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30 lat sàdownictwa rodzinnego w Polsce

W 1949 r. powsta∏y w Polsce wydzia∏y karne dla nieletnich. W 1975 r. do Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego wprowadzono art. 568 § 2, na mocy którego wydzia∏y te
sta∏y si´ sàdami opiekuƒczymi w sprawach ma∏oletnich. Nast´pnie, poczynajàc
od koƒca 1977 r. tworzone by∏y w sàdach rejonowych wydzia∏y rodzinne i nieletnich
– sàdy rodzinne. Zasadniczo wi´c mo˝na przyjàç, ˝e w roku bie˝àcym up∏yn´∏o
30 lat od utworzenia sàdownictwa rodzinnego w Polsce. Jest to okazja do przypo-
mnienia koncepcji sàdu rodzinnego i oceny realizacji tej koncepcji. Aby odÊwie˝yç
naszà pami´ç o pierwotnych za∏o˝eniach pragniemy przedstawiç (lub przypomnieç)
artyku∏ W. Stojanowskiej i A. Strzembosza z 1978 r. zatytu∏owany „O nowe zasady
organizacji i post´powania przed sàdem rodzinnym.” opublikowany w Zeszytach
Naukowych IBPS z 1978 r., Nr 10.

Wiele tez i postulatów w nim zawartych doczeka∏o si´ realizacji, w szczególnoÊci
donios∏e zmiany przynios∏a ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich i akty wy-
konawcze do niej, czy te˝ ustawa o kuratorach sàdowych. Zaprezentowana we
wspomnianym artykule idea sàdu rodzinnego nie doczeka∏a si´ jednak pe∏nej reali-
zacji, a ponadto powa˝ny uszczerbek dla tej idei przynios∏o przekazanie spraw roz-
wodowych do kognicji sàdów wojewódzkich (obecnie sàdów okr´gowych). Nie-
mniej jednak koncepcja sàdu rodzinnego przetrwa∏a prób´ czasu i chyba nikt jej
dziÊ nie kwestionuje. W szczególnoÊci podkreÊliç nale˝y, ˝e realizowany przez
Komisj´ Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego zamys∏ w∏àczenia prawa rodzinnego
do przysz∏ego nowego Kodeksu cywilnego nie uchybia w ˝adnej mierze organiza-
cyjnej odr´bnoÊci sàdów rodzinnych i ich obecnej kognicji.

Sàdownictwo rodzinne to przede wszystkim ludzie, którzy temu sàdownictwu
poÊwi´cili ca∏e lub cz´Êç ˝ycia zawodowego. Chodzi tu nie tylko o s´dziów rodzin-
nych, ale tak˝e kuratorów, pracowników Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Kon-
sultacyjnych, pracowników zak∏adów poprawczych, pracowników sekretariatów
sàdowych.

Praca w sàdach rodzinnych i organach pomocniczych tych sàdów to zajmowa-
nie si´ bardzo trudnymi, a cz´sto nawet dramatycznymi sprawami dotyczàcymi
losów dzieci i rodziny. W zgodnej powszechnej ocenie, wymaga to nie tylko stoso-
wania prawa, ale te˝ ogromnej wiedzy ˝yciowej i doÊwiadczenia zawodowego oraz
zaanga˝owania. Mo˝na tu nawet bez przesady powiedzieç o potrzebie powo∏ania.
Trudno bowiem podjàç te zaanga˝owania bez szczególnych predyspozycji i mo-
tywacji. Przy tym konieczne jest posiadanie nie tylko wiedzy prawniczej, ale tak˝e
psychologicznej i pedagogicznej. Istota spraw rodzinnych to badanie i próby na-
prawiania bardzo delikatnej materii. Chodzi tu o ingerencj´ w ˝ycie rodzinne i kszta∏-
towanie postaw m∏odych ludzi. Sà to materie, które nie tak ∏atwo poddajà si´ inge-
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rencji prawa. Stàd cz´sto poczucie bezradnoÊci, braku efektów. Zapewne nie po-
wstrzymamy post´pujàcej dezintegracji rodziny, zwi´kszajàcej si´ liczby rozwodów,
nie wyeliminujemy demoralizacji i przest´pczoÊci nieletnich, zaniedbaƒ rodziciel-
skich. Niemniej jednak bez wyspecjalizowanego sàdownictwa rodzinnego, bez za-
anga˝owania kuratorów sàdowych oraz bez wsparcia diagnostycznego ze strony
Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych trudno by∏oby sobie wy-
obraziç przeciwdzia∏anie tym zjawiskom i rozsàdne radzenie sobie z nimi.

W publikacji, która ukaza∏a si´ w ubieg∏ym roku na ∏amach Kwartalnika przyto-
czone zosta∏y nast´pujàce opinie na temat oczekiwaƒ i wymagaƒ stawianych
s´dziom rodzinnym, wyra˝one przez wybitnych polskich prawników. Zdaniem Mar-
ka Safjana, s´dzia rodzinny nie mo˝e na pewno dzia∏aç w sposób rutynowy, musi
przejawiaç okreÊlonà wra˝liwoÊç. Wa˝na jest tak˝e wiedza, która uzupe∏nia znajo-
moÊç prawa o elementy psychologii, pedagogiki, socjologii. Ten motyw towarzyszy∏
przecie˝ powo∏aniu sàdów rodzinnych. W opinii Feliksa Zedlera, s´dzia rodzinny nie
tylko powinien doskonale znaç prawo, ale powinien mieç g∏´bokie przygotowanie
socjologiczne, psychologiczne, seksuologiczne, szerzej spoglàdaç na rodzin´, bo
rola s´dziego rodzinnego nie polega tylko na stosowaniu prawa w tym tradycyjnym
tego s∏owa znaczeniu. Zdaniem Adama Strzembosza, s´dziowie rodzinni to powin-
na byç elita, ludzie dwuzawodowi, którzy sà prawnikami, ale muszà mieç odpowied-
nie przygotowanie socjopedagogiczne (M. Arczewska, Spo∏eczne role s´dziów
rodzinnych – wyniki badaƒ w∏asnych, Rodzina i Prawo, Nr 3 (6) z 2007 r.).

Redakcja kwartalnika Rodzina i Prawo przy∏àcza si´ do obchodów wspomnianej
rocznicy. Wydawca Kwartalnika jest wspó∏organizatorem konferencji poÊwi´conej
tej rocznicy, która odb´dzie si´ w dniach 29-30 stycznia 2009 r. (program konferen-
cji znajdà Paƒstwo w dziale „Sprawozdania i informacje” niniejszego numeru).

Redaktor Naczelny
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Wanda Stojanowska
Adam Strzembosz

O nowe zasady organizacji i post´powania
przed sàdem rodzinnym*

1. Uwagi wst´pne

Opracowanie nasze nie obejmuje ca∏oÊci problematyki organizacji sàdów ro-
dzinnych oraz post´powania przed tymi sàdami. Zaj´liÊmy si´ jedynie wewn´trznà
organizacjà wydzia∏u rodzinnego i nieletnich w zakresie zasad wspó∏dzia∏ania mi´-
dzy s´dziami tego wydzia∏u a tymi zespo∏ami pracowników, których zadania pole-
gajà na zebraniu przed lub poza rozprawà informacji o osobach obj´tych post´po-
waniem w danej sprawie oraz ich sytuacji ˝yciowej lub na sprawowaniu nadzoru
(dozoru) nad ca∏à rodzinà albo nad jednym z jej cz∏onków – na mocy orzeczenia
wydanego przez sàd rodzinny. Kwestie zwiàzane z post´powaniem przed sàdem
rodzinnym ograniczyliÊmy do post´powania w sprawach opiekuƒczych i sprawach
rozwodowych. Wynika to nie tylko z naszych aktualnych zainteresowaƒ, ale i z oba-
wy przed wchodzeniem w bardzo obszernà problematyk´ post´powania w spra-
wach karnych nieletnich, wymagajàcego ju˝ nie korekt, lecz ca∏oÊciowego, nowe-
go przedstawienia w kontekÊcie opracowywanej ustawy o zapobieganiu demora-
lizacji i przest´pczoÊci dzieci i m∏odzie˝y. Natomiast inne kategorie spraw rozpo-
znawanych przez sàd rodzinny tak ró˝nià si´ charakterem od wy˝ej wymienionych,
˝e ∏àczne ich potraktowanie z omawianymi nie wydawa∏o si´ w∏aÊciwe.

2. Wewn´trzna organizacja sàdu rodzinnego

1. Wydzia∏ rodzinny i nieletnich sk∏ada si´ z trzech grup pracowników zawodo-
wych: s´dziów, kuratorów i pracowników sekretariatu. Z wydzia∏em wspó∏pracujà
ponadto spo∏eczni kuratorzy nieletnich, przy czym w rzeczywistoÊci sà oni podpo-
rzàdkowani terenowo w∏aÊciwym s´dziom i przewodniczàcemu wydzia∏u w sposób

ARTYKU¸Y
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* Artyku∏ zosta∏ opublikowany w Zeszytach Naukowych Instytutu Badania Prawa Sàdowego, Nr 10 z 1978 r.,
s. 253–269 (aktualnie wydawane jest „Prawo w Dzia∏aniu” – wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sàdowych).
Materia∏ ten ma charakter historyczny i odnosi si´ do stanu prawnego obowiàzujàcego w 1978 r.



analogiczny jak kuratorzy zawodowi, jedynie zakres ich czynnoÊci ogranicza nieza-
wodowoÊç (stopieƒ obcià˝enia ró˝nymi zadaniami). Chocia˝ kuratorzy zawodowi
i spo∏eczni zostali w przepisach wyodr´bnieni jako „organ pomocniczy sàdu”11

przepisy wyraênie stanowià, ˝e kurator zawodowy podlega prezesowi sàdu rejono-
wego, który te˝ kontroluje i koordynuje dzia∏alnoÊç kuratorów zawodowych i spo-
∏ecznych22 – faktycznym bezpoÊrednim zwierzchnikiem kuratorów jest przewodni-
czàcy wydzia∏u, gdy˝ jemu prezes przekazuje swe uprawnienia. W wyniku takiego
stanu rzeczy kuratorzy w poszczególnych sprawach wykonujà zadania na zlecenie
i pod nadzorem terenowo w∏aÊciwego s´dziego rodzinnego, przed którym odpo-
wiadajà za meritum swej dzia∏alnoÊci, natomiast organizacyjnie podlegajà prze-
wodniczàcemu wydzia∏u, który nie tylko wyznacza ich teren dzia∏ania, wyst´puje
o zawieszenie w czynnoÊciach lub odwo∏anie itp., ale ma decydujàcy wp∏yw
na awanse kuratorów zawodowych, organizuje zast´pstwa, szkolenie, wspó∏pracu-
je z samorzàdem kuratorów spo∏ecznych. 

Na zupe∏nie odmiennych zasadach organizacyjnych zosta∏a oparta wspó∏praca
sàdów rodzinnych z oÊrodkami diagnostycznymi, które podlegajà prezesom sà-
dów wojewódzkich. Jest to niewàtpliwie zarówno nast´pstwem „obs∏ugiwania”
przez jeden oÊrodek wielu sàdów (a nieraz tak˝e zak∏adów dla nieletnich), jak i bra-
ku tego rodzaju placówek w okresie kszta∏towania si´ modelu wspó∏pracy sàdów
dla nieletnich z ich „organami pomocniczymi”. 

W praktyce krajów europejskich pracownicy zawodowi lub spo∏eczni zajmujàcy
si´ zbieraniem niezb´dnych danych o dziecku i jego rodzinie lub wykonaniem
orzeczeƒ sàdowych (wszystkich lub tylko okreÊlonego rodzaju) bàdê tworzà organ
ulokowany poza sàdem (Wielka Brytania) bàdê wchodzà w sk∏ad sàdownictwa,
lecz na zasadach organizacyjnej odr´bnoÊci, jeÊli ju˝ nie niezale˝noÊci (W∏ochy)
lub sà tak „wtopieni” w sàd, ˝e mo˝na ich wydzieliç jedynie ze wzgl´du na wyko-
nywane funkcje w wymiarze sprawiedliwoÊci, okreÊlone odr´bnymi przepisami.

Przy przyj´ciu takiego trójpodzia∏u polski tradycyjny organ pomocniczy sàdu,
tzn. kuratorów nieletnich, nale˝y z podanych wy˝ej przyczyn umieÊciç w trzecim
wariancie organizacyjnym, gdy˝ jeÊli nawet ostatnio w du˝ych sàdach powo∏uje si´
kierownika zespo∏u kuratorów zawodowych zespó∏ kuratorów nie staje si´ przez to
autonomicznà komórkà sàdu rodzinnego, poniewa˝ nie za poÊrednictwem kierow-
nika organizuje si´ wykonanie zadaƒ cià˝àcych na kuratorach, a tak˝e sposób
dzia∏ania kuratorów nie jest okreÊlany ani kontrolowany przez kierownika zespo∏u:
prawa takie ma przede wszystkim s´dzia prowadzàcy sprawy z okreÊlonego tere-
nu. Równie˝ zadania kuratorów zawodowych polegajàce na instruowaniu, nadzo-
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1 W ten sposób okreÊla kuratorów zawodowych i spo∏ecznych rozp. Min. SprawiedliwoÊci z dn. 3.V.1973 r.
w sprawie kuratorów nieletnich (Dz. U. Nr 18, poz. 107), mimo to w ustawie z dn. 19.XII.1975 r. nowelizu-
jàcej kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234) mówi si´ o „spo∏ecznym organie pomocni-
czym sàdu”.

2 Por. § 5 cyt. wy˝ej rozporzàdzenia.



rze i pomocy Êwiadczonej kuratorom spo∏ecznym sà przez nich wykonywane nie
w imieniu zespo∏u kuratorów zawodowych lub te˝ kierownika tego zespo∏u
a w imieniu i w zast´pstwie s´dziego rodzinnego, którego pomocnikiem jest kura-
tor zawodowy. 

Poprzestajàc na tych paru stwierdzeniach, mo˝na przystàpiç do próby oceny tak
ukszta∏towanego stosunku mi´dzy s´dzià a kuratorami nieletnich. Ju˝ na podstawie
ogólnych zasad nadzoru nad pracownikami wysoko kwalifikowanymi, od których
– z natury wykonywanych zadaƒ – nale˝y wymagaç du˝ej inicjatywy, samodzielno-
Êci i identyfikowania si´ z celami zatrudniajàcej ich instytucji, a których dok∏adnie
skontrolowaç nie sposób33, obecny stan rzeczy oceniç nale˝a∏oby negatywnie. 

Przede wszystkim bardzo Êcis∏e podporzàdkowanie kuratora zawodowego
okreÊlonemu s´dziemu rodzinnemu czyni, z natury rzeczy, kuratora doÊç biernym
wykonawcà, s∏abo motywowanym do okazywania inicjatywy, sk∏onnym do wyro-
bienia w sobie poczucia ni˝szoÊci, które u jednostek ∏atwo ulegajàcych frustracji
prowadzi do konfliktów z s´dzià. Konflikty takie sà tym bardziej prawdopodobne im
kurator jest wy˝ej kwalifikowany i czuje si´ jako pedagog bardziej kompetentny ni˝
s´dzia w zakresie praktycznej pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej.44

Po drugie tego rodzaju powiàzanie kuratora z s´dzià powoduje z koniecznoÊci,
˝e ka˝dy kurator zawodowy, bez wzgl´du na kwalifikacje, sta˝ pracy w sàdzie i tytu∏
s∏u˝bowy (kurator zawodowy, starszy kurator zawodowy) wykonuje takie same za-
dania, ma w rzeczywistoÊci takie same uprawnienia i podlega takiej samej kontroli.55

Po trzecie brak wyodr´bnienia organizacyjnego organu pomocniczego sàdu
uniemo˝liwia zró˝nicowanie w wi´kszych sàdach rodzinnych zespo∏u kuratorów
zawodowych w sposób tworzàcy szereg szczebli, po których mogliby oni wspinaç
si´ w toku swej kariery zawodowej, uzyskujàc w miar´ nabywania coraz wy˝szych
kwalifikacji coraz wi´kszà autonomi´ w dzia∏aniu, coraz wy˝sze zarobki oraz nowe
tytu∏y s∏u˝bowe, Êwiadczàce o ich statusie zawodowym. Czynniki te, silnie skorelo-
wane z presti˝em spo∏ecznym, zach´ca∏yby do wyboru tego zawodu i stabilizacji
w nim, a równoczeÊnie umo˝liwia∏y nak∏adanie na najlepszych kuratorów zawodo-
wych coraz powa˝niejszych zadaƒ.

Brak tego rodzaju bodêców jest nie tylko, obok niskiego uposa˝enia66, g∏ównym
powodem fluktuacji kadry kuratorów zawodowych oraz obni˝ania si´ odsetka ku-
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3 Por. B. R. Kuc: Kontrola organizacyjna – wybrane zagadnienia, „Prakseologia” 1975, Nr 1, s. 161–169.
4 Na „konfliktogennoÊç” relacji s´dzia – kurator zawodowy zwraca∏ uwag´ ju˝ w 1961 r., a zatem w 2 lata

po wprowadzeniu instytucji kuratorów zawodowych, Z. Tyszka: Wspó∏dzia∏anie kuratora sàdowego dla nie-
letnich z instytucjami spo∏ecznymi, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1961, nr 4, s. 238–261.

5 Por. cyt. rozp. Min. SprawiedliwoÊci z dn. 3.V.1973 r. Zdarzajàce si´ przyznanie doÊwiadczonym kuratorom
zawodowym prawa podpisywania cz´Êci pism wychodzàcych z sàdu w sprawie ich podopiecznych lub
pozostawienie im wi´kszej swobody dzia∏ania zale˝y wy∏àcznie od stylu pracy konkretnych s´dziów lub
konkretnych przewodniczàcych wydzia∏u.

6 W 1976 r. przeci´tne uposa˝enie kuratora zawodowego wynosi∏o 3001 z∏ i nie ró˝ni∏o si´ od przeci´tnego
uposa˝enia pracowników sekretariatów sàdowych. W tym czasie przeci´tne uposa˝enie w gospodarcze
uspo∏ecznionej osiàgn´∏o 3969 z∏ (Ma∏y Rocznik Statystyczny 1977, s. 65).



ratorów o odpowiednich kwalifikacjach77, ale uniemo˝liwia lub sprowadza do zupe∏-
nie niewystarczajàcego minimum:
– umiej´tne wprowadzenie nowych kuratorów zawodowych do oczekujàcych ich

zadaƒ w drodze powierzenia kuratorom zawodowym o wysokich kwalifikacjach
sta∏ego, bie˝àcego a przede wszystkim praktycznego szkolenia m∏odych kura-
torów zawodowych;

– merytorycznà kontrol´ nad technikà pracy kuratora w terenie;
– w∏aÊciwe organizowanie zast´pstw w wypadku choroby kuratora lub jego

urlopu.
Powy˝sze wzgl´dy przemawiajà za nast´pujàcym rozwiàzaniem. W ka˝dym sà-

dzie rejonowym majàcym wieloosobowy wydzia∏ rodzinny i nieletnich nale˝a∏oby
tworzyç jako osobnà jednostk´ organizacyjnà organ pomocniczy tego wydzia∏u
podporzàdkowany bezpoÊrednio prezesowi sàdu rejonowego, a jedynie funkcjo-
nalnie powiàzany z wydzia∏em rodzinnych i nieletnich. Na czele tego organu sta∏by
kierownik, który obok takich funkcji, jakie spe∏niajà kuratorzy zawodowi o najwy˝-
szych kwalifikacjach, organizowa∏by, kierowa∏by i nadzorowa∏ prac´ ca∏ego zespo-
∏u. Od kierownika tego organu pomocniczego, zwanego np. Zespo∏em Kuratorów
Sàdu Rodzinnego, wymaga∏oby si´ szczególnie wysokich kwalifikacji zawodowych
(wy˝szych studiów i ukoƒczenia specjalnego studium podyplomowego oraz odpo-
wiedniego sta˝u pracy zakoƒczonego egzaminem paƒstwowym upowa˝niajàcym
do u˝ywania tytu∏u np. eksperta do spraw profilaktyki i resocjalizacji).

W Zespole Kuratorów pracowaliby kuratorzy majàcy równie˝ tytu∏ ekspertów
oraz starsi kuratorzy, kuratorzy, m∏odsi kuratorzy i sta˝yÊci, przy czym zakres sa-
modzielnoÊci i zwiàzanych z tym uprawnieƒ, a tak˝e wysokoÊç wynagrodzenia, za-
le˝a∏yby od uzyskanego statusu zawodowego. Status ten wyznacza∏by nie tylko
sta˝ pracy i posiadane wykszta∏cenie, ale przede wszystkim nabyte umiej´tnoÊci
i osiàgni´cia w pracy nad nieletnimi i ich rodzinami stwierdzone przez komisj´ paƒ-
stwowà niezale˝nà od administracji danego sàdu. 

Nie tylko sta˝yÊci, ale i m∏odsi kuratorzy zawodowi pracowaliby pod nadzorem
i na odpowiedzialnoÊç kuratorów w pe∏ni samodzielnych.88 Ci ostatni, jak i obecnie,
byliby zwiàzani z okreÊlonym terenem, ale z terenowym s´dzià kontaktowaliby si´
bezpoÊrednio nie dla otrzymania wytycznych co do sposobu dzia∏ania w konkret-
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7 Na koniec 1976 r. na 490 kuratorów zawodowych (100%) wy˝sze wykszta∏cenie mia∏o tylko 36% kurato-
rów, nieukoƒczone wy˝sze studia lub Studium Nauczycielskie – 34%, a jedynie Êrednie wykszta∏cenie
– a˝ 30% kuratorów. SpoÊród ogó∏u kuratorów 29% kuratorów pracowa∏o w sàdzie jako kurator rok lub kró-
cej, a dalsze 32% kuratorów – 2 lub 3 lata (wg. opracowania Departamentu Spraw Nieletnich Ministerstwa
SprawiedliwoÊci).

8 Nawet wy˝sze studia dostosowane profilem do czekajàcych kuratora zadaƒ, nie mogà byç uznane za wy-
starczajàcy tytu∏ do samodzielnoÊci. Dopiero par´ lat pracy pod nadzorem doÊwiadczonego kuratora za-
wodowego pozwala na nabycie kwalifikacji upowa˝niajàcych do pe∏nej samodzielnoÊci w wykonywaniu
zadaƒ wymagajàcych treningu w ró˝nych technikach oddzia∏ywania oraz praktycznej znajomoÊci dzia∏a-
nia ró˝nych instytucji.



nej sprawie, lecz dla wzajemnej wymiany informacji w wypadkach nie cierpiàcych
zw∏oki i wymagajàcych decyzji s´dziego rodzinnego. OczywiÊcie, sprawozdania
z dokonanych czynnoÊci przed rozprawà lub z nadzoru (dozoru) pe∏nionego w wy-
konaniu orzeczenia sàdu by∏yby sk∏adane s´dziom na zasadach dotychczaso-
wych. S´dzia jednak nie by∏by uprawniony do wydawania kuratorowi szczegó∏o-
wych instrukcji w toku pe∏nienia przez kuratora nadzoru (dozoru), a jedynie móg∏-
by przy zleceniu nadzoru sygnalizowaç jakich form pomocy lub kontroli wymaga
dana rodzina oraz powiadamiaç kierownika Zespo∏u Kuratorów Zawodowych o do-
strze˝onych usterkach w pracy kuratora z jego terenu.

Powy˝szy sposób wykonywania orzeczeƒ mo˝e spotkaç si´ z zarzutem, ˝e od-
suwa s´dziów od post´powania wykonawczego. Zarzut ten nie wydaje si´ jednak
trafny. S´dzia bowiem nadal otrzymywa∏by regularnie informacje o sposobie wyko-
nywania jego orzeczenia i na ich podstawie podejmowa∏by wszelkie decyzje mery-
toryczne. Móg∏by tak˝e – na zasadach dotychczasowych – weryfikowaç informacje
otrzymywane od kuratora. Przeciwnie, obecnie gdy s´dziowie rodzinni wiele czasu
poÊwi´cajà na orzekanie w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych i innych wy-
magajàcych przede wszystkim trafnego rozstrzygni´cia, przekazanie nadzoru
nad pracà kuratorów zawodowych i spo∏ecznych w inne, w miar´ mo˝noÊci bar-
dziej kompetentne r´ce, wydaje si´ sprawà szczególnie pilnà.

