem, ˝e dziecko nie zosta∏o ju˝ uznane przez innego m´˝czyzn´. W przeciwnym razie ustalone ju˝ prawnie ojcostwo musi zostaç zaprzeczone.
Ustawa przewiduje specjalne wsparcie ze strony urz´du do spraw nieletnich. § 52 ustawy o pomocy dla dzieci i m∏odzie˝y okreÊla, ˝e: „urzàd
do spraw nieletnich, niezw∏ocznie po urodzeniu si´ dziecka, którego rodzice nie sà ma∏˝eƒstwem, powinien s∏u˝yç matce poradà i udzielaç jej
pomocy, w szczególnoÊci w ustaleniu ojcostwa i dochodzeniu roszczeƒ
alimentacyjnych...”
Wed∏ug § 1712 n. k. c., urzàd do spraw nieletnich na wniosek jednego z rodziców
staje si´ pe∏nomocnikiem dziecka mi´dzy innymi w sprawie o ustalenie ojcostwa.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e uznanie ojcostwa dopuszczalne jest jeszcze przed narodzeniem dziecka.

Jak ustala si´ ojcostwo?
Wed∏ug § 1600d n. k. c., jeÊli nie istnieje ustawowe domniemanie ojcostwa,
ojcostwo zostaje ustalone sàdownie. Oznacza to, ˝e zostanie ustalone ojcostwo
biologiczne. Nale˝y przy tym oczywiÊcie przestrzegaç zasad dowodowych. Wed∏ug § 1600 d ust. 2 n. k. c. w post´powaniu o ustalenie ojcostwa domniemywa
si´, ˝e ojcem dziecka jest ten, kto obcowa∏ z matkà w okresie pocz´cia. Za czas
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pocz´cia uznaje si´ okres od 300 do 181 dni przed urodzeniem si´ dziecka,
w∏àcznie z 300 i 181 dniem. To domniemanie mo˝na podwa˝yç. Mo˝e to nastàpiç, jeÊli – co jest kolejnym punktem spornym w wielu procesach sàdowych
– istnieje powa˝na wàtpliwoÊç dotyczàca ojcostwa. Przedstawiona ekspertyza DNA mo˝e równie˝ rozstrzygnàç spraw´ ojcostwa, jednak wed∏ug orzecznictwa niemieckiego Trybuna∏u Federalnego ekspertyza DNA przeprowadzona potajemnie nie mo˝e byç brana pod uwag´ jako dowód w sprawie.

Kwestia macierzyƒstwa!
Wed∏ug § 1591 n. k. c. matkà dziecka jest kobieta, która je urodzi∏a. Przepis ten jasno wskazuje, ˝e genetyczne poj´cie pokrewieƒstwa nie jest realizowane w pe∏nym zakresie. Zatem matkà jest równie˝ kobieta, która nosi zap∏odnionà komórk´ pochodzàcà nie od niej, lecz od innej kobiety. Dla przypadków,
w których interes prawny wymaga okreÊlenia pokrewieƒstwa, ustawa daje mo˝liwoÊç wniesienia powództwa o ustalenie macierzyƒstwa. Dotyczy to sytuacji,
w których nale˝y sprawdziç, czy dla zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego nie istnieje wed∏ug § 1307 n. k. c. zakaz zawarcia zwiàzku. Wed∏ug tego przepisu ma∏˝eƒstwo nie mo˝e zostaç zawarte mi´dzy osobami spokrewnionymi w linii prostej. Zgodnie z tym przepisem genetyczny dawca nie mo˝e poÊlubiç swojego
dziecka. Tak˝e o zakazie ma∏˝eƒstwa rodzeƒstwa decydujà wi´zi krwi. Syn genetycznego ojca nie spokrewniony prawnie nie mo˝e poÊlubiç jego córki, córka dawczyni komórki nie spokrewniona prawnie nie mo˝e poÊlubiç jej syna.
Ostatecznie nale˝y stwierdziç, ˝e wed∏ug § 1591 n. k. c. z góry i na trwa∏e
ustalone jest, ˝e matkà jest ta, która urodzi∏a.