Trzeba te˝ pami´taç, ˝e dotychczas nadzór s´dziego musia∏ ograniczaç si´
do zapoznawania si´ ze sprawozdaniami kuratora, gdy˝ nie móg∏ on obserwowaç
kuratora w czasie jego pracy nad rodzinà w jej miejscu zamieszkania – inny kura-
tor mo˝e to bez trudu uczyniç. 

W przedstawionych rozwa˝aniach pomini´to spo∏ecznych kuratorów nieletnich.
Nie oznacza to, aby ich rola w sàdzie rodzinnym mia∏a ulec zmniejszeniu, choç
w Êwietle przeprowadzonych badaƒ nad pracà kuratorów spo∏ecznych99 trzeba po-
stulowaç zwi´kszenie liczby kuratorów zawodowych. Inaczej dalsza masowa i z ko-
niecznoÊci nie najlepsza rekrutacja kuratorów spo∏ecznych musi powodowaç sta∏e
obni˝anie si´ stawianych im wymagaƒ, co prowadzi do zaniku presti˝u tej funkcji
na skutek ugruntowania si´ w spo∏eczeƒstwie przekonania o niskim poziomie ich
dzia∏alnoÊci, a to z kolei powoduje dalsze zmniejszanie si´ liczby kandydatów na-
prawd´ wartoÊciowych w pracy nad rodzinà wymagajàcà nadzoru i pomocy. 

Kuratorzy spo∏eczni nadal ÊciÊle wspó∏pracowaliby z kuratorami zawodowymi
i przez nich byliby nadzorowani; jedynie dla podkreÊlenia ich rangi nale˝a∏oby im
zagwarantowaç ∏atwy kontakt z s´dzià we wszystkich wypadkach, w których uzna-
liby to za nieodzowne. 

Ulokowanie kuratorów zawodowych w bezpoÊredniej fizycznej bliskoÊci sàdu
rodzinnego dla ∏atwych wzajemnych kontaktów przy pe∏nej samodzielnoÊci i odpo-
wiedzialnoÊci za poziom zadaƒ do nich nale˝àcych, stworzenie kuratorom zawodo-
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9 Por. A. Strzembosz: Zapobieganie niedostosowania spo∏ecznemu dzieci i m∏odzie˝y (Badania empiryczne nad
post´powaniem opiekuƒczym w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej), rozdz. IV (praca w druku).



wym perspektywy awansu zawodowego i istotnego podwy˝szenia uposa˝enia
pod warunkiem rzeczywistych osiàgni´ç w praktyce profilaktycznej i resocjalizacyj-
nej – wydaje si´ mieç istotne znaczenie dla zwi´kszenia efektywnoÊci dzia∏alnoÊci
sàdów rodzinnych na tym odcinku. 

2. Sta∏e podnoszenie wymagaƒ w zakresie ustalania przyczyn wadliwego funk-
cjonowania rodziny oraz stopnia niedostosowania spo∏ecznego jej cz∏onków lub
zagro˝enia ich niedostosowaniem prowadzi do zacieÊniania wspó∏pracy sàdu ro-
dzinnego z ró˝nymi specjalistami. Wspó∏praca ta w niektórych sàdach i w niektó-
rych typach spraw staje si´ codzienna. Na skutek tego oÊrodki diagnostyczne pe∏-
nià funkcje uzasadniajàce zakwalifikowanie ich do organów pomocniczych sàdu
rodzinnego. 

Brak dotychczasowych bezpoÊrednich organizacyjnych powiàzaƒ tych placó-
wek z sàdem rodzinnym nale˝y uznaç za stan przejÊciowy. W miar´ liczebnego roz-
woju placówek resortowych b´dà one z pewnoÊcià przekazywane prezesom sà-
dów rejonowych, a ci z kolei swe uprawnienia w zakresie dzia∏alnoÊci merytorycz-
nej oÊrodków diagnostycznych przeka˝à przewodniczàcym wydzia∏ów rodzinnych
i nieletnich. Nale˝y zatem zawczasu rozwa˝yç, czy takie rozwiàzanie b´dzie opty-
malne oraz czy mo˝na oczekiwaç a˝ nastàpi rozwój oÊrodków w sytuacji deficytu
– w skali kraju – specjalistów zajmujàcych si´ êle funkcjonujàcà rodzinà oraz dzieç-
mi zagro˝onymi wykolejeniem spo∏ecznym.

Placówki diagnostyczne spe∏niajàce w post´powaniu przed sàdem rodzinnym
rol´ organu pomocniczego (a nie tylko bieg∏ego) mogà byç organizacyjnie podpo-
rzàdkowane prezesowi sàdu rejonowego; nie jest to jednak niezb´dne. Mogà one
bowiem, jak dotychczas, bezpoÊrednio podlegaç prezesom sàdów wojewódzkich,
albo nawet b´dàc placówkami innego resortu oprócz swej zasadniczej dzia∏alno-
Êci przeprowadzaç badania na rzecz sàdu rodzinnego. Badania te w pewnych wy-
padkach mog∏yby nawet nale˝eç do ich podstawowych obowiàzków.

BezpoÊrednie powiàzanie placówek diagnostycznych z sàdem rodzinnym (po-
przez prezesa sàdu rejonowego) mia∏oby niewàtpliwie zalety w postaci znacznej
operatywnoÊci, ∏atwoÊci wyspecjalizowania si´ placówki w problematyce diagnozy
w sprawach toczàcych si´ przed sàdem rodzinnym oraz unikni´cia prób wp∏ywa-
nia przez ró˝ne osoby na treÊç wydawania opinii. Powstaje jednak pytanie, czy ta-
ki model organu pomocniczego sàdu powinien byç jedynym. Przyj´cie takiego za-
∏o˝enia uniemo˝liwia bowiem wykorzystanie, np. przez ma∏e sàdy rodzinne lub ma-
jàce siedzib´ w miejscowoÊciach pozbawionych odpowiednich kandydatów
do pracy w oÊrodku diagnostycznym, istniejàcej ju˝ sieci poradni wychowawczo-
-zawodowych resortu oÊwiaty i wychowania, które funkcjonujà (co najmniej jedna)
w ka˝dym rejonie dzia∏ania sàdu rodzinnego. 

Sta∏e funkcjonalne powiàzanie sàdu rodzinnego z poradnià wychowawczo-za-
wodowà lub okreÊlonym zespo∏em pracowników poradni pozwala∏oby na:
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– terenowe zbli˝enie poradni do rodziny stanowiàcej przedmiot badaƒ;1100

– odebranie badaniom, ze wzgl´du na ich przeprowadzanie w zwyk∏ej poradni,
cech czegoÊ szczególnego, niepokojàcego i w jakiÊ sposób pi´tnujàcego dzie-
ci i rodziców;

– wykorzystanie na u˝ytek sàdu materia∏ów, jakie te poradnie zebra∏y w ramach
np. badaƒ zwiàzanych z trudnoÊciami wychowawczymi lub niepowodzeniami
szkolnymi;

– unikni´cie powtarzania badaƒ tych samych dzieci i ich rodziców, co wp∏ywa nie-
korzystnie zarówno na osiàgane wyniki (ujemne skutki powtórnego pos∏ugiwa-
nia si´ tymi samymi testami), jak i na samych badanych;

– wykorzystanie powiàzaƒ poradni wychowawczo-zawodowych ze szko∏ami i in-
nymi placówkami oÊwiatowo-wychowawczymi dla zorganizowania na terenie
tych placówek odpowiedniej pomocy ma∏oletnim i nieletnim, skorygowania me-
tod wychowawczych nauczycieli, skoordynowania oddzia∏ywaƒ sàdu z oddzia-
∏ywaniami szko∏y i poradni na rodzin´ znajdujàcà si´ pod nadzorem sàdu.

Proponowany dualizm organów pomocniczych sàdu rodzinnego o zadaniach
diagnostycznych (oÊrodki diagnostyczne i poradnie wychowawczo-zawodowe)
umo˝liwia∏by zarówno sprawne przeprowadzanie szczegó∏owych wywiadów Êro-
dowiskowych i badaƒ psychologicznych na rzecz ma∏ych sàdów, dla których po-
wo∏ywanie odr´bnych oÊrodków by∏oby niecelowe, jak i dysponowanie w∏asnà ba-
zà diagnostycznà przez du˝e sàdy rodzinne. Trzeba by jedynie okreÊliç na podsta-
wie porozumieƒ mi´dzyresortowych zakres i tryb Êwiadczeƒ poradni na rzecz sà-
dów oraz Êwiadczenia resortu sprawiedliwoÊci na rzecz poradni (np. przekazania
pewnej liczby etatów lub ponoszenia kosztów badaƒ). Porozumienie takie by∏oby
wst´pem do integracji placówek diagnostycznych zajmujàcych si´ dzieckiem i ro-
dzinà wydajàcej si´ byç Êrodkiem niezb´dnym dla racjonalnego wykorzystania ka-
dry specjalistów i wyników badaƒ. Z powy˝szych placówek w sprawach karnych
nieletnich, opiekuƒczych i rozwodowych sàdy winny otrzymywaç nie tylko materia-
∏y o dziecku i jego rodzinie, ale i projekt zabiegów podejmowanych przez sàd oraz
inne instytucje systemu profilaktyki spo∏ecznej (sensu stricto) na rzecz konkretne-
go dziecka i rodziny jako ca∏oÊci. 

Zagwarantowanie wszystkim specjalistom wspó∏pracujàcym z sàdem rodzin-
nym specjalnego statusu organu pomocniczego tego sàdu mog∏oby sprzyjaç
zacieÊnieniu wspó∏pracy mi´dzy sàdem i w∏adzami oÊwiatowymi, które wykonujàc
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10 Na dzieƒ 1.I.1978 r. resort sprawiedliwoÊci dysponowa∏ 21 oÊrodkami diagnostycznymi. W I po∏owie 1978 r.
zorganizowano (lub znajdowa∏o si´ w stadium organizacji) dalszych 17 oÊrodków. Natomiast na koniec
roku szkolnego 1974/75 (póêniejszych danych brak) resort oÊwiaty i wychowania mia∏ 422 poradnie wy-
chowawczo-zawodowe. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e znaczna cz´Êç oÊrodków diagnostycznych znajduje si´
na terenie schronisk i zak∏adów poprawczych, a wi´c w miejscach nie sprzyjajàcych badaniom np. w spra-
wach opiekuƒczych. 



cz´Êç orzeczeƒ w sprawach opiekuƒczych sà zainteresowane posiadaniem mate-
ria∏ów o podopiecznych placówek opiekuƒczo-wychowawczych i prawid∏owym
orzecznictwem w tych sprawach. 

3. Post´powanie przed sàdem rodzinnym, jako sàdem
opiekuƒczym

Przechodzàc do uwag dotyczàcych post´powania przed sàdem rodzinnym nie
pragniemy dokonywaç ca∏oÊciowej oceny przepisów prawa regulujàcych to post´-
powanie ani te˝ zg∏aszaç daleko idàcych propozycji de lege ferenda. Naszym ce-
lem jest jedynie zwrócenie uwagi na kilka kwestii wià˝àcych si´ ze specyfikà spraw
opiekuƒczych i rozwodowych, wià˝àcych si´ w jakimÊ sensie z proponowanym
modelem sàdu rodzinnego. 

Upowa˝nienie sàdu rodzinnego do wszczynania z urz´du post´powania opie-
kuƒczego, jeÊli tylko dobro dziecka jest zagro˝one, musi prowadziç do selekcji za-
gro˝eƒ ró˝nych co do formy i stopnia na takie, w których bardziej celowe lub wy-
starczajàce b´dà dzia∏ania ró˝nych organów paƒstwowych lub organizacji spo∏ecz-
nych. Poniewa˝ jednak wszelkie granice w tej materii muszà byç p∏ynne wzgl´dy
spo∏eczne przemawiajà za tym, aby sàd rodzinny by∏ poinformowany, czy organ lub
organizacja, która zosta∏a przez sàd powiadomiona o potrzebie udzielenia dziecku
lub ca∏ej rodzinie stosownej pomocy niezb´dnej dla usuni´cia zagro˝enia dobra
ma∏oletniego, podj´∏a konkretne dzia∏ania. Wydaje si´ zatem zasadny postulat
wprowadzenia prawnego obowiàzku informowania sàdu rodzinnego o wdro˝eniu
odpowiednich dzia∏aƒ lub uznaniu braku podstaw do takiej akcji, np. ze wzgl´du
na odmiennà ocen´ sytuacji rodzinnej dziecka, brak odpowiednich kompetencji,
odmow´ ze strony ustawowych przedstawicieli ma∏oletniego zgody na zastosowa-
nie okreÊlonych Êrodków itp. Na∏o˝enie na instytucj´ powiadomionà przez sàd ro-
dzinny o sytuacji zagro˝enia dobra dziecka (nie uzasadniajàcej wszcz´cia post´po-
wania opiekuƒczego) obowiàzku poinformowania sàdu o zaj´ciu si´ lub nie danym
przypadkiem nie tylko pozwoli∏oby na korygowanie polityki sàdu co do selekcji za-
gro˝eƒ dobra dziecka, ale i na podejmowanie odpowiednich akcji koordynacyjnych,
a tak˝e na inspirowanie dzia∏alnoÊci profilaktycznej na jej najs∏abszych odcinkach. 

Cechà charakterystycznà dla spraw o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie
w∏adzy rodzicielskiej jest bardzo ma∏a aktywnoÊç uczestników post´powania, któ-
ra utrudnia ustalenie w post´powaniu dowodowym na rozprawie faktów pozwala-
jàcych na okreÊlenie przyczyn niew∏aÊciwego wype∏niania obowiàzków rodziciel-
skich oraz zakresu zaniedbaƒ. Ten stan rzeczy jest zarówno nast´pstwem bierno-
Êci uczestników post´powania, wynikajàcej z nieznajomoÊci posiadanych upraw-
nieƒ (przewa˝ajàca cz´Êç uczestników to osoby o poziomie wykszta∏cenia poni˝ej
przeci´tnego i – niejednokrotnie – ich zoboj´tnienia, jak te˝ braku znajomoÊci czy-
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nionych im zarzutów. To ostatnie jest nast´pstwem dotychczasowego pomijania
przez praktyk´ sàdowà bezspornego obowiàzku powiadamiania uczestników po-
st´powania toczàcego si´ z urz´du nie tylko o wszcz´ciu post´powania i jego kie-
runku,1111 ale i powodach wszcz´cia tego post´powania oraz – ewentualnie – o zg∏o-
szonych dowodach zagro˝enia dobra dziecka. Ukszta∏towana praktyka niepowia-
damiania o tym uczestników post´powania, na skutek czego wi´kszoÊç z nich
dowiaduje si´ o sprawie opiekuƒczej od kuratora przeprowadzajàcego w domu wy-
wiad Êrodowiskowy, wynika równie˝ z braku szczególnego przepisu nak∏adajàce-
go na sàd obowiàzki, o których by∏a wy˝ej mowa. Dlatego nie tylko nie przesy∏a si´
uczestnikom post´powania postanowienia z uzasadnieniem, w którym mo˝na by
podaç przyczyny wszcz´cia post´powania opiekuƒczego oraz podaç na jakich za-
rzutach si´ oparto (art. 517 k.p.c. w zwiàzku z art. 357 § 2 k.p.c. nie nak∏ada takie-
go obowiàzku, gdy˝ od postanowienia o wszcz´ciu post´powania opiekuƒczego
nie przys∏uguje ˝aden Êrodek zaskar˝enia tego postanowienia), ale nawet dys-
kutuje si´ niezb´dnoÊç wydania takiego postanowienia. Zatem w post´powaniu
opiekuƒczym sàd nie tylko z regu∏y nie ma w czasie rozprawy uczestników post´-
powania o odmiennych interesach, którzy próbujàc udowodniç swe racje sprzecz-
ne z racjami strony przeciwnej dostarczajà sami sàdowi szeregu wartoÊciowych
Êrodków dowodowych, ale nawet nie ma uczestników post´powania, którzy mogli-
by w czasie rozprawy broniç si´ przed zarzutami postawionymi im w zawiadomie-
niu o przyczynach wszcz´cia post´powania opiekuƒczego. Z tych wszystkich
wzgl´dów jest konieczne wyraêne okreÊlenie sposobu i zakresu obowiàzku sàdu
powiadomienia uczestników post´powania opiekuƒczego o wszcz´ciu post´powa-
nia z urz´du, inaczej bowiem i prawo uczestników post´powania do obrony
przed zarzutami im stawianymi, i mo˝liwoÊci wyjaÊnienia na rozprawie okolicznoÊci
danej sprawy b´dà nadal wyraênie zagro˝one.1122

Z problemem poruszonym wy˝ej ∏àczy si´ sporne zagadnienie formy zagwaran-
towania w toku post´powania rozpoznawczego praw i interesów ma∏oletnich,1133

a wi´c sposobu reprezentowania ich interesów w tych wypadkach, w których nale˝y
domniemywaç sprzecznoÊç interesów mi´dzy dzieçmi a ich rodzicami (rodzicem).
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11 Por. W. Siedlecki: Glosa do orzeczenia SN z dn. 18.II.1969 r., III CZP 134/68, OSPiKA 1970, nr 4, poz. C 68, Ko-
deks post´powania cywilnego, Komentarz, praca zbiorowa pod red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, Warszawa
1976, s. 876; oraz A. Zieliƒski: Sàdownictwo opiekuƒcze w sprawach ma∏oletnich, Warszawa 1975, s. 89–91.

12 Prawo uczestników post´powania do zapoznania si´ z aktami sprawy po otrzymaniu wezwania na rozpra-
w´ w wypadku osób na niskim poziomie kulturalnym i bez wykszta∏cenia nie mo˝e w praktyce przyczyniç
si´ do przygotowania si´ przez te osoby do obrony swych praw w toku rozprawy.

13 Por. dyskusj´ wokó∏ uchwa∏y pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej SN z dn. 26.I.1973 r., VII CZP 101/71, zakwestio-
nowanej przez A. Zieliƒskiego w cyt. pracy: Sàdownictwo opiekuƒcze w sprawach ma∏oletnich, str. 99–105.
Stanowisko A. Zieliƒskiego zaaprobowa∏ J. Ignatowicz w recenzji z pracy A. Zieliƒskiego („Zeszyty Nauko-
we IBPS” 1976, nr 4, s. 230); podzieli∏ je równie˝ H. Dolecki: Sytuacja prawna ma∏oletniego w post´powa-
niu przed sàdem opiekuƒczym w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej, „Nowe Prawo” 1976, nr 11,
s. 1514–1524. Natomiast przeciwny poglàd wyrazili w recenzjach z ksià˝ki A. Zieliƒskiego: J. Krajewski
(„Paƒstwo i Prawo” 1976, nr 5, s. 140) i A. Strzembosz („Nowe Prawo” 1977, nr 1, s. 99–101).



Rozstrzygni´cie tego problemu przez nadanie wszystkim dzieciom statusu
uczestników post´powania w sprawach o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie
w∏adzy rodzicielskiej wydaje si´ rozwiàzaniem wysoce dyskusyjnym, gdy˝ prowa-
dzi jedynie do ustanowienia dla ma∏oletnich w wieku poni˝ej 13 lat kuratorów pro-
cesowych, zwykle zupe∏nie biernych i ma∏o przygotowanych do pe∏nienia tej roli.
Natomiast udzia∏ starszych ma∏oletnich w post´powaniu opiekuƒczym móg∏by od-
dzia∏ywaç na nich szkodliwie pod wzgl´dem wychowawczym, gdyby udzia∏ ten by∏
rzeczywiÊcie pe∏ny i dlatego sàd musia∏by szeroko stosowaç przyznane mu
w art. 573 § 2 k.p.c. prawo do ograniczania, a nawet wy∏àczania udzia∏u ma∏olet-
niego w tym post´powaniu. W praktyce udzia∏ ten zosta∏by sprowadzony do wys∏u-
chania ma∏oletniego przed wydaniem orzeczenia. 

W tej sytuacji wydaje si´ bardziej uzasadnione nie formalne, lecz faktyczne za-
gwarantowanie w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej mo˝liwoÊci repre-
zentowania ma∏oletnich i popierania ich interesów. B´dzie to móg∏ uczyniç jedynie
kurator nieletnich, jako osoba o pe∏nych kwalifikacjach dla oceny rzeczywistych in-
teresów ma∏oletnich i dostatecznie obeznana z procedurà sàdowà, aby umia∏a ak-
tywnie uczestniczyç w post´powaniu opiekuƒczym. Wyodr´bnienie kuratorów jako
osobnej jednostki organizacyjnej, bezpoÊrednio nie podporzàdkowanej s´dziemu
rodzinnemu, zwi´kszy niewàtpliwie samodzielnoÊç i niezale˝noÊç osób reprezen-
tujàcych w post´powaniu opiekuƒczym interes ma∏oletnich dzieci. OczywiÊcie, roz-
wiàzanie takie stanowiç b´dzie znaczne obcià˝enie kuratorów dodatkowymi zada-
niami, tote˝ nie powinno byç wprowadzane w ˝ycie przed rozwini´ciem sieci kura-
torów zawodowych.

Szczególnie du˝o kwestii pozostawiono praktyce oraz przepisom ni˝szego rz´du
w zakresie post´powania wykonawczego w sprawach opiekuƒczych ma∏oletnich.
Wystarczy zaznaczyç, ˝e ustawodawca w kodeksie post´powania cywilnego nawet
w najbardziej ogólny sposób nie okreÊli∏ organów, na których cià˝y obowiàzek wyko-
nania poszczególnych typów orzeczeƒ sàdu opiekuƒczego, jakie w tym zakresie
obowiàzujà terminy, a tak˝e – co nale˝y czyniç w wypadku niewykonania orzeczenia. 

Tutaj zajmiemy si´ tylko jednà kwestià, a mianowicie zasadami post´powania
wykonawczego (…) w wypadku orzeczenia przez sàd umieszczenia dzieci w rodzi-
nie zast´pczej albo orzeczenia umieszczenia wszystkich lub tylko niektórych dzie-
ci z danej rodziny w placówce opieki ca∏kowitej.

MyÊlà przewodnià racjonalnego podzia∏u zadaƒ winna byç zasada jednolitoÊci
i ca∏oÊciowego oddzia∏ywania na dzieci i ich rodziców realizowanego w miar´ mo˝-
liwoÊci przez jeden organ lub instytucj´, a przynajmniej z inspiracji i wed∏ug pro-
gramu jednego „oÊrodka dyspozycyjnego”.

W przypadku ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej sàd rodzinny b´dzie jedynym or-
ganem nadzorujàcym sposób wykonywania przez rodziców w∏adzy rodzicielskiej,
dlatego to on winien sprawowaç nadzór nad sytuacjà dziecka w rodzinie zast´pczej.
Natomiast organ terenowej w∏adzy paƒstwowej (wydzia∏ oÊwiaty i wychowania) po-
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winien ograniczyç swà dzia∏alnoÊç do ewentualnego wyp∏acania rodzinie zast´pczej
stosownego zasi∏ku. Nie oznacza to oczywiÊcie, aby sàd nie móg∏ zwróciç si´ o opi-
ni´ lub o udzielenie pomocy wychowawczej rodzinie zast´pczej do instytucji wyspe-
cjalizowanej w tej problematyce, a wi´c np. OÊrodka Adopcyjno-Opiekuƒczego TPD. 

Podobnie w wypadku umieszczenia dzieci w placówkach opiekuƒczo-wycho-
wawczych po ograniczeniu rodzicom w∏adzy rodzicielskiej sàd pos∏ugiwa∏by si´
placówkà tylko w zakresie sprawowania pieczy nad dzieçmi i wychowania ich, na-
tomiast cià˝y∏by na nim obowiàzek przygotowania rodziny do przyj´cia dzieci
po zwolnieniu ich z zak∏adu lub zabezpieczenia im w inny sposób w∏aÊciwych wa-
runków bytowych i wychowawczych. Sàd uzgadnia∏by jedynie z placówkà lini´ po-
st´powania wobec dzieci oraz sposób zabezpieczenia ich potrzeb wychowaw-
czych po powrocie do domu, a tak˝e informowa∏by placówk´ o rodzicach, dla u∏a-
twienia w∏aÊciwego zorganizowania ich kontaktów z dzieçmi na terenie placówki.

Natomiast w przypadku umieszczenia w rodzinie zast´pczej sierot lub dzieci ro-
dziców pozbawionych w∏adzy rodzicielskiej merytoryczny nadzór nad rodzinà za-
st´pczà powinien sprawowaç wy∏àcznie organ administracji paƒstwowej lub insty-
tucja, na którà scedowa∏ on swe uprawnienia w tym zakresie, skoro na administra-
cji paƒstwowej spoczywa taki obowiàzek z racji organizowania i prowadzenia ro-
dzin zast´pczych jako specjalnej formy opieki nad dzieckiem porzuconym lub osie-
roconym. Dublowanie tego nadzoru przez sàd rodzinny nie wydaje si´ byç celowe
tak˝e i z tego wzgl´du, ˝e rodzina taka powinna funkcjonowaç w sposób jak naj-
bardziej naturalny, a zatem nadzór nad nià wydzia∏u oÊwiaty i wychowania lub wy-
specjalizowanej placówki jest bardziej wskazany ni˝ organów sàdowych. Ze wzgl´-
du na to, ˝e rodzice zast´pczy z regu∏y byliby opiekunami prawnymi podopieczne-
go powinni oni jedynie sk∏adaç sàdowi sprawozdania z opieki (np. raz na rok), by
sàd mia∏ najogólniejsze informacje o dziecku. Jednak˝e gdyby powsta∏ spór mi´-
dzy opiekunami prawnymi dziecka a organem administracji paƒstwowej co do spo-
sobu post´powania z dzieckiem lub gdyby trzeba by∏o rozwiàzywaç rodzin´ za-
st´pczà i przenieÊç dziecko do innego Êrodowiska wychowawczego – decyzja sà-
du by∏aby oczywiÊcie niezb´dna. 

Z powierzeniem administracji nadzoru nad rodzinà zast´pczà ∏àczy∏by si´ tak˝e
obowiàzek zadbania o usamodzielnienie dziecka z chwilà opuszczenia rodziny za-
st´pczej po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci. 

Podobnie w wypadku umieszczenia takich dzieci w placówce opiekuƒczo-wy-
chowawczej nie tylko piecza nad dzieckiem i jego wychowanie, ale wszelkie stara-
nia zwiàzane z przygotowaniem wychowankowi warunków do samodzielnej egzy-
stencji po opuszczeniu zak∏adu powinny obcià˝aç placówk´, a nie sàd, który jedy-
nie otrzymywa∏by sprawozdanie opiekuna prawnego o sytuacji dziecka. 

Przyj´cie takiego podzia∏u zadaƒ, jak si´ wydaje zgodnie z zasadami skutecz-
nego dzia∏ania, czyni∏oby odpowiedzialnym za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ zmierzajàcych
do zabezpieczenia potrzeb ma∏oletnich i – ewentualnie – ich rodzin albo sàd opie-
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kuƒczy, albo instytucje i organy resortu oÊwiaty i wychowania. W ten sposób, byç
mo˝e, uda∏oby si´ uniknàç oczekiwania przez jednego z partnerów aby drugi pod-
jà∏ akcj´ przeciwdzia∏ania zagro˝eniu dobra dziecka, oczekiwania ˝e druga stro-
na wykona jakieÊ trudne zadania, co jak˝e cz´sto w praktyce dnia codziennego
jest powodem powa˝nych zaniedbaƒ i kontrowersji. 

4. Post´powanie przed sàdem rodzinnym jako sàdem rozwodowym

Zasadniczà ró˝nicà mi´dzy post´powaniem w sprawach opiekuƒczych a post´-
powaniem w sprawach rozwodowych jest odmienny tryb. Sprawy opiekuƒcze sà
rozpoznawane – jak wiadomo – w trybie nieprocesowym, natomiast sprawy rozwo-
dowe w trybie procesowym. Konsekwencjà odmiennego trybu jest mo˝liwoÊç wsz-
cz´cia post´powania z urz´du przez sàd opiekuƒczy (art. 570 k.p.c.) i brak takiej
mo˝liwoÊci ze strony sàdu rozwodowego. Osobisty charakter spraw rozwodowych
przejawia si´ m.in. w braku mo˝liwoÊci wytoczenia powództwa o rozwód przez pro-
kuratora, w przeciwieƒstwie do innych spraw z zakresu prawa rodzinnego (np.
art. 86 k.r.o.). 

Pewnego rodzaju pomostem ∏àczàcym post´powania w sprawach opiekuƒczych
i rozwodowych jest obowiàzek sàdu rozwodowego orzekania z urz´du o w∏adzy ro-
dzicielskiej nad wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi obojga ma∏˝onków (art. 58 k.r.o.).
Sàd rozwodowy decyduje nie tylko o tym, któremu z rodziców powierzyç wykony-
wanie w∏adzy rodzicielskiej, ograniczajàc w∏adz´ drugiego – albo te˝ pozostawiç
pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà obojgu, lecz – na podstawie art. 112 k.r.o. – mo˝e tak˝e
zawiesiç w∏adz´ rodzicielskà, albo orzec o jej pozbawieniu.1144 Sàd rozwodowy pe∏ni
wi´c w tym wzgl´dzie jednoczeÊnie rol´ sàdu opiekuƒczego. Tote˝ uwagi odnoszà-
ce si´ do post´powania w sprawach opiekuƒczych sà aktualne w post´powaniu do-
tyczàcym spraw rozwodowych w zakresie obejmujàcym problem w∏adzy rodziciel-
skiej rozwodzàcych si´ ma∏˝onków nad ich wspólnymi dzieçmi. 

Post´powanie w sprawach rozwodowych mo˝na podzieliç na trzy etapy: 1) po-
st´powanie pojednawcze, 2) post´powanie dowodowe, 3) podj´cie przez sàd de-
cyzji. W obr´bie ka˝dego z nich mo˝na wyró˝niç ca∏y kompleks czynnoÊci sàdu
o charakterze zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.1155 Najwi´cej elemen-
tów organizacyjnych zawiera pierwszy z wymienionych etapów. 
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14 Z badaƒ IBPS (por. W. Stojanowska: Pozostawienie pe∏nej w∏adzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym
ma∏˝onkom nad ich ma∏oletnimi dzieçmi, Zeszyty Naukowe IBPS, 1975, nr 2, s. 38 i nast.) wynika, ˝e
w praktyce przepis art. 112 k.r.o. nie jest wykorzystywany stosownie do potrzeb, a nawet w piÊmiennictwie
zdarzajà si´ b∏´dne stwierdzenia w tym zakresie, pozostajàce w sprzecznoÊci z cyt. przepisem (por. np.
U. Polaniecka: Model sàdu rodzinnego, „Problemy rodziny”, 1975, nr 5/85, s. 22).

15 Szczegó∏owe omówienie wszystkich trzech wymienionych etapów jest zawarte w monografii W. Stojanow-
skiej na temat dobra dziecka w prawie rozwodowym, aktualnie przygotowywanej do druku – pt. Rozwód
a dobro dziecka.



W piÊmiennictwie z zakresu prawa rozwodowego u˝ywa si´ okreÊlenia „post´-
powanie pojednawcze”, chocia˝ nie jest to termin ustawowy. W post´powaniu tym
wchodzà w gr´ takie instytucje prawa rozwodowego, jak posiedzenie pojednaw-
cze, odroczenie tego posiedzenia, zaniechanie przeprowadzenia posiedzenia po-
jednawczego i zawieszenie post´powania w trybie art. 440 k.p.c.1166

Do czasu ukazania si´ zaleceƒ kierunkowych Sàdu Najwy˝szego z dnia 9 czerw-
ca 1976 r.1177 nie by∏o okreÊlonych jakichkolwiek ram organizacyjnych dotyczàcych
posiedzenia pojednawczego. Wspomniane zalecenia kierunkowe SN1188 nie narzu-
cajà sàdowi rozwodowemu sztywnej procedury, przewidujàc tym samym pewnà
dowolnoÊç praktyki. Sàdy dotychczas sporadycznie tylko korzysta∏y z mo˝liwo-
Êci konsultacji ze specjalistami. Ró˝ne sà formy si´gania po pomoc specjalistów.
Niektóre sàdy odsy∏ajà ma∏˝onków do poradni rodzinnych lub do specjalistów
zatrudnionych w oÊrodkach diagnostycznych naszego resortu po posiedzeniu
pojednawczym, inne natomiast – np. w ramach tzw. eksperymentu krakowskiego
– jeszcze przed wyznaczeniem posiedzenia wysy∏ajà pismo do stron z poucze-
niem o mo˝liwoÊci przeprowadzenia rozmowy ze specjalistami w oÊrodku dia-
gnostycznym w dogodnym dla nich terminie, liczàc, ˝e po takiej rozmowie stro-
ny pogodzà si´.1199

S´dziego prowadzàcego posiedzenie pojednawcze mo˝na by porównaç do le-
karza ogólnego kierujàcego pacjenta po zbadaniu do lekarza specjalisty. S´dzia
nie jest specjalistà, ale pe∏ni rol´ podobnà do roli lekarza ogólnego i powinien prze-
prowadziç swego rodzaju „wywiad lekarski”, po czym – jeÊli zajdzie potrzeba
– skierowaç strony do odpowiedniego specjalisty. Jest to faza wst´pna post´powa-
nia pojednawczego. KolejnoÊç jest wi´c nast´pujàca: najpierw posiedzenie pojed-
nawcze, a póêniej ewentualna interwencja specjalistów, np. psychologa, seksuolo-
ga,2200 co wynika przede wszystkim z faktu, ˝e nie ka˝de ma∏˝eƒstwo potrzebuje kon-
sultacji specjalisty. Pojednanie mo˝e nastàpiç w wyniku przeprowadzonej rozmo-
wy z s´dzià prowadzàcym posiedzenie pojednawcze, lub mo˝e ujawniç si´ na po-
siedzeniu pojednawczym tak g∏´boki rozk∏ad po˝ycia, ˝e udzia∏ specjalisty b´dzie
niecelowy. Wiadomo, ˝e specjalistów niezb´dnych do wspó∏pracy z sàdem jest
ciàgle za ma∏o. Konieczne jest wi´c dokonanie przez s´dziego prowadzàcego po-
siedzenie pojednawcze pewnej selekcji potrzeb. Powy˝sza kolejnoÊç wynika rów-
nie˝ z badania socjologicznego na temat posiedzeƒ pojednawczych.2211
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16 Tam˝e.
17 Por. Uchwa∏a Pe∏nego Sk∏adu Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego z dnia 9 czerwca 1976 r. (III CZP 46/75),

OSNCP 1976, nr 9, poz. 184.
18 Por. treÊç cyt. wy˝ej zaleceƒ kierunkowych SN zmierzajàcych do odformalizowania posiedzeƒ pojednaw-

czych w procesie o rozwód.
19 Por. A. Wielgus: Zanim sàd orzeknie rozwód, dyskusja redakcyjna, „Gazeta Prawnicza” 1978, nr 15.
20 Por. W. Stojanowska: Zanim sàd orzeknie rozwód, dyskusja redakcyjna, „Gazeta Prawnicza” 1978, nr 15.
21 Por. W. Stojanowska: EfektywnoÊç posiedzeƒ pojednawczych sàdu w sprawach rozwodowych, Zeszyty

Naukowe IBPS 1978, nr 8.



Wspomniane badanie dostarczy∏o materia∏u do innych jeszcze wniosków natu-
ry organizacyjnej poza merytorycznymi. W Êwietle wypowiedzi respondentów ca∏e
post´powanie rozwodowe (wszystkie trzy etapy) powinien prowadziç ten sam
s´dzia. S´dzia powinien posiedzenie pojednawcze rozpoczàç od przeprowadzenia
rozmowy z ka˝dym ma∏˝onkiem z osobna bez udzia∏u adwokatów, a dopiero póê-
niej z obojgiem. Po ustaleniu przyczyn konfliktu i bezskutecznej próbie pojednania,
s´dzia powinien ustaliç, czy nale˝a∏oby: a) wyznaczyç rozpraw´, b) odroczyç po-
siedzenie pojednawcze, c) zawiesiç post´powanie. Kierowanie do specjalistów
nast´powa∏oby w razie odroczenia posiedzenia pojednawczego lub zawieszenia
post´powania. Respondenci wypowiadali si´ równie˝ za tym, aby przerwa mi´dzy
posiedzeniem pojednawczym a pierwszà rozprawà rozwodowà nie by∏a krótsza ni˝
miesiàc.2222

Badanie akt spraw rozwodowych, w których zaniechano przeprowadzenia posie-
dzenia pojednawczego, wykaza∏o sposób funkcjonowania przepisu art. 437 k.p.c.,
dajàc podstaw´ do sformu∏owania szeregu wniosków de lege lata i de lege ferenda,
m.in. natury organizacyjnej.2233

W drugim etapie post´powania rozwodowego, tj. w post´powaniu dowodo-
wym, jednym z najwa˝niejszych problemów jest „przeprowadzenie przez wyzna-
czonà osob´ wywiadu Êrodowiskowego w celu ustalenia warunków, w których ˝y-
jà i wychowujà si´ dzieci stron” (art. 434 k.p.c.). Wprawdzie przepis ten mówi o fa-
kultatywnym przeprowadzaniu tego rodzaju wywiadu, jednak˝e z badaƒ IBPS wy-
nika koniecznoÊç obligatoryjnego ustalania sytuacji dzieci stron w procesie o roz-
wód.2244 Taki obowiàzek wynika poÊrednio ze znowelizowanego art. 442 k.p.c. Oko-
licznoÊci wynikajàce z wywiadu Êrodowiskowego powinny stanowiç punkt wyjÊcia
i podstaw´ do dalszych rozstrzygni´ç sàdu w zakresie organizowania post´powa-
nia dowodowego, a w szczególnoÊci w zakresie ustalenia celowoÊci dopuszczenia
takich dowodów, jak np. opinia bieg∏ego psychologa lub lekarza psychiatry, doku-
menty, zeznania Êwiadków. 

W post´powaniu rozwodowym elementy merytoryczne przeplatajà si´ z organi-
zacyjnymi do tego stopnia, ˝e trudno je oddzieliç i odr´bnie omawiaç. Jedne i dru-
gie majà decydujàce znaczenie w prawid∏owym rozpoznawaniu spraw rozwodo-
wych zgodnie z naczelnymi, sprz´˝onymi ze sobà, zasadami ochrony dziecka
i trwa∏oÊci ma∏˝eƒstwa. 
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22 Tam˝e.
23 Por. szerzej na ten temat W. Stojanowska: Zaniechanie przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego

w procesie o rozwód w sprawach ma∏˝eƒstw majàcych ma∏oletnie dzieci, Zeszyty Naukowe IBPS, 1976,
nr 4, s. 75 i nast.

24 Z tego rodzaju wnioskiem wystàpi∏a W. Stojanowska w cyt. opracowaniu „Pozostawienie pe∏nej w∏adzy ro-
dzicielskiej…”, w ramach propozycji de lege ferenda.



Ma∏gorzata ¸àczkowska

Kontrowersje wokó∏ udzia∏u
w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià

w ustroju wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej 

Uczestnictwo osoby pozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim w spó∏kach handlo-
wych od pewnego czasu stanowi przedmiot zainteresowania zarówno doktryny jak
i judykatury. Analizujàc wskazane zagadnienie nale˝y przyjrzeç si´ kilku istotnym
aspektom prawnym. Przede wszystkim wspomniana problematyka skupia si´ wokó∏
wywo∏ujàcej wiele kontrowersji koniecznoÊci równoczesnego stosowania przepisów
Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz Kodeksu spó∏ek handlowych. Obie regu-
lacje rzàdzà si´ szczególnymi zasadami typowymi dla tak ró˝nych dzia∏ów prawa
prywatnego, choç trudno równoczeÊnie zaakceptowaç tez´, ̋ e stanowià one odr´b-
ne ga∏´zie prawa.11 PodkreÊliç bowiem nale˝y, ˝e zgodnie z przewa˝ajàcym w dok-
trynie stanowiskiem, tak˝e prawo rodzinne stanowi dzia∏ prawa cywilnego.

Problemy pojawiajàce si´ na styku prawa rodzinnego i handlowego wynikajà
zatem przede wszystkim ze specyfiki obu dziedzin stawiajàcych sobie szczególne
cele zas∏ugujàce na ochron´ przepisami prawa. W prawie rodzinnym do zasad ta-
kich nale˝y ochrona dobra rodziny, w tym tak˝e jej sytuacji majàtkowej oraz rów-
na pozycja ma∏˝onków w odniesieniu do wypracowanego wspólnie majàtku. Pra-
wo handlowe natomiast stoi na stra˝y autonomii spó∏ek handlowych i za szczegól-
ny cel stawia sobie zapewnienie szybkoÊci i pewnoÊci obrotu gospodarczego.

Przy dokonywaniu analizy uczestnictwa osoby pozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim w spó∏kach handlowych trudno uniknàç po∏o˝enia nacisku na priorytety pra-
wa rodzinnego czy handlowego w zale˝noÊci od tego, którà z dziedzin reprezentu-
je autor. Tymczasem konieczne jest znalezienie wspólnej p∏aszczyzny, która po-
zwoli jak najpe∏niej pogodziç cele obu regulacji i umo˝liwi okreÊlenie spójnej sytu-
acji prawnej podmiotu, który jest równoczeÊnie stronà stosunku rodzinnoprawne-
go, jakim jest ma∏˝eƒstwo, oraz umowy spó∏ki handlowej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przypadku, w którym docho-
dzi do zetkni´cia regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz Kodeksu spó∏-
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1 Na wyró˝nienie prawa handlowego i rodzinnego, jako dwóch niezale˝nych ga∏´zi prawa powo∏uje si´
A. Kidyba: Kodeks spó∏ek handlowych. Komentarz. Tom I., Kraków 2004, s. 768; poglàd ten popiera tak˝e
A. St´pieƒ: Akcje nale˝àcego majàtku wspólnego ma∏˝onków, Przeglàd Prawa Handlowego 2006, Nr 12,
s. 41 oraz te˝: Umowy majàtkowe ma∏˝eƒskie a ograniczenie uczestnictwa ma∏˝onków w spó∏kach kapita-
∏owych, Prawo Spó∏ek 2007, Nr 5, s. 14. Choç Autorka nie wyró˝nia wprost prawa rodzinnego i handlowe-
go jako niezale˝nych ga∏´zi prawa, podkreÊla jednak ich odr´bnoÊç.



ek handlowych, gdy w majàtku wspólnym ma∏˝onków pojawi si´ udzia∏ w spó∏ce
z o.o. Analizie poddana zosta∏a wspólnoÊç majàtkowa ma∏˝eƒska, jako najbardziej
typowa, bo ustanowiona ustrojem ustawowym, regulacja stosunków majàtkowych
mi´dzy ma∏˝onkami. RównoczeÊnie to w∏aÊnie wspólnoÊç majàtkowa wywo∏uje
najwi´cej wàtpliwoÊci na gruncie prawa handlowego. PodkreÊliç w tym miejscu na-
le˝y, ˝e wszystkie uwagi w równym stopniu dotyczà tak˝e wspólnoÊci umownej
rozszerzonej lub zaw´˝onej przez ma∏˝onków na podstawie art. 47 k.r.o.

Podstawowà trudnoÊcià interpretacyjnà, z jakà boryka si´ doktryna i judykatura
w odniesieniu do uczestnictwa ma∏˝onka w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià
jest okreÊlenie przynale˝noÊci udzia∏u do majàtków ma∏˝eƒskich w ustroju wspólno-
Êci majàtkowej. Ze wzgl´du na przyznanà spó∏kom kapita∏owym osobowoÊç prawnà
nie wzbudza kontrowersji, w Êwietle prawa rodzinnego, ani zagadnienie zarzàdu ma-
jàtkiem spó∏ki, ani kwestia odpowiedzialnoÊci za jej d∏ugi. W tym zakresie bowiem za-
stosowanie znajdujà odpowiednie przepisy Kodeksu spó∏ek handlowych. Kluczowe
znaczenie ma natomiast ustalenie przynale˝noÊci udzia∏u do majàtków ma∏˝eƒskich
oraz okreÊlenie skutków tej przynale˝noÊci na gruncie prawa handlowego.

Poniewa˝ Kodeks rodzinny i opiekuƒczy w ˝aden sposób nie wyró˝nia udzia∏u
jako sk∏adnika majàtków ma∏˝eƒskich, w zakresie ustalenia przynale˝noÊci zasto-
sowanie znajdà ogólne zasady dotyczàce wszystkich praw i przedmiotów majàtko-
wych. Istotnà rol´ w tej kwestii odgrywaç b´dzie zatem chwila nabycia udzia∏u
przez ma∏˝onka.

Moment nabycia udzia∏u ma szczególne znaczenie ze wzgl´du na ogólnà zasa-
d´, wyra˝onà w art. 31 k.r.o., regulujàcà sk∏ad majàtku wspólnego, zgodnie z któ-
rà to co zosta∏o nabyte w czasie trwania wspólnoÊci przez jednego lub oboje ma∏-
˝onków wchodzi w sk∏ad majàtku wspólnego. To natomiast, co zosta∏o nabyte
przed powstaniem mi´dzy ma∏˝onkami wspólnoÊci majàtkowej stanowi majàtek
osobisty (art. 33 pkt 1 k.r.o.). 

Wyjàtki od zasady przynale˝noÊci przedmiotów majàtkowych nabytych w trak-
cie trwania wspólnoÊci przewiduje art. 33 k.r.o. wskazujàcy zamkni´ty katalog
sk∏adników majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝onków. ˚aden z punktów tego
przepisu nie przewiduje jednak wyraênie przynale˝noÊci udzia∏u w spó∏ce z ogra-
niczonà odpowiedzialnoÊcià do majàtku osobistego. Nie jest tak˝e mo˝liwe zasto-
sowanie wyk∏adni rozszerzajàcej którejkolwiek z kategorii sk∏adników majàtku oso-
bistego, w taki sposób, ˝eby objàç ich zasi´giem tak˝e wspomniany udzia∏.

Ze wzgl´du na chwil´ nabycia wyró˝niç mo˝na zatem sytuacj´, w której udzia∏
zosta∏ nabyty przed powstaniem wspólnoÊci, wówczas na podstawie art. 33 pkt 1
stanowi sk∏adnik majàtku osobistego ma∏˝onka, który go naby∏.