Post´powania dotyczàce stanu cywilnego dziecka sà post´powaniami cywilnymi. W∏aÊciwy w tych sprawach jest sàd rodzinny, jednostka organizacyjna sàdu najni˝szego szczebla, który równie˝ jest w∏aÊciwy w sprawach rozwodowych, opieki rodzicielskiej itd.
Sàd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy, na której sà przes∏uchiwani matka i domniemany ojciec jako strony. Przes∏uchiwani sà równie˝ Êwiadkowie. JeÊli po przes∏uchaniu istnieje przekonanie sàdu, ˝e np. ojcostwo, o którego
ustalenie wniesiono, nie ma miejsca, bàdê ˝e oskar˝ony jest ojcem – przy przekonujàcej akceptacji wszystkich uczestników – s´dzia mo˝e wydaç stosowny
wyrok bez medycznej opinii bieg∏ego.

130

Rodzina i Prawo Nr 1 (1) 2006

Omówienie referatu wyg∏oszonego na konferencji
w dniu 30 maja 2005 r. przez Valentin´ Sellaroli,
s´dziego Sàdu Rejonowego w Turynie,
Dobro dziecka w sprawach o pochodzenie dziecka
w orzecznictwie sàdów w∏oskich
S´dzia Valentina Sellaroli przedstawi∏a zagadnienie dobra dziecka we
w∏oskim post´powaniu cywilnym dotyczàcym jego pochodzenia.
We w∏oskim systemie prawnym punktem wyjÊcia jest artyku∏ 231 k. c. mówiàcy, i˝ ma∏˝onek matki jest ojcem dziecka pocz´tego w czasie trwania zwiàzku ma∏˝eƒskiego oraz artyku∏ 232 k. c., który okreÊla, jakie dziecko mo˝na uznaç za pocz´te w trakcie trwania zwiàzku ma∏˝eƒskiego. W przeciwnym
razie, gdy rodzice nie sà ma∏˝eƒstwem, w celu ustanowienia pokrewieƒstwa,
ojciec oraz biologiczna matka powinni dokonaç aktu „uznania” dziecka. Ich
oÊwiadczenie jest wystarczajàce i w przypadku braku jakichkolwiek sporów,
dostarczenie dalszych dowodów macierzyƒstwa lub ojcostwa jest zb´dne. Dlatego te˝ ró˝norodnoÊç wynik∏ych sytuacji, jakie mogà si´ pojawiç, jest oczywista, w zale˝noÊci od tego, czy dziecko, którego to˝samoÊç zosta∏a zakwestionowana, narodzi∏o si´ w zwiàzku ma∏˝eƒskim.
Ojcostwo wobec dziecka urodzonego w ma∏˝eƒstwie mo˝e podwa˝yç mà˝,
˝ona lub pe∏noletnie dziecko. CzynnoÊç taka jest ograniczona czasowo, mo˝na jej dokonaç pod warunkiem uprzedniego dowiedzenia wystàpienia jednej
z nast´pujàcych okolicznoÊci:
– rodzice nie ˝yli razem i nie utrzymywali kontaktów seksualnych ze sobà
w czasie pocz´cia;
– ojciec by∏ impotentem przez ca∏y wspomniany okres;
– ˝ona w tym samym czasie utrzymywa∏a kontakty seksualne lub ukrywa∏a
cià˝´ i poród.
Jedynie w ww. okolicznoÊciach mo˝na dowieÊç braku ojcostwa m´˝a.
Zgodnie z w∏oskà tradycjà prawnà i kulturowà, u podstaw wspomnianych ograniczeƒ le˝à dwa wspó∏zale˝ne czynniki:
– zwiàzki rodzinne,
– interesy niepe∏noletniego dziecka.
Zakwestionowanie ojcostwa ojca urodzonego poza ma∏˝eƒstwem (czyli
uniewa˝nienie uznania dziecka) postrzega si´ jako mniej krzywdzàce dla interesów dziecka. Dlatego te˝ art. 263 i 264 k. c. przewidujà mo˝liwoÊç podj´cia
dzia∏aƒ przez jakàkolwiek zainteresowanà osob´ bez ograniczeƒ czasowych.