Ma∏˝onkowie mogà tak˝e wspólnie nabyç udzia∏ w spó∏ce z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià, wyst´pujàc razem jako strona umowy spó∏ki. Udzia∏ nale-
˝y wówczas wspólnie do obojga ma∏˝onków, a ich sytuacj´ prawnà zarówno
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wobec spó∏ki, jak i mi´dzy sobà reguluje art. 184 k.s.h. Muszà wówczas wyzna-
czyç wspólnego przedstawiciela, przez którego b´dà wykonywaç swoje prawa
w spó∏ce. Funkcje wspomnianego przedstawiciela mo˝e pe∏niç jeden z ma∏-
˝onków. Ponadto oboje, jako jeden wspólnik, ponoszà solidarnà odpowiedzial-
noÊç wszystkimi trzema majàtkami ma∏˝eƒskimi za Êwiadczenia zwiàzane
z udzia∏em. W zakresie nie uregulowanym w art. 184 k.s.h. w odniesieniu
do udzia∏u obj´tego wspólnoÊcià zastosowanie znajdà przepisy o zarzàdzie
wynikajàce z regulacji stosunku prawnego b´dàcego podstawà tej wspólnoÊci,
a zatem albo art. 197–221 k.c., albo art. 36 k.r.o.22 Stosowanie tych przepisów
musi mieç jednak charakter odpowiedni tzn. z uwzgl´dnieniem specyfiki udzia-
∏u w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià. W tym miejscu trzeba wyraênie
rozró˝niç wykonywanie praw w spó∏ce przez wspólnego przedstawiciela
(art. 184 k.s.h.) od wykonywania uprawnieƒ wynikajàcych ze wspólnoÊci udzia-
∏u, a uregulowanych w zale˝noÊci od rodzaju wspólnoÊci, art. 195 i nast´pne
k.c. dla wspó∏w∏asnoÊci u∏amkowej lub art. 36 k.r.o. w zw. z art. 196 § 2 k.c. dla
wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej.33

W trakcie trwania ustroju wspólnoÊci majàtkowej ka˝dy z ma∏˝onków mo˝e na-
byç udzia∏ w drodze dziedziczenia lub darowizny, udzia∏ jest bowiem prawem zby-
walnym i dziedzicznym. Na podstawie art. 33 pkt 2 k.r.o. odziedziczony lub daro-
wany udzia∏ b´dzie stanowi∏ majàtek osobisty spadkobiercy lub obdarowanego,
który staje si´ wspólnikiem. Przywo∏any przepis przewiduje jednak tak˝e sytuacj´,
gdy spadkodawca lub darczyƒca postanowi, ˝e prawem majàtkowym dysponuje
na rzecz obojga ma∏˝onków. Wówczas sytuacj´ ma∏˝onków w spó∏ce reguluje
art. 184 k.s.h. traktujàcy ich jako wspó∏uprawnionych do udzia∏u.

Zdecydowanie najwi´cej kontrowersji wywo∏uje okreÊlenie przynale˝noÊci
udzia∏ów nabytych w tracie trwania wspólnoÊci tylko przez jednego ma∏˝onka.
Zgodnie z ogólnà zasadà wynikajàcà z art. 32 § 1 k.r.o. udzia∏ powinien w takim
przypadku nale˝eç do majàtku wspólnego. Nale˝y jednak zwróciç uwag´
na szczególny charakter udzia∏u, który nie tylko posiada pewnà wartoÊç majàtko-
wà, ale tak˝e okreÊla pozycj´ wspólnika w spó∏ce. Ponadto z przepisów Kodeksu
spó∏ek handlowych wynika, ˝e udzia∏ mo˝e nale˝eç tylko do wspólnika, w tym tak-
˝e do tzw. „wspólnika zbiorowego”, a nabycie, czy te˝ obj´cie udzia∏u ∏àczy si´ za-
wsze z uzyskaniem statusu wspólnika,44 A. Kidyba zwraca uwag´, ˝e udzia∏ przys∏u-
gujàcy wspólnikowi jest atrybutem cz∏onkostwa w spó∏ce.55
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2 A. Szajkowski (w:) S. So∏tysiƒski, A. Szajkowski, A. Szumaƒski: Kodeks spó∏ek handlowych. Komentarz.
T. II, Warszawa 2002, s. 279, A. Szajkowski, M. Tarska: Prawo spó∏ek handlowych, Warszawa, 2004, s. 411. 

3 Na ten problem zwraca uwag´ A. Szajkowski (w:) S. So∏tysiƒski, A. Szajkowski, A. Szumaƒski: Kodeks
spó∏ek handlowych. Komentarz. T. II, Warszawa 2002, s. 279.

4 PodkreÊla si´, ˝e udzia∏ jest synonimem statusu wspólnika w spó∏ce. A. Herbet: Obrót udzia∏ami w spó∏ce
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, Warszawa 2002, s. 14, A. W. WiÊniewski: Prawo o spó∏kach. Podr´cz-
nik praktyczny. T. II wyd. 4, Warszawa 1994 r., s. 89.

5 A. Kidyba: Kodeks spó∏ek handlowych. Komentarz. T. I, Kraków 2004, s. 764. 



Wi´kszoÊç przedstawicieli doktryny ocenia przynale˝noÊç udzia∏u nabytego
w trakcie trwania wspólnoÊci do majàtków ma∏˝eƒskich uwzgl´dniajàc pochodze-
nie Êrodków przeznaczonych na pokrycie wk∏adu. Z obowiàzujàcej na podstawie
art. 33 pkt 10 zasady surogacji sk∏adników majàtku osobistego wyprowadzana jest
przynale˝noÊç udzia∏u do tego majàtku, gdy pochodzi∏y z niego Êrodki na pokrycie
wk∏adu. Pojawia si´ jednak problem zasygnalizowany przez K. Bilewskà66 oraz
A. Herbeta77 dotyczàcy zale˝noÊci miedzy obj´ciem udzia∏u z równoczesnym uzy-
skaniem statusu wspólnika a obowiàzkiem wniesienia wk∏adu. Autorzy podkreÊla-
jà, ˝e wniesienie wk∏adu jest czynnoÊcià wtórnà w stosunku do obj´cia udzia∏u
i uzyskania pozycji uczestnika spó∏ki i z tego wzgl´du zdaniem K. Bilewskiej pokry-
cie udzia∏u i pochodzenie Êrodków na ten cel nie majà znaczenia dla wejÊcia w po-
czet wspólników. Obowiàzek wniesienia wk∏adu jest bowiem obowiàzkiem osoby,
która zosta∏a ju˝ wspólnikiem (art. 158 § 1 i art. 163 § 2 k.s.h. wskazujà wyraênie,
˝e wk∏ad do spó∏ki wnoszà wspólnicy). Z chwilà obj´cia udzia∏ów wspólnik staje si´
d∏u˝nikiem spó∏ki, którego obowiàzek polega na wniesieniu wk∏adu.

Nale˝y zatem udzieliç odpowiedzi na pytanie, do jakiego majàtku wchodzi
udzia∏ nabyty w trakcie trwania wspólnoÊci majàtkowej i kto uzyskuje status wspól-
nika w spó∏ce. W doktrynie pojawi∏o si´ kilka koncepcji znalezienia w tej kwestii
kompromisu pomi´dzy regulacjà Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i Kodeksu
spó∏ek handlowych.

Po pierwsze, rozpatruje si´ przynale˝noÊç udzia∏u do majàtku osobistego ma∏-
˝onka, który udzia∏ naby∏ i uzyska∏ tym samym status wspólnika.88 Dla potwierdze-
nia tej tezy poszukuje si´ Êcis∏ego zwiàzku pomi´dzy udzia∏em z osobà uprawnio-
nego. Z tego wzgl´du jednak koncepcja ta trafnie spotka∏a si´ z krytykà. W przy-
padku spó∏ki kapita∏owej obowiàzuje bowiem zasada swobody obrotu udzia∏ami
i trudno mówiç o zwiàzku udzia∏u z osobà uprawnionego, jak to ma miejsce w przy-
padku spó∏ek osobowych. Nale˝y jednak pami´taç o zwiàzku mi´dzy udzia∏em
a statusem wspólnika. Osoba, która nabywa lub obejmuje udzia∏ staje si´ wspólni-
kiem, z drugiej zaÊ strony udzia∏ mo˝e przys∏ugiwaç tylko wspólnikowi. Bez wàtpie-
nia atutem omawianej koncepcji jest natomiast fakt, ˝e przynale˝noÊç udzia∏u
do majàtku osobistego pozwala na jasne okreÊlenie osoby wspólnika i wy∏àczenie
mo˝liwoÊç przeprowadzenia egzekucji z udzia∏u za d∏ugi drugiego ma∏˝onka.
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6 K. Bilewska: Prawa udzia∏owe w spó∏kach kapita∏owych a majàtek wspólny ma∏˝onków – wybrane zagad-
nienia, Palestra 2006, Nr 9–10, s. 97.

7 A. Herbet: Obrót udzia∏ami…, s. 56.
8 G. J´drejek: Przynale˝noÊç praw spó∏kowych w spó∏kach osobowych do majàtku ma∏˝onków, Prawo Spó∏-

ek 1999, Nr 11, s. 29–30. Autor rozpatruje jednak t´ koncepcj´ w odniesieniu do praw spó∏kowych w spó∏-
kach osobowych. A. Dyoniak przedstawia koncepcj´ przynale˝noÊci udzia∏u lub akcji do majàtku osobi-
stego ma∏˝onka b´dàcego wspólnikiem, wyraênie jednak podkreÊla, ˝e takie rozwiàzanie nie znajduje po-
twierdzenia w obowiàzujàcych przepisach prawa. A. Dyoniak: Przynale˝noÊç do majàtków ma∏˝onków
udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià i akcji, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologicz-
ny 1991, Nr 3, s. 28 i 30. 



W doktrynie wyraênie podkreÊla si´ jednak, ˝e brak jest podstaw prawnych
w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego dla przyj´cia przynale˝noÊci
udzia∏u do majàtku osobistego ma∏˝onka, który udzia∏ naby∏.99 Kodeks ten w art. 33
zawiera bowiem zamkni´ty katalog sk∏adników majàtku osobistego i udzia∏u
w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià nie mo˝na zaliczyç do ˝adnej ze
wskazanych tam kategorii. Przede wszystkim zaÊ nie mo˝na traktowaç udzia∏u
jako prawa niezbywalnego, gdy˝ jego zbywalnoÊç zosta∏a wyraênie uregulowa-
na w Kodeksie spó∏ek handlowych.1100 Warto w tym miejscu wspomnieç o propozy-
cji A. J´drzejewskiej,1111 zgodnie z którà wniesienie wk∏adu do spó∏ki z majàtku
wspólnego ∏àczyç nale˝y z wczeÊniejszym przysporzeniem z tego majàtku na rzecz
majàtku osobistego. De facto zatem nabyty przez ma∏˝onka udzia∏ stanowiç b´dzie
surogat sk∏adnika jego majàtku osobistego. Nawiàzujàc do wspomnianej koncep-
cji podkreÊliç nale˝y, ˝e ma∏˝onkowie mogà sami zadecydowaç, do jakiego majàt-
ku ma wejÊç nabyte przez jednego z nich prawo. W takiej sytuacji ewentualne na-
k∏ady z majàtku wspólnego na osobisty b´dà podlega∏y rozliczeniu na podstawie
art. 45 k.r.o. Decyzja ma∏˝onków o zainwestowaniu Êrodków z majàtku wspólnego
na nabycie udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià do majàtku osobi-
stego powinna jednak w sposób wyraêny wynikaç z podj´tej przez ma∏˝onków
czynnoÊci. Trudno zaakceptowaç poglàd Sàdu Najwy˝szego o dorozumianym
dzia∏aniu ma∏˝onków, gdy jeden nabywa udzia∏y za wiedzà i milczàcà zgodà dru-
giego, a równoczeÊnie ma∏˝onkowie nie zawierajà umowy o przynale˝noÊci udzia-
∏ów do majàtku wspólnego.1122 Zgodnie z art. 31 k.r.o. do majàtku wspólnego wcho-
dzà bowiem przedmioty majàtkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje ma∏-
˝onków lub przez jednego z nich. Przepis ten reguluje zasad´ przynale˝noÊci
sk∏adników majàtkowych do majàtku wspólnego i to w∏aÊnie odst´pstwa od tej za-
sady powinny wynikaç z wyraênie wyra˝onej woli ma∏˝onków. Dziwi zatem
teza analizowanego wyroku Sàdu Najwy˝szego zgodnie z którà „udzia∏ w spó∏ce
z o. o., nabyty przez jednego z ma∏˝onków ze Êrodków z majàtku wspólnego, mo˝e
staç si´ sk∏adnikiem tego majàtku, je˝eli ma∏˝onkowie tak postanowili”.

W odniesieniu do problemu przynale˝noÊci udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà od-
powiedzialnoÊcià do majàtków ma∏˝eƒskich pojawi∏a si´ tak˝e propozycja, zgodnie
z którà udzia∏ nie nale˝y ani do majàtku osobistego ma∏˝onka b´dàcego wspólni-
kiem, ani do majàtku wspólnego, lecz stanowi sk∏adnik nowopowsta∏ego majàtku.1133
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Rozwiàzanie takie trudno jednak pogodziç z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego precyzyjnie regulujàcymi stosunki majàtkowe ma∏˝eƒskie.

Koncepcja, która od d∏u˝szego czasu dominuje wÊród przedstawicieli doktry-
ny i judykatury, przewiduje przynale˝noÊç do majàtku wspólnego udzia∏u naby-
tego w czasie trwania wspólnoÊci w zamian za Êrodki pochodzàce z tego majàt-
ku. Wspólnikiem natomiast w takiej sytuacji jest wy∏àcznie ten ma∏˝onek, który
naby∏ udzia∏.1144 Sàd Najwy˝szy w wyroku z 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97, wyraê-
nie postanowi∏, ˝e mimo przynale˝noÊci udzia∏u do majàtku wspólnego, wspólni-
kiem jest tylko ten ma∏˝onek, który wstàpi∏ do spó∏ki. Stanowisko to nie znalaz∏o
jednak potwierdzenia w przywo∏anym ju˝ wyroku z 5 paêdziernika 2005 r.,
IV CK 99/051155, w którym Sàd Najwy˝szy uzale˝ni∏ przynale˝noÊç do majàtku
wspólnego udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, nabytego w za-
mian za Êrodki z tego majàtku, od woli ma∏˝onków. Wykonywanie praw wspólni-
ka tylko przez jednego z ma∏˝onków Sàd potraktowa∏ w przywo∏anej sprawie ja-
ko dowód na dorozumianà decyzj´ ma∏˝onków o przynale˝noÊci udzia∏u do ma-
jàtku osobistego wspólnika.

WÊród zwolenników dominujàcej koncepcji w zasadzie nie ma sporu co do te-
go, ˝e uprawnienia wspólnika w przypadku przynale˝noÊci udzia∏u do majàtku
wspólnego, mo˝e wykonywaç jedynie ma∏˝onek, który naby∏ udzia∏.1166 Pojawia si´
w zwiàzku z tym pytanie, jaka jest pozycja ma∏˝onka nieb´dàcego wspólnikiem, ale
wspó∏uprawnionego do majàtku wspólnego ma∏˝onków, w sk∏ad którego wchodzi
udzia∏. Nie mo˝na odmówiç s∏usznoÊci opinii A. Kidyby, ˝e obj´cie udzia∏u wspól-
nika wspólnoÊcià majàtkowà ma∏˝eƒskà w gruncie rzeczy niczego nie wnosi, sko-
ro tylko jeden ma∏˝onek jest wspólnikiem.1177 Trudno bowiem, bez jakichkolwiek wàt-
pliwoÊci, zaakceptowaç stanowisko, ˝e drugiemu ma∏˝onkowi, jako uprawnionemu
do sk∏adników majàtku wspólnego, przys∏uguje prawo zarzàdzania tymi sk∏adnika-
mi, w tym np. zbycia udzia∏u, tak˝e bez zgody ma∏˝onka b´dàcego wspólnikiem.
Bez wàtpienia natomiast do majàtku wspólnego wejdà zyski otrzymane z tytu∏u
uczestnictwa w spó∏ce, a zatem wyp∏acona dywidenda, czy kwota likwidacyjna,
a tak˝e równowartoÊç zbytego udzia∏u.

Koncepcja przynale˝noÊci udzia∏u do majàtku wspólnego z równoczesnym
przyznaniem statusu wspólnika wy∏àcznie jednemu ma∏˝onkowi, spotyka si´ jed-
nak z trafnà krytykà A. Herbeta, który wskazuje, ˝e opiera si´ ona na wyró˝nieniu
organizacyjnych uprawnieƒ wspólnika b∏´dnie charakteryzowanych jako niemajàt-
kowe, co prowadzi do rozszczepienia udzia∏u. W tym miejscu podkreÊliç nale˝y, ˝e
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próba rozgraniczenia praw majàtkowych nale˝àcych do majàtku wspólnego
i uprawnieƒ korporacyjnych, które móg∏by wykonywaç jedynie ma∏˝onek uczestni-
czàcy w spó∏ce musi zakoƒczyç si´ niepowodzeniem. Do praw majàtkowych, któ-
re mia∏yby stanowiç sk∏adnik majàtku wspólnego, nale˝y bowiem np. prawo pierw-
szeƒstwa obj´cia udzia∏ów w podwy˝szonym kapitale zak∏adowym.1188 Poza tym
udzia∏ traktowaç nale˝y jako pewnà ca∏oÊç i jako taki ma on charakter majàtkowy.
Ponadto ma∏˝onek wst´pujàcy do spó∏ki nabywa nie tylko prawa majàtkowe, ale
uzyskuje tak˝e status wspólnika.

Zgodziç nale˝y si´ tak˝e z opinià K. Wr´czyckiej, ˝e koncepcja przynale˝noÊci
udzia∏u, jako prawa majàtkowego do majàtku wspólnego z równoczesnym przy-
znaniem statusu wspólnika tylko jednemu z ma∏˝onków dà˝y „do zachowania czy-
stoÊci konstrukcji prawa rodzinnego, lecz przyj´te rozwiàzanie prowadzi paradok-
salnie do przyj´cia za∏o˝eƒ sprzecznych z podstawowymi konstrukcjami prawa
handlowego.”1199 NietypowoÊç proponowanej konstrukcji, zdaniem autorki polega
na tym, ˝e mo˝liwe b´dzie bycie podmiotem udzia∏u nie b´dàc cz∏onkiem spó∏ki.

Kolejna zaproponowana przez przedstawicieli doktryny koncepcja zak∏ada, ˝e
udzia∏ nabyty w zamian za sk∏adniki majàtku wspólnego potraktowaç nale˝y jako
obj´ty wspólnoÊcià majàtkowà ma∏˝eƒskà, a w zwiàzku z tym wspólnikiem b´dà
obydwoje ma∏˝onkowie (art. 184 i 344 k.s.h.).2200

Dla potwierdzenia tej tezy A. Herbet podkreÊla wtórny charakter cz∏onkostwa
w spó∏ce w stosunku do posiadania udzia∏u. Autor zwraca ponadto uwag´, ˝e sko-
ro udzia∏ nale˝y wspólnie do ma∏˝onków, logicznà konsekwencjà b´dzie zastoso-
wanie art. 184 k.s.h. Wskazuje jednak tak˝e negatywne skutki przyj´cia przynale˝-
noÊci udzia∏u do majàtku wspólnego szczególnie w kwestii zarzàdu udzia∏em. Trud-
no jednak zgodziç si´ z poglàdem autora, ˝e do nabycia lub obj´cia udzia∏u przez
ma∏˝onków stosuje si´ art. 187 k.s.h., z którego, zdaniem autora, wynika obowià-
zek zawiadomienia spó∏ki, ˝e wspólnik nabywa udzia∏ do majàtku wspólnego
w zwiàzku z czym drugi ma∏˝onek staje si´ wspó∏uprawnionym w rozumieniu
art. 184 k.s.h. Przepis art. 187 k.s.h. dotyczy bowiem sytuacji, gdy wspólnik posia-
dajàcy ju˝ udzia∏ rozporzàdza nim bàdê jego cz´Êcià. Tymczasem omawiane za-
gadnienie wià˝e si´ z nabyciem udzia∏u przez jednego ma∏˝onka na rzecz majàtku
wspólnego, a z faktu obj´cia udzia∏u wspólnoÊcià ma∏˝eƒskà wynika wspó∏upraw-
nienie drugiego ma∏˝onka. Udzia∏, co prawda, nabywa tylko jeden ma∏˝onek, dru-
gi jednak staje si´ wspó∏uprawnionym ze wzgl´du na przynale˝noÊç udzia∏u
do majàtku wspólnego i jako wspó∏uprawniony jest jednym z podmiotów tworzà-
cych tzw. „wspólnika zbiorowego”. 
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Rozwiàzanie to spotka∏o si´ jednak z krytykà, jako sprzeczne z przyj´tà w doktry-
nie i judykaturze zasadà, zgodnie z którà stronà czynnoÊci jest tylko ten ma∏˝onek,
który jej dokona∏, mimo obj´cia przedmiotu tej czynnoÊci wspólnoÊcià ustawowà.
Warto w tym miejscu zwróciç uwag´ na podj´tà przez M. Nazara prób´ weryfikacji tej
powszechnie przyj´tej koncepcji, zgodnie z którà stronà stosunku zobowiàzaniowe-
go jest tylko ma∏˝onek nabywajàcy wierzytelnoÊç, chocia˝ staje si´ ona sk∏adnikiem
majàtku wspólnego, do którego uprawniony jest tak˝e drugi ma∏˝onek.2211

Kontrowersje wokó∏ skutków przynale˝noÊci udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià do majàtku wspólnego mia∏o rozwiaç wprowadzenie do Ko-
deksu spó∏ek handlowych art. 1831. Okaza∏o si´ jednak, ˝e treÊç nowego przepisu
od poczàtku wzbudza wàtpliwoÊci interpretacyjne, które prowadzà do rozbie˝nych
wniosków. 

Celem przepisów wprowadzonych do Kodeksu spó∏ek handlowych ustawà
z dnia 12 grudnia 2003 r.2222 mia∏o byç u∏atwienie „rozwiàzywania przez wspólników nie-
których problemów zwiàzanych z niedostosowaniem obowiàzujàcego prawa rodzin-
nego do prawa spó∏ek, w szczególnoÊci dotyczàcych wykonywania uprawnieƒ udzia-
∏owych przez ma∏˝onka b´dàcego wspólnikiem (akcjonariuszem).”2233 Zgodnie
z brzmieniem art. 1831 k.s.h. umowa spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià mo˝e
zawieraç postanowienie, ˝e w sytuacji, gdy udzia∏ obj´ty jest wspólnoÊcià majàtkowà
ma∏˝eƒskà, wspólnikiem mo˝e byç tylko jeden z ma∏˝onków. Ponadto dopuszczalne
jest tak˝e umowne ograniczenie wstàpienia drugiego ma∏˝onka do spó∏ki, które mo˝e
polegaç np. na wskazaniu kryteriów przedmiotowych lub podmiotowych, które powi-
nien spe∏niaç ma∏˝onek wspólnika.2244 Przywo∏any przepis pozwala zatem wspólnikom
spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià na uregulowanie pozycji ma∏˝onka osoby
wst´pujàcej do spó∏ki w taki sposób, aby wykluczyç jego uczestnictwo w spó∏ce.

Pojawia si´ jednak pytanie, jaka jest sytuacja prawna ma∏˝onka osoby nabywa-
jàcej udzia∏ w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, gdy umowa spó∏ki nie
przewiduje wy∏àczenia ani ograniczenia jego wstàpienia do spó∏ki. W takiej sytuacji
nale˝y przyjàç a contrario, ˝e, je˝eli udzia∏ stanowi sk∏adnik majàtku wspólnego,
drugi ma∏˝onek wst´puje do spó∏ki. Zgodnie jednak z regulacjà Kodeksu spó∏ek
handlowych jeden udzia∏ mo˝e nale˝eç tylko do jednego wspólnika, w tym tak˝e
tzw. „wspólnika zbiorowego”2255 lub „∏àcznego”2266. 
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Wydaje si´ zatem, ̋ e w omawianej sytuacji, obj´cie udzia∏u wspólnoÊcià ma∏˝eƒ-
skà powoduje, ˝e oboje ma∏˝onkowie stajà si´ jednym wspólnikiem (art. 184
k.s.h.).2277 W kwestii wykonywania praw wynikajàcych z uczestnictwa w spó∏ce zasto-
sowanie znajdzie art. 184 k.s.h., jako lex specialis wobec regulacji wynikajàcej
z art. 36 k.r.o. Ma∏˝onkowie muszà zatem wskazaç ich wspólnego przedstawiciela,
którym mo˝e byç jeden z nich. W doktrynie zwrócono uwag´, ˝e taka procedura
chroni spó∏k´ przed przenoszeniem osobistych konfliktów mi´dzy ma∏˝onkami
na jej grunt.2288 Brak wskazania przedstawiciela powoduje, ˝e wspó∏uprawnieni
z udzia∏u lub akcji nie b´dà mogli wykonywaç swoich praw. Natomiast spó∏ka mo˝e
sk∏adaç swoje oÊwiadczenia któremukolwiek z nich. KoniecznoÊç ustanowienia
wspólnego przedstawiciela ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy. Uznanie
pierwszeƒstwa art. 184 k.s.h. nie narusza zasady równouprawnienia ma∏˝onków
w zakresie zarzàdu majàtkiem wspólnym wynikajàcej z art. 36 k.r.o. Ma∏˝onkowie
bowiem wspólnie podejmujà decyzj´ wskazujàc swojego przedstawiciela w spó∏ce. 

Koncepcja traktujàca obojga ma∏˝onków jako jednego wspólnika dysponujàce-
go udzia∏em nale˝àcym do majàtku wspólnego wydaje si´ najbardziej czytelnà in-
terpretacjà art. 1831 k.s.h. Przyj´cie innego rozwiàzania, szczególnie takiego, które
zak∏ada, ˝e pomimo przynale˝noÊci udzia∏u do majàtku wspólnego, wspólnikiem
jest tylko jeden ma∏˝onek, podwa˝a∏oby sensownoÊç wprowadzonej nowelizacji Ko-
deksu spó∏ek handlowych, skoro mimo braku stosownego postanowienia umowy
osiàga si´ ten sam rezultat.2299 Oznacza∏oby bowiem, ˝e nie jest potrzebna ˝ad-
na umowna regulacja, dla uznania, ˝e tylko jeden ma∏˝onek jest wspólnikiem.3300

W doktrynie podkreÊla si´ jednak, ˝e nowe przepisy nie zmieni∏y przyj´tej zasa-
dy przynale˝noÊci udzia∏u do majàtku wspólnego, z równoczesnym uznaniem, ˝e
tylko jeden z ma∏˝onków jest wspólnikiem.3311 Skoro tak, w jakim celu wprowadzono
omawiany przepis i dlaczego przyznanie statusu wspólnika w spó∏ce tylko jedne-
mu ma∏˝onkowi zale˝y od regulacji umownej?

Przedstawiona interpretacja art. 1831 k.s.h., zgodnie z którà w braku regulacji
umownej wspólnikiem sà oboje ma∏˝onkowie, jest jednak sprzeczna ze wskaza-
nym ju˝, dominujàcym w doktrynie i orzecznictwie, poglàdem próbujàcym pogo-
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czy 2004, Nr 9, s. 401.

31 R. Pabis: Nowelizacja kodeksu spó∏ek handlowych, cz. I, Prawo Spó∏ek 2004, Nr 3, s. 8. Podobnie K. Bilew-
ska uwa˝a, ˝e wprowadzenie art. 1831 k.s.h. nie stanowi podstawy do odejÊcia od ugruntowanego stanowi-
ska, ˝e w przypadku, gdy udzia∏y obj´te sà wspólnoÊcià majàtkowà ma∏˝eƒskà to ma∏˝onkowie sà ich wspó∏-
w∏aÊcicielami, natomiast wspólnikiem jest tylko jeden z ma∏˝onków. K. Bilewska: Prawa udzia∏owe…, s. 100.



dziç regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i Kodeksu spó∏ek handlo-
wych.3322 Zgodnie z tym stanowiskiem nabycie przez ma∏˝onka udzia∏u nie ró˝ni si´
od sytuacji, w jakiej znajduje si´ ma∏˝onek b´dàcy kontrahentem w obligacyjnym
stosunku prawnym. W tym wzgl´dzie natomiast zarówno w piÊmiennictwie, jak
i w judykaturze zdecydowanie przewa˝a poglàd, ˝e „gdy czynnoÊç prawna doko-
nana zosta∏a przez jednego z ma∏˝onków (…) stronà takiej czynnoÊci jest tylko ten
ma∏˝onek, który w niej uczestniczy∏.”3333

Ponadto podkreÊla si´, ˝e art. 184 k.s.h. dotyczy wy∏àcznie wspó∏w∏asnoÊci b´-
dàcej efektem wspólnego nabycia udzia∏u przez ma∏˝onków.3344

Pojawi∏a si´ tak˝e teza, ˝e regulacja wynikajàca z art. 1831 k.s.h. dotyczy sytu-
acji, gdy ma∏˝onek wspólnika mia∏by nabyç udzia∏ i wstàpiç do spó∏ki w wyniku, do-
konanego po ustaniu wspólnoÊci, podzia∏u majàtku wspólnego, w sk∏ad którego
wchodzi∏ udzia∏ w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.3355 M. Rodzynkiewicz
podkreÊla jednak, ˝e w czasie, gdy mi´dzy ma∏˝onkami obowiàzywa∏a wspólnoÊç
majàtkowa, a udzia∏ w spó∏ce by∏ nià obj´ty, to oboje ma∏˝onkowie byli wspólnika-
mi. Zastosowanie interpretacji art. 1831 k.s.h. w sposób zaproponowany przez au-
tora, oznacza∏oby, ˝e na podstawie umowy spó∏ki, ma∏˝onek wspólnika nie tyle nie
mo˝e wstàpiç do spó∏ki, co traci swój dotychczasowy status wspólnika. Takie roz-
wiàzanie wydaje si´ jednak zbyt daleko idàce.

Kolejna koncepcja zak∏ada, ˝e art. 1831 k.s.h. dotyczy sytuacji, gdy ma∏˝onko-
wie chcieliby objàç wspólnoÊcià udzia∏ w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià nale˝àcy do majàtku osobistego ma∏˝onka b´dàcego wspólnikiem, w drodze
umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej.3366 R. Pabis rozszerza zastosowanie przepisu tak˝e
na przypadek, gdy ma∏˝onek wspólnika mia∏by wstàpiç do spó∏ki wskutek ustania
wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej spowodowanego Êmiercià ma∏˝onka b´dàce-
go wspólnikiem.

Nowelizacja Kodeksu spó∏ek handlowych zamiast rzeczywiÊcie precyzyjnie
wskazaç rozwiàzanie problemu wynikajàcego ze styku prawa rodzinnego i handlo-
wego, sta∏a si´ niestety zarzewiem dalszej dyskusji, której efektem sà rozbie˝ne in-
terpretacje art. 1831 i odpowiadajàcego mu art. 3321 k.s.h.

Podsumowujàc, wydaje si´, ˝e w odniesieniu do przynale˝noÊci udzia∏u do ma-
jàtków ma∏˝eƒskich przyjàç mo˝na nast´pujàce rozwiàzania. 
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Po pierwsze, nie mo˝na wykluczyç, ˝e ma∏˝onkowie sami postanowià, ˝e udzia∏
b´dzie nale˝eç do majàtku osobistego tego z ma∏˝onków, który wst´puje do spó∏-
ki. Nie b´dzie to mia∏o wp∏ywu na przynale˝noÊç zysków, jakie przynosi uczestnic-
two w spó∏ce, które, jako dochody z majàtku osobistego, wejdà do majàtku wspól-
nego, podobnie jak wzrost wartoÊci udzia∏u.

Je˝eli ma∏˝onkowie nie postanowià we wskazany sposób, uznaç nale˝y, ˝e
udzia∏ nabyty w trakcie trwania ustroju wspólnoÊci zostaje, na gruncie obowiàzujà-
cych przepisów, obj´ty wspólnoÊcià majàtkowà ma∏˝eƒskà. Z regulacji Kodeksu
spó∏ek handlowych wynika, ˝e w takiej sytuacji umowa spó∏ki z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià mo˝e wy∏àczyç lub ograniczyç wstàpienie drugiego ma∏˝onka
do spó∏ki. W przypadku, gdy nie wprowadzono odpowiedniego postanowienia, wy-
daje si´, ˝e z obj´cia udzia∏u wspólnoÊcià majàtkowà ma∏˝eƒskà wynika wspólny
status wspólnika dla obojga ma∏˝onków (art. 184 k.s.h.). W interesie spó∏ki zatem
pozostaje stosowne uregulowanie omawianej kwestii w umowie. Nadal jednak
trudno wskazaç, jakie skutki wynikajà dla drugiego ma∏˝onka z faktu obj´cia udzia-
∏u wspólnoÊcià ustawowà, z równoczesnym pozbawieniem tego ma∏˝onka jakiego-
kolwiek uczestnictwa w spó∏ce.

W odniesieniu do przyj´tego w art. 1831 k.s.h. rozwiàzania pojawi∏o si´ tak˝e py-
tanie, czy nie nale˝a∏oby rozwa˝yç uzale˝nienia dopuszczalnoÊci wy∏àczenie
uczestnictwa drugiego ma∏˝onka w spó∏ce od ustalenia odpowiedniej sp∏aty, po-
dobnie jak w przypadku spadkobierców. Art. 183 k.s.h. uzale˝nia bowiem skutecz-
noÊç wy∏àczenia lub ograniczenia wstàpienia spadkobiercy od umownego okreÊla-
nia warunków sp∏aty.3377 Przyj´cie takiego rozwiàzania wydaje si´ jednak zbyt dale-
ko idàce, gdy˝ ma∏˝onek wspólnika tak˝e korzysta z majàtkowych efektów uczest-
nictwa wspó∏ma∏˝onka w spó∏ce.3388

Uznaç nale˝y, ˝e przejrzystoÊci i pewnoÊci obrotu s∏u˝y∏aby jednoznaczna re-
gulacja, zgodnie z którà udzia∏ wraz ze statusem wspólnika przys∏ugiwa∏by wy∏àcz-
nie ma∏˝onkowi wst´pujàcemu do spó∏ki. Efekt ten mo˝na osiàgnàç albo poprzez
wyraêny przepis zaliczajàcy udzia∏ do majàtku osobistego3399, albo te˝ poprzez zmia-
n´ ustroju ustawowego na ustrój rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorob-
ku na wypadek ustania.4400

Za zaliczeniem udzia∏u w sposób wyraêny do majàtku osobistego ma∏˝onka na-
bywajàcego ten udzia∏ opowiada si´ T. Kurnicki, który proponuje wprowadzenie
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stosownej regulacji do Kodeksu spó∏ek handlowych4411. Uznaç jednak nale˝y, ˝e
w kwestiach zwiàzanych z okreÊleniem sk∏adników majàtków ma∏˝eƒskich w∏aÊciw-
sza by∏aby zmiana art. 33 k.r.o.

Wydaje si´, i˝ przynale˝noÊç udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialno-
Êcià do majàtku osobistego niekoniecznie prowadzi do os∏abienia majàtku wspól-
nego.4422 Zysk osiàgany z tytu∏u uczestnictwa w spó∏ce stanowiç b´dzie bowiem
sk∏adnik majàtku wspólnego, jako dochód z majàtku osobistego. Ma∏˝onek wspól-
nika nie powinien byç pokrzywdzony nawet wówczas, gdy wk∏ad wniesiony
do spó∏ki pochodzi∏ z majàtku wspólnego. W takiej sytuacji bowiem istnieje obo-
wiàzek rozliczenia nak∏adów i wydatków poniesionych z majàtku wspólnego
na osobisty (art. 45 k.r.o.).

Analizujàc problematyk´ przynale˝noÊci udzia∏u w spó∏ce z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià do majàtków ma∏˝eƒskich oraz skutków tej przynale˝noÊci, zgodziç
nale˝y si´ ze stwierdzeniem P. Zdanikowskiego, ˝e tak ró˝ne interpretacje wspo-
mnianych przepisów Kodeksu spó∏ek handlowych, które mo˝na spotkaç w literatu-
rze tematu, powinny sk∏oniç ustawodawc´ do przemyÊlenia odpowiedniej zmiany,
która w precyzyjny sposób rozwiàzywa∏aby omawiany problem.4433
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Krzysztof Miko∏ajów

Kontrowersje praktyki sàdowej na tle stosowania ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego oraz o wychowaniu

w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
– ustaw z zakresu prawa osobowego

Sprawy, które dotyczà dóbr osobistych cz∏owieka, a zw∏aszcza jego zdrowia
(w tym psychicznego) i wolnoÊci uznawane sà za sprawy z zakresu prawa osobo-
wego i nale˝à po cz´Êci – do kompetencji sàdów opiekuƒczych.

Zakres problematyki jest szeroki i przez ustawodawc´ mi´dzy innymi uregulo-
wany w ustawach: o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
(Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.), o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu al-
koholizmowi z dnia 26 paêdziernika 1982 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 226,
poz. 1943 ze zm.) oraz o przeciwdzia∏aniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
Nr 179, poz. 1485 ze zm.). Sà to ustawy istotne dla obywateli, skoro w niektórych
z nich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowa∏ si´ umieÊciç preambu∏y np.
„uznajàc ˝ycie obywateli w trzeêwoÊci za niezb´dny warunek moralnego i material-
nego dobra Narodu”, czy „uznajàc, ˝e zdrowie psychiczne jest fundamentalnym
dobrem osobistym cz∏owieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi
nale˝y do obowiàzków paƒstwa”, w których w sposób wyeksponowany wskaza∏
cel ich uchwalenia. 

Merytoryczny zakres ustawy o ochronie zdrowia psychicznego obejmuje
w szczególnoÊci:
a) prawa pacjentów szpitali psychiatrycznych i domów pomocy spo∏ecznej;
b) ochron´ praw pacjentów i zdrowia psychicznego;
c) instytucje przymusu bezpoÊredniego;
d) post´powanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej za jej zgodà albo osoby

leczonej bez jej zgody;
e) post´powanie przed sàdem opiekuƒczym w sprawach okreÊlonych w omawia-

nej ustawie;
f) ochron´ tajemnicy;
g) ochron´ karnoprawnà.

Wskazaç nale˝y, ˝e sàdy kontrolujàc przyj´cia osób do szpitali psychiatrycz-
nych stojà na stra˝y urzeczywistnienia prawa cz∏owieka do wolnoÊci. Wymienio-
na ustawa jest aktem normatywnym o charakterze kompleksowym i ca∏oÊciowym,
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co oznacza, ze w systemie prawnym nie ma norm prawnych rangi ustawowej, któ-
re dotyczy∏yby ochrony zdrowia psychicznego, a majàce miejsce w innej ustawie.
Poniewa˝ ustawa dotyczy zupe∏nie podstawowych dóbr osobistych obywateli i za-
wiera szereg norm prawnych o charakterze przymusowym, które czasami stojà
w sprzecznoÊci z wolà chorych psychicznie oraz jest ustawà szczególnà wobec ko-
deksu cywilnego i kodeksu post´powania cywilnego, to nale˝y jej przepisy inter-
pretowaç w sposób zaw´˝ajàcy, a nie rozszerzajàcy.

Ustawodawca przyjà∏ – jako zasad´, i˝ leczenie psychiatryczne ma charakter
dobrowolny. Ta podstawowa regu∏a ma swoje odzwierciedlenie równie˝ w ustawie
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, jak równie˝ w usta-
wie o przeciwdzia∏aniu narkomanii. Od zasady dobrowolnoÊci wprowadzono kilka
ÊciÊle okreÊlonych wyjàtków:
a) art. 23 ust. 1 cyt. ustawy, gdy osoba chora psychicznie mo˝e byç przyj´ta

do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody, gdy jej dotychczasowe zachowania
wskazujà na to, ˝e z powodu tej choroby zagra˝a bezpoÊrednio w∏asnemu ˝y-
ciu albo ˝yciu lub zdrowiu innych osób;

b) art. 29 ust. 1 ustawy, gdy osoba chora psychicznie mo˝e byç przyj´ta do szpita-
la psychiatrycznego bez wymaganej zgody: gdy dotychczasowe zachowanie
wskazuje na to, ˝e nie przyj´cie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie sta-
nu jej zdrowia psychicznego, bàdê gdy jest niezdolna do samodzielnego zaspo-
kajania podstawowych potrzeb ˝yciowych, a uzasadnione jest przewidywanie,
˝e leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie popraw´ jej stanu zdrowia;

c) art. 36 ust. 1 ustawy – wniosek osoby przebywajàcej w szpitalu psychiatrycz-
nym o nakazanie wypisania jej z tego szpitala;

d) art. 39 w zw. z art. 38 ustawy – wniosek o przyj´cie bez zgody do domu pomo-
cy spo∏ecznej;

e) art. 41 ustawy – wniosek o zmian´ orzeczenia o przyj´ciu do domu pomocy
spo∏ecznej w trybie art. 39 ustawy.
Na tle tych sàdowych post´powaƒ nasuwa si´ pytanie czy prokurator posiada

legitymacj´ procesowà do z∏o˝enia wniosku do sàdu opiekuƒczego w trybie art. 29
ust. 1 ustawy?

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o potrzebie przyj´cia do szpitala psychiatrycz-
nego osoby, o której mowa w ust. 1 art. 29, bez jej zgody orzeka sàd opiekuƒczy
miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej ma∏˝onka, krewnych w linii pro-
stej, rodzeƒstwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawujàcej nad nià
faktycznà opiek´. W myÊl z art. 29 ust. 3 w stosunku do takiej osoby, która jest ob-
j´ta oparciem spo∏ecznym wniosek mo˝e zg∏osiç równie˝ organ do spraw pomocy
spo∏ecznej.

Art. 29 reguluje przymusowe przyj´cie osoby chorej psychicznie do szpitala
psychiatrycznego w trybie wnioskowym. Legitymowanym do z∏o˝enia wniosku
w przedmiocie przyj´cia osoby chorej psychicznie sà:
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1) ma∏˝onek;
2) krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki);
3) rodzeƒstwo (bracia i siostry), przedstawiciel ustawowy osoby chorej psychicz-

nie (kurator, opiekun);
4) osoby sprawujàce nad osobà chorà psychicznie faktycznà opiek´ (to zajmowa-

nie si´ sprawami osoby, która tego czyniç sama nie mo˝e i udzielenie jej pomo-
cy bez prawnej podstawy);

5) organ do spraw pomocy spo∏ecznej.
Jest to wyliczenie taksatywne, co sprawia, ˝e ˝aden organ bàdê podmiot nie

wymieniony w tym przepisie nie mo˝e mieç legitymacji procesowej do wszcz´cia
w wy˝ej wymienionym zakresie post´powania przed sàdem. Dotyczy to wi´c rów-
nie˝ prokuratora, który nie b´dzie w∏aÊciwym do dokonania tej˝e czynnoÊci. Usta-
wodawca jest w tym konsekwentny, nie przyznajàc tego uprawnienia prokuratoro-
wi równie˝ przy wypisaniu osoby chorej psychicznie ze szpitala psychiatrycznego
(art. 36 ust. 2 ustawy) oraz przy wniosku o przyj´cie do domu pomocy spo∏ecznej
(art. 39 ust. 1 i 2 ustawy) i wniosku o zmian´ orzeczenia o przyj´ciu do domu po-
mocy spo∏ecznej (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy).

A mo˝e uprawnienie prokuratora wynika z ogólnego uregulowania przewidzia-
nego w art. 7 k.p.c., zgodnie z którym prokurator mo˝e ˝àdaç wszcz´cia post´po-
wania w ka˝dej sprawie, jak równie˝ wziàç udzia∏ w ka˝dym toczàcym si´ ju˝ po-
st´powaniu, je˝eli wed∏ug jego oceny wymaga tego ochrona praworzàdnoÊci,
praw obywateli lub interesu spo∏ecznego?

Jak ju˝ wskazano ustawa o ochronie zdrowia psychicznego jest nie tylko aktem
normatywnym, którego uregulowania majà charakter kompleksowy i ca∏oÊciowy,
lecz równie˝ charakter szczególny wobec ogólnych norm kodeksu post´powania
cywilnego i kodeksu cywilnego. Nale˝y ona do dziedziny prawa osobowego, po-
dobnie jak bliska jej problematyce, zwiàzana z ochronà zdrowia – ustawa o wycho-
waniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.

Ustawodawca pominà∏ w tej drugiej ustawie rozwiàzanie stosowania normy
prawnej zamieszczonej w art. 7 k.p.c., wskazujàc na prokuratora jako organ, który
mo˝e z∏o˝yç do sàdu wniosek w przedmiocie zobowiàzania do poddania si´ przez
osob´ uzale˝nionà od alkoholu przymusowemu leczeniu w stacjonarnym lub nie-
stacjonarnym zak∏adzie lecznictwa alkoholowego (art. 26 ust. 2 i 3 ustawy).
W art. 34 ust. 4 ustawy przyzna∏ ponadto prokuratorowi mo˝liwoÊç z∏o˝enia wnio-
sku do sàdu w przedmiocie ustania obowiàzku poddania si´ leczeniu przed up∏y-
wem okresu wskazanego w art. 34 ust. 1 ustawy. Natomiast prokurator nie otrzy-
ma∏ mo˝liwoÊci sk∏adania wniosku o zmian´ sposobu leczenia odwykowego (ze
stacjonarnego zak∏adu lecznictwa odwykowego na zak∏ad niestacjonarny i odwrot-
nie). Mo˝e to uczyniç kurator (w przypadku gdy w sprawie obowiàzek leczenia od-
wykowego uczestnika poddany zosta∏ nadzorowi kuratora), po zasi´gni´ciu opinii
zak∏adu leczàcego, bàdê na wniosek zak∏adu leczàcego (art. 34 ust. 2 ustawy). 
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Czy w tym przypadku prokurator równie˝ mo˝e si´gnàç po art. 7 k.p.c.? 
Odpowiedê b´dzie negatywna, choçby z uwagi na fakt ca∏oÊciowego uregulo-

wania problematyki wychowania w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏ania alkoholizmowi
w jednym akcie normatywnym, czy szczegó∏owego wyliczenia uprawnieƒ prokura-
tora w niniejszej ustawie. Ustawodawca da∏ to uprawnienie zak∏adowi leczàcemu
odwykowo uczestnika, kierujàc si´ przekonaniem, i˝ winien to czyniç organ dyspo-
nujàcy wiedzà fachowà w procesie leczenia oraz kuratorowi, który ten proces
leczenia nadzoruje.

Ustawodawca wy∏àczy∏ stosowanie art. 7 k.p.c. wobec uregulowaƒ ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego tak˝e przepisem art. 46 ust. 4, skoro sàd zawia-
damia prokuratora o potrzebie wzi´cia udzia∏u w post´powaniu, je˝eli uzna to za
konieczne. Zatem, to od uznania sàdu zale˝y czy prokurator zostanie zawiadomio-
ny i b´dzie móg∏ wziàç udzia∏ w post´powaniu w charakterze uczestnika. 

To odmienne, szczególne uregulowanie ni˝ ogólna dyspozycja z art. 7 k.p.c. Po-
niewa˝ regulacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie daje prokuratorowi
samodzielnej legitymacji do wyst´powania w sprawie w charakterze uczestnika, to
taki podmiot nie mo˝e wszczynaç post´powania przez z∏o˝enie wniosku o zezwole-
nie na przyj´cie osoby w trybie art. 29 ust. 1 do szpitala psychiatrycznego. Przy za-
∏o˝eniu wskazanym wczeÊniej, i˝ ustawa k∏adzie g∏ówny nacisk na leczenie psy-
chiczne obywateli w formie dobrowolnej, wydaje si´, i˝ kràg osób i podmiotów wy-
mienionych w art. 29 ust. 2, które mogà sk∏adaç wnioski w przedmiocie szpitalnego
leczenia psychiatrycznego o charakterze przymusowym jest wystarczajàcy i mery-
torycznie zasadny. To najbli˝sza rodzina i osoba sprawujàca faktycznà opiek´, a gdy
ich nie ma – organ do spraw pomocy spo∏ecznej (najcz´Êciej oÊrodek pomocy spo-
∏ecznej) usytuowany na szczeblu gminnym – najlepiej znajà sytuacj´ osoby chorej
psychicznie i majà nale˝ytà motywacj´ do dzia∏ania na rzecz jej dobra. 