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Wystarczy wykazaç brak biologicznego pochodzenia. We w∏oskim systemie
prawnym nie istnieje automatyczne uznanie macierzyƒstwa na podstawie jedynie porodu (nie obowiàzuje zasada mater semper certa est). Matka mog∏aby
w zasadzie, nie uznajàc macierzyƒstwa, odmówiç ojcu prawa do dochodzenia
swojego zwiàzku prawnego z dzieckiem.
Nast´pnie Referentka rozwa˝a∏a dylemat miedzy ustaleniem pochodzenia
biologicznego a dobrem dziecka. Test naukowy rozwiewa wàtpliwoÊci i dochodzi do prawdy biologicznej. Jednak˝e, nie rozwiàzuje problemu dobra dziecka.
W∏oski wymiar sprawiedliwoÊci jest Êwiadom powa˝nych konsekwencji jakie
niesie za sobà mo˝liwoÊç ustalenia rzeczywistego pochodzenia w drodze testów naukowych. We w∏oskim systemie sàdowniczym obserwujemy obecnie
rozbie˝noÊci mi´dzy orzeczeniami sàdu konstytucyjnego oraz sàdów powszechnych. W∏oski Sàd Najwy˝szy w orzeczeniu nr 341/90 (oceniajàcym konstytucyjnà zasadnoÊç artyku∏u 274 k. c., który okreÊla post´powanie w sprawie
orzeczenia naturalnego ojcostwa lub macierzyƒstwa) postawi∏ wymaganie, aby
post´powanie by∏o zgodne z interesem niepe∏noletniego dziecka. Orzeczenie
to pokazuje, ˝e weryfikacja faktów biologicznych nie zawsze s∏u˝y interesom
dziecka. Niemniej jednak, wiele orzeczeƒ sàdów ni˝szej instancji nadal zdaje si´
postrzegaç ustalenie biologicznej prawdy jako zawsze s∏u˝àce dobru dziecka.
Orzeczenie Sàdu Kasacyjnego z roku 2004 (orzeczenie nr 10742/04) pokazuje, jakà drog´ przeby∏a praktyka sàdowa od uznania zasady favor legitimitatis, (czyli pierwszeƒstwa zachowania istniejàcego statusu), do zasady favor
veritatis (czyli ustalenia prawdy biologicznej). Mà˝ matki wniós∏ o wszcz´cie
post´powania w sprawie zaprzeczenia si´ ojcostwa wobec swojej córki. Odwo∏anie si´ do sàdu pierwszej i drugiej instancji nie przynios∏o oczekiwanych
rezultatów ze wzgl´du na fakt, i˝ nie dostarczy∏ on materia∏u dowodowego
na wymagane przez prawo okolicznoÊci, o których by∏a mowa powy˝ej (mà˝
usi∏owa∏ dowieÊç faktu, i˝ jego ˝ona utrzymywa∏a wczeÊniej pozama∏˝eƒskie
stosunki seksualne). Dopiero po tym, zgodnie z prawem w∏oskim, móg∏by dowodziç braku pokrewieƒstwa biologicznego za pomocà testu hematologicznego lub DNA. Jednak materia∏ dowodowy okaza∏ si´ niewystarczajàcy. Sàd
Kasacyjny, jako sàd najwy˝szej instancji, stwierdzi∏, i˝ s´dziowie post´powali
zgodnie z prawem, jednak uzna∏ za uzasadnione wàtpliwoÊci powoda, dotyczàce konstytucyjnej zasadnoÊci ustawy (powód zauwa˝y∏, ˝e przepisy prawne pochodzà z roku 1940, kiedy to ich celem by∏a ochrona prawowitoÊci pochodzenia dziecka i ochrona przed wàtpliwoÊciami i sporami sàdowymi mogàcymi podwa˝yç jego status spo∏eczny, zw∏aszcza ˝e wówczas naukowy
materia∏ dowodowy by∏ bardzo zawodny). Sàd Kasacyjny orzek∏, i˝ wàtpliwoÊci dotyczàce zgodnoÊci takiego post´powania z konstytucjà, sà uzasadnione. Zgodnie z argumentacjà powoda, w zwiàzku z artyku∏em 30 w∏oskiej Konstytucji, dowodzenie ojcostwa lub macierzyƒstwa jest chronione, jednak tylko