Wydaje si´, ˝e w tej sytuacji dzia∏ania prokuratury – w tym zakresie; na rzecz
praw obywateli winny przybieraç form´ sygnalizacyjnà i informacyjnà.

Powy˝sze rozwa˝ania prowadzà do wniosku, ˝e ustawodawca wy∏àczy∏ mo˝li-
woÊç sk∏adania przez prokuratora wniosków równie˝ o wypisanie osoby chorej
psychicznie ze szpitala psychiatrycznego (art. 46 ust. 1 ustawy), czy o przyj´cie
bez zgody do domu pomocy spo∏ecznej (art. 39 ustawy) oraz o zmian´ orzeczenia
o przyj´ciu do domu pomocy spo∏ecznej (art. 41 ustawy).

Czasami do sàdów opiekuƒczych trafiajà wnioski opiekunów prawnych o ze-
zwolenie na umieszczenie podopiecznych, którzy sà osobami ubezw∏asnowolnio-
nymi ca∏kowicie – w domu pomocy spo∏ecznej. Zgodnie z art. 38 ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upoÊle-
dzenia umys∏owego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb ˝ycio-
wych i nie ma mo˝liwoÊci korzystania z opieki innych osób oraz potrzeby sta∏ej
opieki i piel´gnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, mo˝e byç za swojà zgo-
dà lub zgodà przedstawiciela ustawowego przyj´ta do domu pomocy spo∏ecznej.
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Ju˝ z treÊci cytowanego przepisu wynika, ˝e ustawowy przedstawiciel (kurator,
czy opiekun prawny) samodzielnie podejmuje decyzje w przedmiocie wyra˝enia
zgody na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy spo∏ecznej.

Tryb wyszczególniony w art. 38 jest dobrowolnym, zatem ingerencja sàdu jest
zb´dna. Dopiero ma to miejsce w trybie przymusowym, opisanym w art. 39 usta-
wy, gdy osoba, o której mowa w art. 38, lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyra-
˝ajà zgody na przyj´cie jej do domu pomocy spo∏ecznej. Tryb kierowania i przyj-
mowania osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do domu pomocy spo∏ecznej reguluje
§ 8-13 Rozporzàdzenia Ministra Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 paêdziernika 2005 r.
w sprawie domów pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). 

Niestety nadal mo˝na spotkaç si´ z wadliwà praktykà umieszczania przez sàdy
opiekuƒcze osób w zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych w myÊl § 4 rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 166,
poz. 1265) w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zak∏adów opiekuƒczo-
-leczniczych i piel´gnacyjno-opiekuƒczych oraz szczegó∏owych zasad ustalania
odp∏atnoÊci za pobyt w tych zak∏adach.

W zwiàzku z tym, ˝e powy˝sze uregulowanie jest przepisem instrukcyjnym nie
mo˝e stanowiç podstawy prawnej do wydania tej treÊci orzeczenia. Zgodnie
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia w zakresie korzy-
stania z konstytucyjnych wolnoÊci i praw mogà byç ustanawiane tylko w ustawie
i tylko wtedy, gdy sà konieczne w demokratycznym paƒstwie dla jego bezpieczeƒ-
stwa lub porzàdku publicznego, bàdê dla ochrony Êrodowiska, zdrowia i moralno-
Êci publicznej, albo wolnoÊci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogà naru-
szaç istoty wolnoÊci i praw. Nale˝y podkreÊliç, i˝ ustawodawca nie zdecydowa∏ si´
w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego wprowadziç trybu sàdowego zezwo-
lenia na umieszczenie osób w zak∏adzie opiekuƒczo-leczniczy w którym przebywa-
jà osoby, ze wzgl´du na stan zdrowia, wymagajàce ca∏odobowej piel´gnacji, opie-
ki lub rehabilitacji, lecz nie potrzebujàce hospitalizacji. 

W zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych umieszczane sà osoby, które dobrowol-
nie wyrazi∏y na to zgod´, bàdê ich przedstawiciele ustawowi, a ustawodawca
uchwali∏ do ich przyj´cia tryb administracyjny. Decyzje w tych sprawach wydawa-
ne przez Marsza∏ka Województwa sà zaskar˝alne.

Rozwa˝enia natomiast wymaga problem, czy opiekun prawny do wyra˝enia
zgody na umieszczenie ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionego podopiecznego w za-
k∏adzie opiekuƒczo-leczniczym potrzebuje na t´ czynnoÊç prawnà zgody sàdu
opiekuƒczego. Wydaje si´, ˝e tak, gdy˝ w tej sytuacji winny mieç zastosowanie
przepisy k.r.o., w szczególnoÊci art. 156.

Jak ju˝ wspomniano wczeÊniej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego sta-
nowi wyjàtkowo szczególnà ustaw´, bo te˝ chronione dobro jest niepospolite.
Mi´dzy innymi tez´ t´ potwierdza treÊç art. 47 ustawy, zgodnie z którym osobie,
której post´powanie dotyczy – co cz´sto ma miejsce wobec osób ubezw∏asnowol-

37

Kontrowersje praktyki sàdowej na tle stosowania...

Rodzina i Prawo Nr 11 2009



nionych ca∏kowicie – przyznano mo˝liwoÊç wniesienia Êrodków odwo∏awczych,
przy z∏agodzeniu wymagaƒ formalnych dotyczàcych apelacji, czy za˝alenia
od postanowieƒ sàdów opiekuƒczych. Uznaç wi´c nale˝y, ˝e art. 47 jest przepi-
sem lex specialis wobec przepisu art. 14 § 1 kodeksu cywilnego. Dalsze uregulo-
wania ustawy, w tym: art. 3 pkt. 4 i art. 22 ust. 4 (zgoda na przyj´cie do szpitala),
art. 41 ust. 1 (wniosek o wypisanie z domu pomocy spo∏ecznej) i art. 46 ust. 1
(wniosek o wypisanie ze szpitala psychiatrycznego), upowa˝niajà do przyj´cia sa-
modzielnej roli procesowej osób z zaburzeniami psychicznymi nawet, gdy sà one
ubezw∏asnowolnione ca∏kowicie. Na tle powy˝szych uregulowaƒ ustawowych
wniosek o przyznaniu osobom ubezw∏asnowolnionym ca∏kowicie przez ustawo-
dawc´ zdolnoÊci procesowej jest ca∏kowicie uzasadniony i spe∏nia wymóg posta-
wiony w preambule ustawy.

Jaka jest sytuacja prawna cudzoziemca, którego umieszczono w szpitalu psy-
chiatrycznym? To zale˝y od tego, czy cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania
w Polsce (art. 1110 k.p.c.). W przypadku, gdy cudzoziemiec posiada miejsce za-
mieszkania na terenie kraju, to sàdy opiekuƒcze sà w∏aÊciwe do prowadzenia po-
st´powaƒ okreÊlonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Gdy jednak
nie da si´ tego ustaliç, sàdy winny nie wszczynaç post´powania z uwagi na brak
jurysdykcji. Cudzoziemiec mo˝e przebywaç w szpitalu, lecz nie b´dzie podlega∏
kontroli sàdu. Niewàtpliwie dyrektorzy szpitali b´dà mogli w tych sprawach t∏uma-
czyç sytuacj´ konsulowi paƒstwa pacjenta.

W sprawach dotyczàcych orzeczeƒ sàdowych II instancji warto zwróciç uwag´
na fakt, ˝e zdarzajà si´ nadal b∏´dne rozstrzygni´cia sàdów okr´gowych, które
uchylajà zaskar˝one postanowienia i post´powania umarzajà li tylko z tego powo-
du, i˝ w dniu rozprawy skar˝àcy ju˝ nie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. 

Wskazaç nale˝y, i˝ rzeczà sàdu okr´gowego jest poddanie kontroli instancyjnej
orzeczenia o zezwolenie na przyj´cie osoby do szpitala psychiatrycznego w dacie
jej przyj´cia, zatem póêniejsze jej wypisanie ze szpitala nie b´dzie mia∏o ˝adnego
znaczenia. Takie rozstrzygni´cia powodujà, ˝e sàdy okr´gowe nie rozpoznajà
przedmiotu zaskar˝enia apelacji i otwierajà drog´ do domagania si´ odszkodowa-
nia za pobyt w szpitalu psychiatrycznym. W konsekwencji bowiem nale˝y przyjàç
brak zgody na przyj´cie do szpitala po stronie osoby i sàdu, a jest to sytuacja
nieprawid∏owa. Kwestia ta zosta∏a wyjaÊniona w uchwale Sàdu Najwy˝szego z dnia
6 lutego 1996 r., III CZP 6/96 (OSNJC z 1996 r., z. 7–8 poz. 95).

Niezale˝nie od wskazanych uchybieƒ nale˝y podkreÊliç, ˝e w znacznej wi´kszo-
Êci sàdy nale˝ycie i sprawnie stosujà ustaw´ o ochronie zdrowia psychicznego
przyczyniajàc si´ do podnoszenia poziomu spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
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WYROK TRYBUNA¸U (trzecia izba)1

z dnia 11 lipca 2008 r.

w sprawie C-195/08 PPU

majàcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia
w trybie prejudycjalnym, z∏o˝ony przez Lietuvos Auksciausiasis Teismas (Litwa) po-
stanowieniem z dnia 30 kwietnia 2008 r., które wp∏yn´∏o do Trybuna∏u w dniu
14 maja 2008 r., w post´powaniu wszcz´tym przez Ing´ Rinau,

TRYBUNA¸ (trzecia izba),

w sk∏adzie: A. Rosas, prezes izby, J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), J. Klucka,
P. Lindh i A. Arabadjiev, s´dziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarze: C. Strömholm, administrator i M. A. Gaudissart, kierownik wydzia∏u,

zwa˝ywszy wniosek sàdu odsy∏ajàcego z dnia 21 maja 2008 r., który wp∏ynà∏
do Trybuna∏u w dniu 22 maja 2008 r., o rozpoznanie odes∏ania w trybie pilnym
na podstawie art. 104b regulaminu, 
zwa˝ywszy postanowienie trzeciej izby z dnia 23 maja 2008 r. o uwzgl´dnieniu
wniosku,
uwzgl´dniajàc procedur´ pisemnà i po przeprowadzeniu rozprawy w dniach 26
i 27 czerwca 2008 r.,
rozwa˝ywszy uwagi przedstawione:
– w imieniu I. Rinau przez G. Balciunasa oraz G. Kaminskasa, advokatai,
– w imieniu M. Rinau przez D. Foigt, advokate,
– w imieniu rzàdu litewskiego przez D. Kriauciunasa oraz R. Mackeviciene, dzia-

∏ajàcych w charakterze pe∏nomocników,
– w imieniu rzàdu niemieckiego przez J. Kemper, dzia∏ajàcà w charakterze pe∏no-

mocnika,
– w imieniu rzàdu francuskiego przez A. L. During, dzia∏ajàcà w charakterze pe∏-

nomocnika,
– w imieniu rzàdu ∏otewskiego przez E. Balode-Burak´ oraz E. Eihmane, dzia∏ajà-

ce w charakterze pe∏nomocników,
– w imieniu rzàdu niderlandzkiego przez C. ten Dam, dzia∏ajàcà w charakterze

pe∏nomocnika,
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– w imieniu rzàdu Zjednoczonego Królestwa przez E. Jenkinson, dzia∏ajàcà
w charakterze pe∏nomocnika, wspieranà przez C. Howarda, QC,

– w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez A. M. Rouchaud-Joët oraz
A. Steiblyte, dzia∏ajàce w charakterze pe∏nomocników,

po wys∏uchaniu rzecznika generalnego,
wydaje nast´pujàcy

Wyrok

1. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyk∏adni rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczàcego jurys-
dykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz
w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego rozporzà-
dzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. U L 338, s. 1, zwanego dalej „rozporzàdzeniem”). 

2. Wniosek ten zosta∏ z∏o˝ony na kanwie sporu mi´dzy I. Rinau i M. Rinau, dotyczà-
cego powrotu do Niemiec ich córki Luisy, zatrzymanej na Litwie przez I. Rinau. 

Ramy prawne:

Konwencja haska z 1980 r.

3. Artyku∏ 3 Konwencji haskiej z dnia 25 paêdziernika 1980 r. dotyczàcej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ (zwanej dalej „konwencjà haskà
z 1980 r.”) stanowi: 
„Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka b´dzie uznane za bezprawne, je˝eli:
a) nastàpi∏o naruszenie prawa do opieki przyznanego okreÊlonej osobie, insty-

tucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie,
na mocy ustawodawstwa paƒstwa, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego
pobytu bezpoÊrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz 

b) w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te by∏y skutecznie wykonywa-
ne wspólnie lub indywidualnie albo by∏yby tak wykonywane, gdyby nie na-
stàpi∏o uprowadzenie lub zatrzymanie. 
Prawo do opieki okreÊlone w lit. a) mo˝e wynikaç w szczególnoÊci z mocy
samego prawa, z orzeczenia sàdowego lub administracyjnego albo z ugody
majàcej moc prawnà w Êwietle przepisów ustawodawstwa tego paƒstwa”.

4. Zgodnie z art. 12 Konwencji haskiej z 1980 r.: 
„Je˝eli dziecko zosta∏o bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane w rozumieniu
artyku∏u 3, a w chwili wp∏yni´cia wniosku do w∏adzy sàdowej lub administracyj-
nej Umawiajàcego si´ Paƒstwa, w którym znajduje si´ dziecko, up∏ynà∏ okres
krótszy ni˝ jeden rok od dnia uprowadzenia lub zatrzymania, zainteresowa-
na w∏adza zarzàdza niezw∏oczne wydanie dziecka. 
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W∏adza sàdowa lub administracyjna powinna równie˝ zarzàdziç wydanie dziec-
ka, nawet po up∏ywie jednego roku, o którym mowa w ust´pie poprzedzajàcym,
chyba ˝e zosta∏o ustalone, ˝e dziecko przystosowa∏o si´ ju˝ do swego nowego
Êrodowiska. 
Je˝eli w∏adza sàdowa lub administracyjna paƒstwa wezwanego ma podstawy,
by sàdziç, ˝e dziecko zosta∏o zabrane do innego paƒstwa, mo˝e ona zawiesiç
dzia∏anie lub oddaliç wniosek o wydanie dziecka”. 

5. Zgodnie z art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r.: 
„Bez wzgl´du na postanowienia artyku∏u poprzedzajàcego w∏adza sàdowa lub
administracyjna paƒstwa wezwanego nie jest obowiàzana zarzàdziç wydania
dziecka, je˝eli osoba, instytucja lub organizacja sprzeciwiajàca si´ wydaniu
dziecka wyka˝e, ˝e: 
a) osoba, instytucja lub organizacja opiekujàca si´ dzieckiem faktycznie nie

wykonywa∏a prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo
zgodzi∏a si´ lub póêniej wyrazi∏a zgod´ na uprowadzenie lub zatrzymanie,
lub 

b) istnieje powa˝ne ryzyko, ˝e powrót dziecka narazi∏by je na szkod´ fizycznà
lub psychicznà albo w jakikolwiek inny sposób postawi∏by je w sytuacji nie
do zniesienia. 
W∏adza sàdowa lub administracyjna mo˝e równie˝ odmówiç zarzàdzenia
powrotu dziecka, je˝eli stwierdzi, ˝e dziecko sprzeciwia si´ powrotowi oraz
˝e osiàgn´∏o ono wiek i stopieƒ dojrza∏oÊci, przy którym w∏aÊciwe jest
uwzgl´dnienie jego opinii. 
Przy ocenie okolicznoÊci okreÊlonych w niniejszym artykule w∏adza sàdowa
lub administracyjna powinna braç pod uwag´ informacje dotyczàce sytuacji
spo∏ecznej dziecka, dostarczone przez organ centralny lub innà w∏aÊciwà
w∏adz´ paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu dziecka”. 

6. Konwencja haska z 1980 r. wesz∏a w ˝ycie w dniu 1 grudnia 1983 r. Wszystkie
paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej sà jej stronami. 

Uregulowania wspólnotowe

7. Zgodnie z motywem 17 rozporzàdzenia: 
„W przypadkach bezprawnego zabrania lub zatrzymania dziecka powrót dziec-
ka powinien nastàpiç bezzw∏ocznie; w tym celu stosuje si´ nadal Konwencj´ ha-
skà z dnia 25 paêdziernika 1980 r., uzupe∏nionà niniejszym rozporzàdzeniem,
zw∏aszcza art. 11. Sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego dziecko zosta∏o
bezprawnie zabrane lub w którym dziecko zosta∏o bezprawnie zatrzymane, po-
winny mieç mo˝liwoÊç sprzeciwienia si´ powrotowi dziecka w szczególnych,
nale˝ycie uzasadnionych przypadkach. Jednak˝e decyzja taka mo˝e zostaç za-
stàpiona póêniejszà decyzjà podj´tà przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego miej-
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sca sta∏ego pobytu dziecka przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem.
Je˝eli orzeczenie takie pociàga za sobà powrót dziecka, powinien on mieç miej-
sce bez wymagania ˝adnej specjalnej procedury dla uznania i wykonania tego
orzeczenia w paƒstwie cz∏onkowskim, do którego dziecko zosta∏o bezprawnie
zabrane lub w którym dziecko zosta∏o bezprawnie zatrzymane”.

8. Motyw 21 rozporzàdzenia ma nast´pujàce brzmienie: 
„Uznawanie i wykonywanie orzeczeƒ sàdowych wydanych w paƒstwie cz∏on-
kowskim powinno opieraç si´ na zasadzie wzajemnego zaufania, a przyczyny
nieuznania powinny byç mo˝liwie najmniej liczne”.

9. Artyku∏ 2 rozporzàdzenia stanowi: 
„Do celów niniejszego rozporzàdzenia:
(…)
4) okreÊlenie »orzeczenie« oznacza orzeczenie o rozwodzie, separacji lub unie-

wa˝nieniu ma∏˝eƒstwa, jak równie˝ orzeczenie dotyczàce odpowiedzialnoÊci
rodzicielskiej, wydane przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego niezale˝nie
od nazwy orzeczenia, wraz z okreÊleniami »wyrok«, »nakaz« lub »decyzja«; 

5) okreÊlenie »paƒstwo cz∏onkowskie pochodzenia« oznacza paƒstwo cz∏on-
kowskie, w którym wydano orzeczenie, które ma zostaç wykonane;

6) okreÊlenie »paƒstwo cz∏onkowskie wykonania« oznacza paƒstwo cz∏onkow-
skie, w którym orzeczenie ma zostaç wykonane;

7) okreÊlenie »odpowiedzialnoÊç rodzicielska« oznacza wszystkie prawa i obo-
wiàzki odnoszàce si´ do osoby i majàtku dziecka przys∏ugujàce osobie
fizycznej lub prawnej na mocy orzeczenia sàdowego, z mocy prawa lub
umowy majàcej skutek prawny. OkreÊlenie to obejmuje prawo do opieki
i prawo do kontaktów z dzieckiem; 

8) okreÊlenie »osoba posiadajàca odpowiedzialnoÊç rodzicielskà« oznacza
ka˝dà osob´ posiadajàcà odpowiedzialnoÊç rodzicielskà za dziecko; 

(…)
11)okreÊlenie »bezprawne zabranie lub zatrzymanie« oznacza takie zabranie lub

zatrzymanie dziecka, które:
a) zosta∏o dokonane z naruszeniem prawa do opieki nabytego na mocy

orzeczenia sàdowego, przys∏ugujàcego z mocy prawa lub umowy majà-
cej skutek prawny zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym
dziecko zwykle zamieszkiwa∏o przed zabraniem lub zatrzymaniem oraz

b) pod warunkiem ˝e w chwili zabrania lub zatrzymania wykonywano sku-
tecznie prawo do opieki, wspólnie lub samodzielnie, lub by∏yby one wy-
konywane, je˝eli nie nastàpi∏oby zabranie lub zatrzymanie. Uznaje si´, ˝e
opieka wykonywana jest wspólnie wtedy, gdy w wykonaniu orzeczenia
lub z mocy prawa jedna z osób posiadajàcych odpowiedzialnoÊç rodzi-
cielskà nie mo˝e podejmowaç decyzji o miejscu zamieszkania dziecka
bez zgody innej osoby posiadajàcej odpowiedzialnoÊç rodzicielskà”. 
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10.Zgodnie z art. 8 rozporzàdzenia: 
„1. Sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego sà w∏aÊciwe do orzekania w sprawach odno-

szàcych si´ do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej za dziecko, które zwykle za-
mieszkuje w tym paƒstwie cz∏onkowskim w czasie, w którym zosta∏o wyto-
czone powództwo. 

2. Ust´p 1 stosuje si´ z zastrze˝eniem przepisów art. 9, 10 i 12”.
11.Artyku∏ 10 rozporzàdzenia przewiduje: 

„W przypadku bezprawnego zabrania lub zatrzymania dziecka sàdy paƒstwa
cz∏onkowskiego, w którym dziecko zwykle zamieszkiwa∏o bezpoÊrednio
przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem, utrzymujà swojà w∏aÊciwoÊç
do momentu, w którym dane paƒstwo cz∏onkowskie nie stanie si´ miejscem sta-
∏ego pobytu dziecka (…)”. 

12.Stosownie do art. 11 rozporzàdzenia: 
„1. Je˝eli osoba, instytucja lub inna organizacja majàca prawo do opieki

nad dzieckiem sk∏ada wniosek do w∏aÊciwych organów paƒstwa cz∏onkow-
skiego o wydanie orzeczenia na podstawie (konwencji haskiej z 1980 r.)
w celu uzyskania powrotu dziecka bezprawnie zabranego do innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego lub zatrzymanego w innym paƒstwie cz∏onkowskim
ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie, w którym dziecko zwykle zamieszkiwa∏o bez-
poÊrednio przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem, stosuje si´
ust. 2–8. 

2. Przy stosowaniu art. 12 i 13 konwencji haskiej z 1980 r. nale˝y umo˝liwiç wy-
s∏uchanie dziecka podczas post´powania sàdowego, chyba ˝e uznaje si´ to
za niew∏aÊciwe ze wzgl´du na jego wiek lub poziom dojrza∏oÊci. 

3. Sàd, do którego wniesiono wniosek o powrót dziecka, okreÊlony w ust. 1,
dzia∏a bez zb´dnej zw∏oki w post´powaniu sàdowym dotyczàcym wniosku
przy u˝yciu najszybszych procedur dost´pnych w prawie krajowym. 
Bez uszczerbku dla poprzedzajàcego akapitu sàd wydaje orzeczenie nie
póêniej ni˝ w ciàgu szeÊciu tygodni od wniesienia wniosku, z wyjàtkiem sy-
tuacji, w których szczególne okolicznoÊci uniemo˝liwiajà dotrzymanie tego
terminu. 

4. Sàd nie mo˝e odmówiç powrotu dziecka na podstawie art. 13b konwencji
haskiej z 1980 r., je˝eli ustalono, ˝e zosta∏y poczynione odpowiednie ustale-
nia w celu zabezpieczenia ochrony dziecka po jego powrocie. 

5. Sàd nie mo˝e odmówiç powrotu dziecka, je˝eli osoba wnioskujàca o powrót
nie zosta∏a wys∏uchana.

6. Je˝eli sàd wyda∏ nakaz odmawiajàcy powrotu dziecka na podstawie art. 13
konwencji haskiej z 1980 r., sàd musi niezw∏ocznie, bezpoÊrednio lub po-
przez organ centralny, przekazaç kopi´ nakazu sàdowego oraz odnoÊnych
dokumentów, w szczególnoÊci odpis przes∏uchaƒ przed sàdem (protoko∏ów
z rozpraw), sàdowi w∏aÊciwemu lub organom centralnym w paƒstwie cz∏on-
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kowskim, w którym dziecko zwykle zamieszkiwa∏o bezpoÊrednio przed bez-
prawnym zabraniem lub zatrzymaniem, jak ustalono w prawie krajowym.
W∏aÊciwy sàd otrzyma wszystkie wspomniane dokumenty w ciàgu miesiàca
od dnia wydania nakazu odmawiajàcego powrotu dziecka. 

7. Je˝eli jedna ze stron nie wnios∏a pozwu do sàdu w paƒstwie cz∏onkow-
skim, w którym dziecko zwykle zamieszkiwa∏o bezpoÊrednio przed bez-
prawnym zabraniem lub zatrzymaniem, sàd lub organ centralny otrzymu-
jàce informacje, okreÊlone w ust. 6, powiadamiajà strony i zapraszajà je
do z∏o˝enia wniosków do sàdu, zgodnie z prawem krajowym, w terminie
trzech miesi´cy od daty powiadomienia, tak aby sàd móg∏ zbadaç kwesti´
opieki nad dzieckiem. 
Bez uszczerbku dla zasad dotyczàcych jurysdykcji zawartych w niniejszym
rozporzàdzeniu sàd zamyka spraw´, je˝eli nie otrzyma∏ w terminie ˝adnych
wniosków. 

8. Bez wzgl´du na orzeczenie o odmowie powrotu dziecka na podstawie
art. 13 konwencji haskiej z 1980 r., ka˝de nast´pne orzeczenie wymagajàce
powrotu dziecka wydane przez sàd w∏aÊciwy na podstawie niniejszego roz-
porzàdzenia podlega wykonaniu zgodnie z sekcjà 4 rozdzia∏u III w celu za-
bezpieczenia powrotu dziecka”. 

13.W rozdziale III rozporzàdzenia, zatytu∏owanym „Uznawanie i wykonywanie”, za-
warte sà art. 21–52. Sekcja 4 tego rozdzia∏u, zatytu∏owana „Wykonanie niektó-
rych orzeczeƒ dotyczàcych prawa do kontaktów z dzieckiem i niektórych orze-
czeƒ pociàgajàcych za sobà powrót dziecka”, sk∏ada si´ z art. 40–45. 

14.Artyku∏ 21 ust. 1 i 3 rozporzàdzenia przewiduje: 
„1. Orzeczenia wydane w jednym paƒstwie cz∏onkowskim sà uznawane w in-

nych paƒstwach cz∏onkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego
post´powania. 

(…)
3. Bez uszczerbku dla sekcji 4 niniejszego rozdzia∏u ka˝da ze stron mo˝e,

zgodnie z procedurami przewidzianymi w sekcji 2 niniejszego rozdzia∏u,
sk∏adaç wniosek o uznanie lub nieuznanie orzeczenia”. 

15.Artyku∏ 23 rozporzàdzenia stanowi: 
„Orzeczenia odnoszàcego si´ do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej nie uznaje si´:
a) je˝eli uznanie by∏oby sprzeczne z porzàdkiem publicznym paƒstwa cz∏on-

kowskiego, w którym wystàpiono o uznanie, uwzgl´dniajàc interes dziecka; 
(…)”.

16.Artyku∏ 24 rozporzàdzenia stanowi: 
„W∏aÊciwoÊç sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia nie mo˝e byç przed-
miotem ponownego badania. Do regu∏ dotyczàcych w∏aÊciwoÊci okreÊlonych
w art. 3–14 nie stosuje si´ kryterium porzàdku publicznego przewidzianego
w art. 22 lit. a) i art. 23 lit. a)”. 
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17.Artyku∏ 28 ust. 1 rozporzàdzenia jest sformu∏owany nast´pujàco: 
„Orzeczenia w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej za dziecko wydane
w jednym paƒstwie cz∏onkowskim i w tym paƒstwie wykonalne oraz które zosta-
∏y dor´czone, sà wykonalne w innym paƒstwie cz∏onkowskim, je˝eli ich wyko-
nalnoÊç w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego”. 

18.Zgodnie z art. 31 rozporzàdzenia: 
„1. Sàd rozpoznajàcy wniosek wydaje orzeczenie niezw∏ocznie. Osoba, prze-

ciwko której wykonuje si´ orzeczenie, ani dziecko w tym stadium post´po-
wania nie majà mo˝liwoÊci z∏o˝enia jakiegokolwiek oÊwiadczenia. 

2. Wniosek mo˝e byç oddalony tylko z przyczyn wymienionych w art. 22, 23 i 24.
3. Orzeczenie nie mo˝e byç w ˝adnym wypadku przedmiotem kontroli meryto-

rycznej”.
19.Artyku∏ 40 rozporzàdzenia przewiduje: 

„1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie do:
(…)
b) powrotu dziecka zwiàzanego z orzeczeniem wydanym na podstawie

art. 11 ust. 8.
2. Przepisy niniejszej sekcji nie stanowià przeszkody dla osoby, na której spo-

czywa odpowiedzialnoÊç rodzicielska we wnioskowaniu o uznanie i wykona-
nie orzeczenia zgodnie z przepisami sekcji 1 i 2 niniejszego rozdzia∏u”. 

20.Zgodnie z art. 42 rozporzàdzenia, zatytu∏owanym „Powrót dziecka”: 
„1. Powrót dziecka okreÊlony w art. 40 ust. 1 lit. b) wynikajàcy z wykonalnego

orzeczenia wydanego w jednym paƒstwie cz∏onkowskim uznaje si´ i wyko-
nuje w innym paƒstwie cz∏onkowskim bez potrzeby nadania klauzuli wyko-
nalnoÊci oraz mo˝liwoÊci sprzeciwienia si´ uznaniu, je˝eli orzeczenie uzy-
ska∏o Êwiadectwo w paƒstwie cz∏onkowskim pochodzenia zgodnie z ust. 2. 
Nawet je˝eli prawo krajowe nie przewiduje wykonalnoÊci z mocy prawa, bez
wzgl´du na odwo∏anie si´, orzeczenia wymagajàcego powrotu dziecka
wspomnianego w art. 11 ust. 8, sàd pochodzenia mo˝e oÊwiadczyç, ˝e orze-
czenie podlega wykonaniu. 

2. S´dzia pochodzenia, który wyda∏ orzeczenie okreÊlone w art. 40 ust. 1 lit. b),
wydaje Êwiadectwo okreÊlone w ust. 1 wy∏àcznie, je˝eli: 
a) dziecko zosta∏o wys∏uchane, chyba ˝e uznano, ˝e by∏oby to niew∏aÊciwe,

uwzgl´dniajàc jego wiek i poziom dojrza∏oÊci,
b) zainteresowane strony zosta∏y wys∏uchane oraz
c) sàd uwzgl´dni∏ przy wydawaniu orzeczenia przyczyny i dowody le˝àce

u podstaw nakazu wydanego na podstawie art. 13 konwencji haskiej
z 1980 r. 

Je˝eli sàd lub inny organ podejmuje Êrodki zapewniajàce ochron´ dziecka
po jego powrocie do paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu, Êwiadectwo zawiera
szczegó∏y dotyczàce takich Êrodków. 
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Sàd pochodzenia wydaje wspomniane Êwiadectwo z urz´du przy u˝yciu
standardowego formularza okreÊlonego w za∏àczniku IV [Êwiadectwo doty-
czàce powrotu dziecka (dzieci)]. 
Âwiadectwo wype∏nia si´ w j´zyku orzeczenia”.

21.Artyku∏ 43 rozporzàdzenia ma nast´pujàce brzmienie: 
„1. Do sprostowania Êwiadectwa stosuje si´ prawo paƒstwa cz∏onkowskiego

pochodzenia.
2. Przeciwko wydaniu Êwiadectwa na podstawie art. 41 ust. 1 lub art. 42 ust. 1

nie przys∏ugujà ˝adne Êrodki odwo∏awcze”.
22.Zgodnie z brzmieniem art. 44 rozporzàdzenia „Êwiadectwo jest skuteczne wy-

∏àcznie w granicach wykonalnoÊci orzeczenia”. 
23.Artyku∏ 60 rozporzàdzenia stanowi: 

„W stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi niniejsze rozporzàdzenie ma
pierwszeƒstwo przed nast´pujàcymi konwencjami, w takim zakresie, w jakim
dotyczà one spraw b´dàcych przedmiotem niniejszego rozporzàdzenia: 
(…)
e) (konwencja haska z 1980 r.)”.

24.Zgodnie z art. 68 rozporzàdzenia: 
„Paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà Komisji wykaz sàdów i procedur odwo∏aw-
czych okreÊlony w art. 21, 29, 33 i 34 oraz wszelkie zmiany w tym wykazie. 
Komisja uaktualnia te informacje i umo˝liwia publiczny dost´p do nich poprzez publi-
kacje w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz innymi w∏aÊciwymi sposobami”. 

25.Z informacji dotyczàcych sàdów i procedur odwo∏awczych przekazanych zgod-
nie z art. 68 rozporzàdzenia nr 2201/2003 (Dz. U. 2005, C 40, s. 2) wynika, ˝e
na podstawie art. 68 ust. 1 tego rozporzàdzenia Republika Litewska poinformo-
wa∏a Komisj´, i˝ wnioski okreÊlone w jego art. 21 i 29 oraz odwo∏anie przewidzia-
ne w jego art. 33 sk∏ada si´ w Lietuvos apeliacinis teismas (sàdzie apelacyjnym),
a orzeczenie wydane w wyniku odwo∏ania, o którym mowa w art. 34 rozporzà-
dzenia, mo˝e byç zaskar˝one tylko w drodze skargi kasacyjnej do Lietuvos
Auksciausiasis Teismas (sàdu najwy˝szego). 

26.Z informacji tych wynika, ˝e wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoÊci orzeczeniu
wydanemu przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego innego ni˝ Republika Litewska sk∏a-
da si´, na podstawie art. 28 ust. 1 rozporzàdzenia, do Lietuvos apeliacinis teismas. 

27.Na mocy art. 72 rozporzàdzenia obowiàzuje ono co do zasady od dnia 1 mar-
ca 2005 r. Rozporzàdzenie nie ma zastosowania do Królestwa Danii.

Post´powanie przed sàdem krajowym i pytania prejudycjalne

28.W dniu 27 lipca 2003 r. I. Rinau, obywatelstwa litewskiego, oraz M. Rinau, oby-
watelstwa niemieckiego, zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski i zamieszkali w Bergfelde
(Niemcy). Ich córka Luisa urodzi∏a si´ w dniu 11 stycznia 2005 r. W marcu
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2005 r. ma∏˝onkowie Rinau zacz´li mieszkaç osobno, przy czym Luisa pozosta-
∏a z matkà. Zgodnie z postanowieniem odsy∏ajàcym wówczas w∏aÊnie zosta∏o
wszcz´te przed Amtsgericht Oranienburg (Niemcy) post´powanie rozwodowe. 

29.W dniu 21 lipca 2006 r., po uzyskaniu zgody M. Rinau na opuszczenie wraz z ich
córkà terytorium Niemiec w celu udania si´ na dwutygodniowe wakacje, I. Rinau
razem z córkà oraz pochodzàcym z pierwszego zwiàzku synem Edgarem przy-
by∏a na Litw´, gdzie pozostaje do chwili obecnej. 

30.W dniu 14 sierpnia 2006 r. Amtsgericht Oranienburg tymczasowo powierzy∏
opiek´ nad Luisà jej ojcu. W dniu 11 paêdziernika 2006 r. Brandenburgisches
Oberlandesgericht (Niemcy) oddali∏ za˝alenie I. Rinau i utrzyma∏ w mocy posta-
nowienie Amtsgericht Oranienburg. 

31.W dniu 30 paêdziernika 2006 r. Michael Rinau, powo∏ujàc si´ na konwencj´ ha-
skà i rozporzàdzenie, zwróci∏ si´ do Klaipedos apygardos teismas (Litwa) o na-
kazanie wydania Luisy Rinau do Niemiec. Orzeczeniem z dnia 22 grudnia 2006
r. sàd ten oddali∏ wniosek. 

32.Z informacji udzielonych Trybuna∏owi w czasie rozprawy wynika, ˝e adwokat
M. Rinau przekaza∏ to orzeczenie z dnia 22 grudnia 2006 r. niemieckiemu orga-
nowi centralnemu, a ten organ przekaza∏ je Amtsgericht Oranienburg. Po tym
przekazaniu centralne organy litewskie przes∏a∏y t∏umaczenie tego orzeczenia
na j´zyk niemiecki. 

33.Orzeczeniem z dnia 15 marca 2007 r. Lietuvos apeliacinis teismas zmieni∏ orze-
czenie Klaipedos apygardos teismas i nakaza∏ powrót dziecka do Niemiec. 

34.W kwietniu 2007 r. Klaipedos apygardos teismas wyda∏ postanowienie o zawie-
szeniu wykonania orzeczenia Lietuvos apeliacinis teismas z dnia 15 marca
2007 r. Lietuvos apeliacinis teismas uchyli∏ to postanowienie orzeczeniem
z dnia 4 czerwca 2007 r. W czasie rozprawy dodano, ˝e wykonanie orzeczenia
z dnia 15 marca 2007 r. by∏o zawieszane kilkakrotnie. 

35.W dniu 4 czerwca 2007 r. I. Rinau, a w dniu 13 czerwca 2007 r. prokurator ge-
neralny Republiki Litewskiej z∏o˝yli do Klaipedos apygardos teismas skarg´
o wznowienie post´powania, powo∏ujàc si´ na nowe okolicznoÊci i interes
dziecka w rozumieniu art. 13 akapit pierwszy konwencji haskiej z 1980 r.
W dniu 19 czerwca 2007 r. sàd ten odrzuci∏ skargi, uzasadniajàc to tym, ˝e nie
on jest w∏aÊciwy do ich rozpoznania, lecz sàdy niemieckie. W nast´pstwie od-
wo∏ania od tego postanowienia o odrzuceniu skargi z∏o˝onego przez I. Rinau
Lietuvos apeliacinis teismas utrzyma∏ je w mocy orzeczeniem z dnia 27 sierp-
nia 2007 r. Wyrokiem Lietuvos Auksciausiasis Teismas z dnia 7 stycznia 2008 r.
te dwa ostatnie orzeczenia zosta∏y uchylone w trybie kasacji i sprawy zosta∏y
przekazane Klaipedos apygardos teismas do ponownego rozpoznania. 

36.Orzeczeniem z dnia 21 marca 2008 r. Klaipedos apygardos teismas ponownie
odrzuci∏ te skargi. Zosta∏o ono utrzymane w mocy orzeczeniem Lietuvos apelia-
cinis teismas z dnia 30 kwietnia 2008 r. W dniu 26 maja 2006 r. Lietuvos Auksciau-
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siasis Teismas postanowi∏ przyjàç do rozpoznania skarg´ kasacyjnà I. Rinau
od tych orzeczeƒ i zawiesi∏ wykonanie orzeczenia z dnia 15 marca 2007 r. naka-
zujàcego powrót Luisy do Niemiec do czasu wydania orzeczenia co do istoty. 

37.W tym czasie wyrokiem z dnia 20 czerwca 2007 r. Amtsgericht Oranienburg roz-
wiàza∏ przez rozwód ma∏˝eƒstwo I. i M. Rinau. Opieka nad Luisà zosta∏a osta-
tecznie powierzona M. Rinau. Majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci orzeczenie
Klaipedos Apygardos Teismas z dnia 22 grudnia 2006 r. odmawiajàce powrotu
dziecka, Amtsgericht wzià∏ pod uwag´ treÊç tego orzeczenia oraz przedstawio-
ne argumenty i nakaza∏ I. Rinau odes∏anie dziecka do Niemiec i powierzenie go
opiece M. Rinau. I. Rinau nie by∏a obecna na rozprawie, lecz by∏a reprezento-
wana oraz z∏o˝y∏a uwagi. W tym samym dniu Amtsgericht Oranienburg zaopa-
trzy∏ to orzeczenie w Êwiadectwo na podstawie art. 42 rozporzàdzenia. 

38.W dniu 20 lutego 2008 r. Oberlandesgericht Brandenburg oddali∏ odwo∏anie
I. Rinau od tego orzeczenia, utrzymujàc je w mocy w cz´Êci dotyczàcej opieki
nad Luizà, oraz stwierdzi∏, ˝e I. Rinau jest ju˝ zobowiàzana do przekazania
dziecka. I. Rinau by∏a obecna na rozprawie i przedstawi∏a uwagi. 

39.I. Rinau z∏o˝y∏a do Lietuvos apeliacinis teismas wniosek o nieuznanie wyroku
Amtsgericht Oranienburg z dnia 20 czerwca 2007 r. w cz´Êci dotyczàcej powie-
rzenia M. Rinau opieki nad Luisà i zobowiàzania matki do przekazania dziecka
ojcu i powierzenia mu opieki. 

40.Postanowieniem z dnia 14 wrzeÊnia 2007 r. Lietuvos apeliacinis teismas uzna∏
wniosek I. Rinau za niedopuszczalny. Zdaniem tego sàdu Êwiadectwo wydane
przez Amtsgericht Oranienburg na podstawie art. 42 rozporzàdzenia wskazuje,
˝e wszystkie przes∏anki konieczne do wydania takiego Êwiadectwa zosta∏y spe∏-
nione. Stwierdzajàc, ˝e wyrok ten w zakresie, w jakim nakazywa∏ powrót dziec-
ka do Niemiec, podlega bezpoÊredniemu wykonaniu na podstawie przepisów
sekcji 4 rozdzia∏u III rozporzàdzenia bez potrzeby uciekania si´ do szczególnej
procedury exequatur uznawania i wykonywania orzeczeƒ sàdowych, Lietuvos
apeliacinis teismas uzna∏, i˝ nale˝a∏o stwierdziç niedopuszczalnoÊç wniosku
I. Rinau o nieuznanie tego wyroku w cz´Êci dotyczàcej zobowiàzania jej do od-
dania Luisy ojcu i pozostawienia mu opieki nad nià. 

41.I. Rinau wnios∏a zatem skarg´ kasacyjnà do Lietuvos Auksciausiasis Teismas,
w której wnosi∏a o uchylenie tego postanowienia i wydanie nowego orzeczenia
uwzgl´dniajàcego jej wniosek o nieuznanie wyroku Amtsgericht Oranienburg
z dnia 20 czerwca 2007 r. w cz´Êci dotyczàcej powierzenia M. Rinau opieki
nad Luisà i zobowiàzania I. Rinau do przekazania dziecka ojcu i pozostawienia
mu opieki nad nià. 

42.W tych okolicznoÊciach Lietuvos Auksciausiasis Teismas postanowi∏ zawiesiç po-
st´powanie i zwróciç si´ do Trybuna∏u z nast´pujàcymi pytaniami prejudycjalnymi: 
„1)Czy strona w rozumieniu art. 21 rozporzàdzenia (…) mo˝e wnieÊç o nieuzna-

nie orzeczenia sàdowego, gdy nie zosta∏ z∏o˝ony wniosek o jego uznanie? 
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2) W przypadku twierdzàcej odpowiedzi na pytanie pierwsze, jak sàd krajowy
– rozpoznajàc wniosek o nieuznanie orzeczenia z∏o˝ony przez osob´, wzgl´-
dem której jest ono wykonalne – powinien stosowaç art. 31 ust. 1 rozporzà-
dzenia (…), który stanowi, ˝e »(…) osoba, przeciwko której wykonuje si´
orzeczenie, ani dziecko w tym stadium post´powania nie majà mo˝liwoÊci
z∏o˝enia jakiegokolwiek oÊwiadczenia«? 

3) Czy sàd krajowy – do którego osoba, na której spoczywa odpowiedzialnoÊç
rodzicielska, wnios∏a o nieuznanie orzeczenia sàdowego paƒstwa cz∏onkow-
skiego pochodzenia nakazujàcego powrót dziecka z nià zamieszka∏ego
do paƒstwa pochodzenia, dla którego to orzeczenia na podstawie art. 42
rozporzàdzenia (…) wydano Êwiadectwo – powinien je zbadaç na podstawie
sekcji 1 i 2 rozdzia∏u III rozporzàdzenia (…), jak to przewiduje art. 40 ust. 2
tego rozporzàdzenia? 

4) Co oznacza warunek »bez uszczerbku dla sekcji 4« okreÊlony w art. 21 ust. 3
rozporzàdzenia (…)?

5) Czy wydanie orzeczenia o wydaniu dziecka i wystawienie Êwiadectwa, o któ-
rym mowa w art. 42 rozporzàdzenia (…), przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego
pochodzenia po tym, jak sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym dziecko jest
bezprawnie zatrzymane, wyda∏ orzeczenie o powrocie dziecka do paƒstwa
pochodzenia, jest zgodne z celami i procedurami rozporzàdzenia (…)? 

6) Czy zakaz badania w∏aÊciwoÊci sàdu pochodzenia przewidziany w art. 24
rozporzàdzenia (…) oznacza, ˝e sàd krajowy – do którego wniesiono o uzna-
nie lub o nieuznanie orzeczenia sàdu zagranicznego i który nie mo˝e badaç
w∏aÊciwoÊci sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia oraz który nie
stwierdzi∏ innych podstaw nieuznania orzeczeƒ okreÊlonych w art. 23 rozpo-
rzàdzenia (…) – powinien uznaç orzeczenie sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego
pochodzenia o powrocie dziecka, jeÊli sàd paƒstwa cz∏onkowskiego pocho-
dzenia nie dochowa∏ przepisów post´powania okreÊlonych w rozporzàdze-
niu na potrzeby rozstrzygni´cia kwestii powrotu dziecka?”. 

W przedmiocie pilnego trybu prejudycjalnego

43.Postanowieniem z dnia 21 maja 2008 r., z∏o˝onym w sekretariacie Trybuna∏u
w dniu 22 maja 2008 r., Lietuvos Auksciausiasis Teismas zwróci∏ si´ o rozpo-
znanie odes∏ania prejudycjalnego w trybie pilnym, przewidzianym w art. 104b
regulaminu. 

44.W uzasadnieniu wniosku sàd odsy∏ajàcy powo∏uje si´ na motyw 17 rozporzà-
dzenia, w którym jest mowa o bezzw∏ocznym powrocie bezprawnie zatrzyma-
nego dziecka, oraz na art. 11 ust. 3 rozporzàdzenia, zgodnie z którym sàd,
w którym z∏o˝ono wniosek o powrót dziecka, powinien wydaç orzeczenie w ter-
minie szeÊciu tygodni. Sàd krajowy stwierdza, ˝e istnieje potrzeba pilnego dzia-
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∏ania z tego powodu, ˝e wszelkie opóênienie by∏oby bardzo niekorzystne dla
stosunków mi´dzy dzieckiem a tym rodzicem, z którym nie mieszka, a pogor-
szenie tych stosunków mo˝e byç nieodwracalne. 

45.Sàd odsy∏ajàcy powo∏uje si´ tak˝e na potrzeb´ ochrony dziecka przed ewentu-
alnie mo˝liwà szkodà i potrzeb´ zapewnienia sprawiedliwej równowagi mi´dzy
interesami dziecka a interesami jego rodziców, co równie˝ przemawia za ko-
niecznoÊcià skorzystania z trybu pilnego. 

46.Na wniosek s´dziego sprawozdawcy i po wys∏uchaniu rzecznika generalnego
trzecia izba postanowi∏a uwzgl´dniç wniosek sàdu odsy∏ajàcego o rozpoznanie
odes∏ania prejudycjalnego w trybie pilnym. 

W przedmiocie pytaƒ prejudycjalnych

Uwagi wst´pne

47.Konwencja z dnia 27 wrzeÊnia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sà-
dowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. 1972, L 299, s. 32), która by-
∏a nast´pnie wielokrotnie zmieniana, mia∏a na celu u∏atwienie uznawania i wyko-
nywania orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych i handlowych mi´dzy uma-
wiajàcymi si´ paƒstwami. W tym celu wprowadza∏a ona normy jurysdykcyjne
oraz procedury uznawania i wykonywania orzeczeƒ w tych dziedzinach. Podsta-
wà tych norm by∏a zasada zaufania sàdów jednego umawiajàcego si´ paƒstwa
do orzeczeƒ wydanych w drugim umawiajàcym si´ paƒstwie i na odwrót. Zgod-
nie z jej art. 1 konwencja ta nie stosuje si´ do stanu cywilnego, zdolnoÊci praw-
nej i zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, jak równie˝ ustawowego przedstawiciel-
stwa osób fizycznych oraz stosunków majàtkowych wynikajàcych z ma∏˝eƒstwa. 