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w granicach okreÊlonych przez ustawodawc´. Z drugiej jednak strony, zgodnoÊç zakwestionowanej regulacji z Konstytucjà budzi wàtpliwoÊci w odniesieniu do artyku∏u 24 w∏oskiej Konstytucji, który gwarantuje ka˝demu prawo
do dochodzenia swoich praw przed sàdem. W tym kontekÊcie, przepisy prawne, które ograniczajà lub pozbawiajà prawa do nale˝ytych procedur prawnych, sà niezgodne z Konstytucjà. Poniewa˝ dowiedzenie wystàpienia wymaganych przez prawo szczególnych okolicznoÊci (jak np.: utrzymywanie przez
˝on´ pozama∏˝eƒskich kontaktów seksualnych w chwili pocz´cia dziecka)
jest bardzo trudne, akta sprawy przes∏ano do W∏oskiego Sàdu Konstytucyjnego, który powinien wydaç orzeczenie zgodne z Konstytucjà, umo˝liwiajàce
ustawodawcy usuni´cie ograniczeƒ prawnych w weryfikacji prawdy. Mo˝na przypuszczaç, i˝ sàd konstytucyjny nie uzna ju˝ weryfikacji prawdy biologicznej za niebezpiecznà. W przeciwnym razie, b´dziemy musieli dzia∏aç
na wzór sàdu w Pizie, gdzie nie mo˝na by∏o uwzgl´dniç biologicznego materia∏u dowodowego ze wzgl´du na brak przes∏anek prawnych dopuszczajàcych taki materia∏. W tym szczególnym przypadku, ojciec nie by∏ w stanie dostarczyç dowodu nieÊlubnego pochodzenia dziecka (poniewa˝ nie dowiód∏, i˝
jego ˝ona utrzymywa∏a pozama∏˝eƒskie kontakty seksualne) urodzonego
przez swojà ˝on´, nawet jeÊli brak jakiegokolwiek zwiàzku biologicznego mi´dzy m´˝em, a dzieckiem by∏ bezsprzeczny. W ostatnim przypadku, dziecko
by∏o mulatem, a ojciec, poza wszelkimi wàtpliwoÊciami, bia∏y.
Inny kazus, wskazujàcy, ˝e nale˝a∏oby uwzgl´dniaç dobro dziecka, to tzw.
„kazus Cremona” (noszàcy nazw´ od miasta). Orzeczenie to dowodzi niezgodnoÊci stanu prawnego z postulatem dobra dziecka – wskazuje, i˝ absolutne
pierwszeƒstwo prawdy biologicznej nie zawsze le˝y w interesie dziecka. Mà˝,
po przeprowadzeniu sztucznego zap∏odnienia za pomocà nasienia anonimowego dawcy, wniós∏ o zaprzeczenie ojcostwa. ˚ona sprzeciwi∏a si´ dzia∏aniu m´˝a, wykazujàc, i˝ wyrazi∏ on zgod´ na dokonanie sztucznego zap∏odnienia; jednoczeÊnie zwróci∏a si´ o wyp∏acenie odszkodowania za szkody wyrzàdzone
niew∏aÊciwym zachowaniem si´ m´˝a, na wypadek orzeczenia sàdu na korzyÊç
m´˝czyzny. Dzia∏ajàc zgodnie z prawem (mà˝ by∏ impotentem w chwili pocz´cia), mà˝ wygra∏ spraw´. Sàd orzek∏, i˝ zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami
prawa, zgoda m´˝a na dokonanie sztucznego zap∏odnienia nie ma znaczenia
prawnego. Obowiàzujàce obecnie przepisy prawne nie ujmujà kwestii sztucznego zap∏odnienia. Sàd Apelacyjny, w którym z∏o˝ono apelacj´, utrzyma∏ w mocy
powy˝sze orzeczenie. Sàd Apelacyjny sformu∏owa∏ jedynie wniosek de lege ferenda, aby ustawodawca da∏ pierwszeƒstwo rodzicielstwu w rozumieniu prawnym lub uczuciowym, co skuteczniej zabezpieczy interesy dziecka ni˝ biologiczna prawda, która w takim przypadku pozbawia dziecka ojca, przedk∏adajàc
w obecnym stanie rzeczy anonimowoÊç dawcy. Jednak˝e, dopóki przepisy
prawne nie ulegnà zmianie, s´dzia nie mia∏ prawa wydaç innego orzeczenia.
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Na zakoƒczenie Referentka przytoczy∏a kazus amerykaƒski, który podobnie
jak ten ostatnio opisany przypadek z Cremony, wykazuje jak ∏atwo nowoczesne systemy prawne ∏amià zasad´ dobra dziecka. Sprawa mia∏a miejsce
w USA i dotyczy∏a dziewczynki o imieniu Jaycee. Jaycee pocz´to za pomocà
komórki jajowej oraz nasienia pochodzàcych od anonimowych dawców. Powsta∏y zarodek wprowadzono do ∏ona matki zast´pczej na wniosek pary ma∏˝eƒskiej. Jednak˝e, przed narodzinami dziecka ma∏˝eƒstwo rozpad∏o si´.
W roku 1997 Sàdowi Najwy˝szemu Kalifornii nie powiod∏a si´ próba znalezienia przynajmniej jednego rodzica dla dziecka spoÊród pi´ciu osób zaanga˝owanych w jego przyjÊcie na Êwiat. W rzeczywistoÊci, oboje dawcy byli anonimowi i, co oczywiste, nie zamierzali przez swój czyn mieç w∏asnych dzieci.
Orzeczono, i˝ pomi´dzy parà, która zleci∏a zabieg, a dzieckiem, nie istnieje ˝aden zwiàzek ani biologiczny, ani prawny, poniewa˝ nie wystàpiono z wnioskiem o adopcj´. Mi´dzy matkà zast´pczà, a dzieckiem nie by∏o zwiàzku genetycznego; jej rola ogranicza∏a si´ do utrzymania cià˝y i urodzenia dziecka,
wykluczajàc macierzyƒstwo. Przy tym sàd uzna∏, i˝ umowa w sprawie macierzyƒstwa zast´pczego nie stoi w sprzecznoÊci z prawem.
W takiej sytuacji Referentka wyrazi∏a poglàd, ˝e prawda biologiczna ma
ogromne znaczenie; niemniej zasad´ prawdy nale˝y rozwa˝yç w kategoriach
„odpowiedzialnoÊci za akt prokreacji”, o której mówi obecnie wielu naukowców, czyli o odpowiedzialnoÊci wynikajàcej z decyzji o urodzeniu dziecka
(za pomocà Êrodków naturalnych lub sztucznych). Wprawdzie pochodzenie
dziecka powinno opieraç si´ na zwiàzku biologicznym, to jednak samo to nie
wystarczy; decyzja o pocz´ciu dziecka, w sposób naturalny, czy te˝ za pomocà sztucznego zap∏odnienia powinna zak∏adaç, i˝ osoba odpowiedzialna za podj´cie decyzji ponosi jej konsekwencje.
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Informacja dla Autorów
Redakcja prosi o nadsy∏anie artyku∏ów i innych materia∏ów przeznaczonych
do publikacji zarówno w formie wydruku z dyskietkà lub w formie elektronicznej w edytorze Word 6.0, dla nast´pujàcych ustawieƒ: strona niestandardowa
(szerokoÊç 17 cm, wysokoÊç 24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy
i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11
(dla przypisów dolnych 9) oraz pojedynczy odst´p mi´dzy wierszami.
Na pierwszej stronie nale˝y zamieÊciç imi´ i nazwisko autora (autorów) oraz
tytu∏ pracy. Na koƒcu pracy nale˝y podaç: adres(y) autora(ów), nr telefonu,
faksu, adres e-mail, a tak˝e informacje o statusie profesjonalnym autora(ów),
z wyszczególnieniem posiadanych tytu∏ów naukowych, nazwy instytucji zatrudniajàcej oraz zajmowanego stanowiska.
Materia∏y wraz z dyskietkà nale˝y przesy∏aç pocztà elektronicznà na adres
e-mail: redakcja@ibdna.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nades∏anych materia∏ach
zmiany tytu∏ów, skrótów, poprawek stylistyczno-j´zykowych oraz innych przeróbek technicznych. Redakcja przyjmuje tylko prace oryginalne. Niezamówione materia∏y zwracane sà wy∏àcznie na ˝yczenie Autora.
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Notatki
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