48.Konwencja haska z 1980 r. zosta∏a zawarta w przekonaniu, ˝e interes dziecka
ma podstawowe znaczenie we wszystkich sprawach dotyczàcych opieki
nad nim oraz ˝e nale˝y chroniç dziecko na p∏aszczyênie mi´dzynarodowej
przed szkodliwymi skutkami wynikajàcymi z bezprawnego uprowadzenia go lub
zatrzymania, a tak˝e ˝e nale˝y ustaliç zasady post´powania w celu zagwaran-
towania niezw∏ocznego powrotu dziecka do paƒstwa jego sta∏ego pobytu oraz
zapewniç ochron´ prawa do odwiedzin. 

49.Kierunek konwencji wymienionych w dwóch poprzedzajàcych punktach zosta∏
– w zakresie spraw ma∏˝eƒskich i spraw dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzi-
cielskiej – utrzymany w rozporzàdzeniu. Ma ono zastosowanie w sprawach cy-
wilnych dotyczàcych po pierwsze rozwodu, separacji lub uniewa˝nienia ma∏-
˝eƒstwa, a po drugie – przyznawania, wykonywania, delegacji, ograniczenia lub
pozbawienia odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej. 

50.Zgodnie z motywem 21 rozporzàdzenia jego podstawà jest za∏o˝enie, ˝e uzna-
wanie i wykonywanie orzeczeƒ sàdowych wydanych w paƒstwie cz∏onkowskim
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powinno opieraç si´ na zasadzie wzajemnego zaufania, a przyczyny nieuznania
powinny byç mo˝liwie najmniej liczne. 

51.W myÊl motywów 12 i 13 rozporzàdzenia przyÊwieca mu idea, ˝e pierwszeƒstwo
powinien mieç najlepszy interes dziecka, a zgodnie z jego motywem 33 zmie-
rza ono do zapewnienia przestrzegania praw podstawowych dziecka zgodnie
z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

52.Rozporzàdzenie ma na celu w szczególnoÊci zniech´canie do uprowadzania
dzieci z jednego paƒstwa cz∏onkowskiego do drugiego, a, w przypadku gdy
do takiego uprowadzenia dojdzie – spowodowanie, by powrót dziecka nastàpi∏
niezw∏ocznie. 

53.Stosownie do motywu 17 rozporzàdzenia stanowi ono uzupe∏nienie postano-
wieƒ konwencji haskiej z 1980 r., która nadal jest stosowana. 

54.Na podstawie art. 60 rozporzàdzenia ma ono pierwszeƒstwo przed konwencjà
z 1980 r. 

55.To w∏aÊnie w Êwietle uwag i zasad przypomnianych w pkt 47–54 niniejszego wy-
roku nale˝y udzieliç odpowiedzi na pytania prejudycjalne. 

W przedmiocie pytaƒ od czwartego do szóstego

56. Poprzez pytania od czwartego do szóstego, które nale˝y rozwa˝yç ∏àcznie
w pierwszej kolejnoÊci, sàd odsy∏ajàcy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy
wydanie przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia orzeczenia o powro-
cie dziecka i wydanie Êwiadectwa, o którym mowa w art. 42 rozporzàdzenia, sà
zgodne z celami tego rozporzàdzenia i przewidzianymi w nim procedurami,
w przypadku gdy sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym dziecko zosta∏o bez-
prawnie zatrzymane, wyda∏ orzeczenie o powrocie dziecka do paƒstwa pocho-
dzenia. Sàd krajowy zmierza ponadto do ustalenia, czy art. 24 rozporzàdzenia
nale˝y rozumieç w ten sposób, ˝e sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym mia-
∏o miejsce bezprawne zatrzymanie dziecka, powinien uznaç orzeczenie nakazu-
jàce jego powrót wydane przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia, je-
˝eli ten ostatni nie przestrzega∏ procedury okreÊlonej w rozporzàdzeniu. 

57. Artyku∏ 11 ust. 8 rozporzàdzenia stanowi, ˝e „bez wzgl´du na orzeczenie o od-
mowie powrotu dziecka na podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r. ka˝de
nast´pne orzeczenie wymagajàce powrotu dziecka wydane przez sàd w∏aÊciwy
na podstawie niniejszego rozporzàdzenia podlega wykonaniu zgodnie z sek-
cjà 4 rozdzia∏u III w celu zabezpieczenia powrotu dziecka”. 

58. Niektórzy autorzy uwag przedstawionych Trybuna∏owi stojà na stanowisku, i˝
przepis ten ma taki skutek, ˝e Êwiadectwo mo˝na wydaç na podstawie art. 42
rozporzàdzenia jedynie wtedy, gdy wczeÊniej zosta∏o wydane orzeczenie o od-
mowie powrotu na podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r. Ich zdaniem
wynika stàd, ˝e w post´powaniu przed sàdem krajowym okolicznoÊç, i˝ Lietu-
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vos apeliacinis teismas orzeczeniem z dnia 15 marca 2007 r. nakaza∏ powrót
dziecka, powinna dla sàdów paƒstwa pochodzenia stanowiç przeszkod´ dla
wydania Êwiadectwa na podstawie art. 42 rozporzàdzenia, co uczyni∏ Amtsge-
richt Oranienburg orzeczeniem z dnia 20 czerwca 2007 r., utrzymanym w mocy
orzeczeniem Oberlandesgericht Brandenburg z dnia 20 lutego 2008 r. 

59.Nale˝y zgodziç si´ z wyk∏adnià, zgodnie z którà nie mo˝na wydaç Êwiadectwa
na podstawie art. 42 rozporzàdzenia, je˝eli wczeÊniej nie zosta∏o wydane orze-
czenie o odmowie powrotu. 

60.Takie w∏aÊnie rozumienie wyp∏ywa bowiem z rozporzàdzenia jako ca∏oÊci,
a w szczególnoÊci z jego art. 11 ust. 8. 

61.Rozporzàdzenie przewiduje najpierw, ˝e orzeczenia wydane w jednym paƒstwie
cz∏onkowskim sà uznawane w innych paƒstwach cz∏onkowskich bez potrzeby
przeprowadzania specjalnego post´powania. Nast´pnie porzàdkuje problema-
tyk´ uznawania i wykonywania poprzez wyodr´bnienie dwóch Êcie˝ek (art. 21
ust. 1 i 3, art. 11 ust. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1). Zgodnie z pierwszà z nich
wydania orzeczenia o uznaniu i nadania klauzuli wykonalnoÊci mo˝na si´ do-
magaç w trybie procedur przewidzianych w rozdziale III sekcja 2 rozporzàdze-
nia. Zgodnie z drugà wykonalnoÊç niektórych orzeczeƒ dotyczàcych prawa
do kontaktów lub nakazujàcych powrót dziecka podlega przepisom sekcji 4 te-
go samego rozdzia∏u. 

62.Ta druga Êcie˝ka wià˝e si´ ÊciÊle z postanowieniami konwencji haskiej z 1980 r.
i ma na celu – przy spe∏nieniu okreÊlonych przes∏anek – spowodowanie bez-
zw∏ocznego powrotu dziecka. 

63.Mimo i˝ wykonalnoÊç orzeczenia nakazujàcego powrót dziecka, które zapad∏o
póêniej ni˝ orzeczenie o odmowie powrotu, nierozerwalnie wià˝e si´ z pozosta-
∏à problematykà uregulowanà w rozporzàdzeniu, w szczególnoÊci z prawem
do opieki, to jednak korzysta z autonomii proceduralnej, która ma zapobiec
opóênianiu powrotu dziecka bezprawnie zabranego do innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego lub bezprawnie zatrzymanego w paƒstwie cz∏onkowskim innym ni˝
to, w którym dziecko zwykle zamieszkiwa∏o bezpoÊrednio przed bezprawnym
zabraniem lub zatrzymaniem. 

64.Autonomia proceduralna przepisów art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporzàdzenia
oraz pierwszeƒstwo jurysdykcyjne przyznane sàdowi paƒstwa cz∏onkowskiego
pochodzenia w ramach sekcji 4 rozdzia∏u III rozporzàdzenia zosta∏y przej´te
w jego art. 43 i 44, które przewidujà, ˝e do sprostowania Êwiadectwa stosuje si´
prawo paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia, ˝e przeciwko wydaniu takiego
Êwiadectwa nie przys∏ugujà ˝adne Êrodki odwo∏awcze oraz ˝e Êwiadectwo to
jest skuteczne wy∏àcznie w granicach wykonalnoÊci orzeczenia. 

65.Zastrze˝enie, wyra˝one s∏owami „bez uszczerbku dla sekcji 4”, zawarte
w art. 21 ust. 3 rozporzàdzenia i stanowiàce przedmiot pytania czwartego
przedstawionego przez sàd odsy∏ajàcy, ma na celu uÊciÊlenie, ˝e przyznane
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ka˝dej ze stron uprawnienie do z∏o˝enia wniosku o uznanie lub nieuznanie orze-
czenia wydanego w paƒstwie cz∏onkowskim, nie wyklucza mo˝liwoÊci – gdy od-
powiednie przes∏anki sà spe∏nione – skorzystania z re˝imu przewidzianego
w art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporzàdzenia dla sytuacji, gdy orzeczenie o po-
wrocie nast´puje po orzeczeniu o odmowie powrotu, poniewa˝ ten re˝im ma
pierwszeƒstwo przed re˝imem przewidzianym w sekcji 1 i 2 rozdzia∏u III. 

66.Nale˝y podkreÊliç, ˝e procedura przewidziana na wypadek powrotu dziecka na-
st´pujàcego po orzeczeniu o odmowie powrotu przejmuje i wzmacnia postano-
wienia art. 12 i 13 konwencji haskiej z 1980 r. W szczególnoÊci termin rozpozna-
nia wniosku o odmow´ powrotu jest bardzo krótki. Ponadto sàd w∏aÊciwy
na podstawie rozporzàdzenia mo˝e wydaç ostateczne orzeczenie nakazujàce
powrót. Wreszcie procedur´ koƒczy zaopatrzenie orzeczenia w Êwiadectwo,
które przyznaje mu szczególnà wykonalnoÊç, przy czym warunki wydania i skut-
ki Êwiadectwa sà wyraênie okreÊlone w rozporzàdzeniu. 

67.I tak, co si´ tyczy warunków wydania, z art. 42 ust. 2 rozporzàdzenia wynika, ˝e
sàd pochodzenia, który wyda∏ orzeczenie okreÊlone w jego art. 40 ust. 1 lit. b),
wydaje Êwiadectwo okreÊlone w ust. 1 wy∏àcznie, je˝eli: 
„a)dziecko zosta∏o wys∏uchane, chyba ˝e uznano, ˝e by∏oby to niew∏aÊciwe,

uwzgl´dniajàc jego wiek i poziom dojrza∏oÊci,
b) zainteresowane strony zosta∏y wys∏uchane; oraz
c) sàd uwzgl´dni∏ przy wydawaniu orzeczenia przyczyny i dowody le˝àce u pod-

staw nakazu wydanego na podstawie art. 13 konwencji haskiej z 1980 r.”. 
68.OdnoÊnie do skutków wydania Êwiadectwa z tà w∏aÊnie chwilà orzeczenie o po-

wrocie dziecka okreÊlone w art. 40 ust. 1 lit. b) uznaje si´ i wykonuje w innym
paƒstwie cz∏onkowskim bez potrzeby nadania klauzuli wykonalnoÊci oraz mo˝-
liwoÊci sprzeciwienia si´ uznaniu. 

69.Nale˝y przypomnieç, ˝e ten re˝im ma zastosowanie jedynie, w przypadku gdy
powrót dziecka nast´puje po orzeczeniu o odmowie powrotu, o którym mowa
w art. 11 ust. 8 rozporzàdzenia. 

70.Za takim stanowiskiem przemawia art. 11 ust. 8 rozporzàdzenia, który stanowi,
˝e „bez wzgl´du na orzeczenie o odmowie powrotu dziecka na podstawie
art. 13 konwencji haskiej z 1980 r. ka˝de nast´pne orzeczenie wymagajàce po-
wrotu dziecka wydane przez sàd w∏aÊciwy na podstawie niniejszego rozporzà-
dzenia podlega wykonaniu zgodnie z sekcjà 4 rozdzia∏u III w celu zabezpiecze-
nia powrotu dziecka”. 

71.O ile wyra˝enie „bez wzgl´du na orzeczenie o odmowie powrotu” jest do pew-
nego stopnia niejasne, to jego powiàzanie z poj´ciem „ka˝de nast´pne orze-
czenie” wskazuje na istnienie zwiàzku czasowego mi´dzy jednym orzeczeniem,
tj. orzeczeniem o odmowie powrotu oraz orzeczeniem nast´pujàcym póêniej;
takie sformu∏owanie nie pozostawia jakichkolwiek wàtpliwoÊci co do tego, ˝e
pierwsze orzeczenie zapad∏o wczeÊniej. 
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72.Wyk∏adni´ takà potwierdza motyw 17 rozporzàdzenia zawierajàcy uÊciÊlenie, ˝e
orzeczenie odmawiajàce powrotu „mo˝e zostaç zastàpione póêniejszà decyzjà
podj´tà przez sàd paƒstwa cz∏onkowskiego miejsca sta∏ego pobytu dziecka
przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem”. 

73.Równie˝ brzmienie art. 42 ust. 2 lit. c) rozporzàdzenia – który nak∏ada na sàd
obowiàzek uwzgl´dnienia przy wydawaniu orzeczenia przyczyn i dowodów le-
˝àcych u podstaw orzeczenia wydanego na podstawie art. 13 konwencji haskiej
z 1980 r. – wskazuje, ˝e sàd ten mo˝e wydaç rozstrzygni´cie jedynie po wyda-
niu orzeczenia odmawiajàcego powrotu w paƒstwie cz∏onkowskim wykonania. 

74.Wynika stàd, ˝e art. 40 ust. 1 lit. b) rozporzàdzenia jest przepisem, który znaj-
duje zastosowanie wy∏àcznie wówczas, gdy istnieje wczeÊniejsze orzeczenie,
wydane w paƒstwie cz∏onkowskim pochodzenia. 

75.Autorzy uwag wspomnianych w pkt 58 niniejszego wyroku wywodzà z takiej wy-
k∏adni skutki, z którymi jednak nie sposób si´ zgodziç. 

76.Artyku∏ 11 ust. 3 rozporzàdzenia wymaga bowiem, by sàdy, w których z∏o˝ono
wniosek o powrót, dzia∏a∏y bez zb´dnej zw∏oki, przy u˝yciu najszybszych pro-
cedur przewidzianych w prawie krajowym. Akapit drugi tego artyku∏u wymaga
ponadto, by bez uszczerbku dla tego celu szybkiego dzia∏ania sàd wyda∏ orze-
czenie nie póêniej ni˝ w ciàgu szeÊciu tygodni od z∏o˝enia wniosku, z wyjàt-
kiem sytuacji, w których szczególne okolicznoÊci uniemo˝liwiajà dotrzymanie
tego terminu. 

77.Dok∏adniej art. 11 ust. 6 przewiduje, ˝e sàd, który wyda∏ orzeczenie odmawiajà-
ce powrotu dziecka, powinien niezw∏ocznie, bezpoÊrednio lub poprzez organ
centralny, przekazaç kopi´ tego orzeczenia sàdowego oraz odnoÊnych doku-
mentów, w szczególnoÊci protoko∏ów z rozpraw, sàdowi w∏aÊciwemu lub orga-
nom centralnym w paƒstwie cz∏onkowskim, w którym dziecko zwykle zamiesz-
kiwa∏o bezpoÊrednio przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem. Pilny
charakter tych dzia∏aƒ wynika tak˝e z ostatniego zdania tego ust´pu, zgodnie
z którym „w∏aÊciwy sàd otrzyma wszystkie wspomniane dokumenty w ciàgu
miesiàca od dnia wydania nakazu odmawiajàcego powrotu dziecka”. 

78.Celem tych przepisów jest nie tylko zapewnienie niezw∏ocznego powrotu dziec-
ka do paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym zwykle zamieszkiwa∏o bezpoÊrednio
przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem, ale tak˝e umo˝liwienie sàdo-
wi paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia ocen´ przyczyn i dowodów le˝àcych
u podstaw orzeczenia odmawiajàcego powrotu. 

79.W szczególnoÊci sàd paƒstwa pochodzenia ma obowiàzek ustaliç, czy zosta∏y
spe∏nione przes∏anki wymienione w pkt 67 niniejszego wyroku. 

80.Z uwagi na to, i˝ na podstawie art. 10 i 40 ust. 1 lit. b) taka ocena nale˝y osta-
tecznie do sàdu paƒstwa pochodzenia, kwestie incydentalne pojawiajàce si´ lub
powtarzajàce si´ w paƒstwie cz∏onkowskim wykonania nie sà decydujàce i mo˝-
na uznaç, ˝e nie majà one znaczenia dla celów stosowania rozporzàdzenia. 
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81.Gdyby by∏o inaczej, rozporzàdzenie mog∏oby zostaç pozbawione jego effet uti-
le, poniewa˝ cel polegajàcy na niezw∏ocznym powrocie dziecka by∏by uzale˝-
niony od wyczerpania procedur istniejàcych w prawie krajowym paƒstwa cz∏on-
kowskiego, w którym dziecko zosta∏o bezprawnie zatrzymane. Takie ryzyko tym
bardziej nale˝y rozwa˝yç, ˝e w przypadku ma∏ych dzieci czas biologiczny nie
mo˝e byç mierzony wed∏ug ogólnych kryteriów z uwagi na ich struktur´ psy-
chicznà i intelektualnà oraz szybkoÊç jej rozwoju. 

82.Nawet je˝eli celem rozporzàdzenia nie jest ujednolicenie przepisów prawa ma-
terialnego i procesowego poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich, istotne jest
jednak, by stosowanie tych przepisów krajowych nie odbywa∏o si´ ze szkodà
dla jego effet utile (zob. podobnie w odniesieniu do Konwencji z dnia 27 wrze-
Ênia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywil-
nych i handlowych wyroki: z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie C-365/88 Hagen,
Rec. s. I-1845, pkt 19 i 20; z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie C-68/93 Shevill i in.,
Rec. s. I-415, pkt 36 oraz z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie C-159/02 Turner,
Rec. s. I-3565, pkt 29). 

83.Nale˝y dodaç, ˝e taka wyk∏adnia rozporzàdzenia jest zgodna z jego wymogami
i celem oraz jako jedyna w najwi´kszym stopniu zapewnia skutecznoÊç prawa
wspólnotowego. 

84.Znajduje ona zresztà dwojakie potwierdzenie. Pierwsze wynika ze sformu∏owa-
nia „ka˝de nast´pne orzeczenie wymagajàce powrotu dziecka” zawartego
w art. 11 ust. 8 rozporzàdzenia i wyra˝ajàcego ide´, ˝e z chwilà, gdy zosta∏o wy-
dane orzeczenie o odmowie powrotu, sàd paƒstwa pochodzenia mo˝e stanàç
w obliczu koniecznoÊci wydania jednego lub kilku orzeczeƒ w celu spowodo-
wania powrotu dziecka, w tym w sytuacjach impasu proceduralnego lub fak-
tycznego. Po drugie, znajduje ona równie˝ potwierdzenie systemowe, opierajà-
ce si´ na okolicznoÊci, ˝e – inaczej ni˝ w przypadku procedury opisanej
w art. 33–35 rozporzàdzenia dotyczàcej wniosku o nadanie klauzuli wykonalno-
Êci – wykonalnoÊç orzeczeƒ wydanych na zasadach przewidzianych w sekcji 4
rozdzia∏u III (prawo do kontaktów i powrót dziecka) mo˝e byç stwierdzona przez
sàd paƒstwa pochodzenia niezale˝nie od wszelkiej mo˝liwoÊci zaskar˝enia
– czy to w paƒstwie cz∏onkowskim pochodzenia, czy to w paƒstwie wykonania. 

85.Poprzez wykluczenie, w odniesieniu do wydania Êwiadectwa na podstawie
art. 42 ust. 1, jakiejkolwiek mo˝liwoÊci wniesienia Êrodka odwo∏awczego z wy-
jàtkiem wniosku o sprostowanie w rozumieniu art. 43 ust. 1, rozporzàdzenie ma
na celu unikni´cie sytuacji, w której skutecznoÊç jego przepisów by∏aby os∏a-
biona wskutek nadu˝ycia procedury. Ponadto wÊród procedur odwo∏awczych
wskazanych w art. 68 nie figuruje ani jedna dotyczàca orzeczeƒ wydanych w ra-
mach sekcji 4 rozdzia∏u III rozporzàdzenia. 

86.Powy˝sze rozwa˝ania stanowià odpowiedê na konkretnà sytuacj´ istniejàcà
w sporze przed sàdem krajowym. 
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87. Po pierwsze, nie wydaje si´, by ciàg orzeczeƒ sàdów litewskich, dotyczàcych
zarówno wniosku o powrót, jak i wniosku o nieuznanie orzeczenia zaopatrzone-
go w Êwiadectwo zgodnie z art. 42 rozporzàdzenia, zosta∏ wydany z poszano-
waniem autonomii proceduralnej przewidzianej w tym przepisie. Po drugie, licz-
ba orzeczeƒ i ich ró˝norodnoÊç (uchylenia, zmiany, wznowienia, zawieszenia)
dowodzà, ˝e nawet je˝eli zastosowano najszybsze procedury krajowe, czas, ja-
ki up∏ynà∏ do dnia wydania Êwiadectwa, pozostaje w jaskrawej sprzecznoÊci
z wymogami rozporzàdzenia. 

88.Nale˝y dodaç, ˝e skoro nie wyra˝ono jakiejkolwiek wàtpliwoÊci co do autentycz-
noÊci Êwiadectwa wydanego przez sàd niemiecki, a samo Êwiadectwo zawiera
wszystkie elementy, jakich wymaga art. 42 rozporzàdzenia, to Êrodek odwo∏aw-
czy od wydania Êwiadectwa lub sprzeciw wobec jego uznania podlegajà
na podstawie art. 43 ust. 2 wy∏àcznie odrzuceniu, a sàd wezwany mo˝e jedynie
stwierdziç wykonalnoÊç orzeczenia zaopatrzonego w Êwiadectwo. 

89.W Êwietle powy˝szych rozwa˝aƒ na pytania od czwartego do szóstego nale˝y
odpowiedzieç w ten sposób, ˝e z chwilà gdy orzeczenie o odmowie powrotu
zosta∏o wydane i przekazane do wiadomoÊci sàdu paƒstwa pochodzenia, dla
celów wydania Êwiadectwa przewidzianego w art. 42 rozporzàdzenia bez zna-
czenia jest, czy orzeczenie to zosta∏o zawieszone, zmienione, uchylone lub
w ka˝dym razie nie uprawomocni∏o si´ albo zosta∏o zastàpione orzeczeniem
o powrocie, o ile powrót dziecka w rzeczywistoÊci nie nastàpi∏. Je˝eli nie wyra-
˝ono ˝adnej wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci tego Êwiadectwa, a samo Êwia-
dectwo zosta∏o sporzàdzone przy u˝yciu formularza, którego wzór znajduje si´
w za∏àczniku IV do rozporzàdzenia, to sprzeciwienie si´ uznaniu orzeczenia
o powrocie jest zabronione, a do sàdu wezwanego nale˝y wy∏àcznie nadanie
klauzuli wykonalnoÊci orzeczeniu zaopatrzonemu w Êwiadectwo i zezwolenie
na powrót dziecka. 

W przedmiocie pytania pierwszego

90.Poprzez pytanie pierwsze sàd odsy∏ajàcy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy
strona w rozumieniu art. 21 rozporzàdzenia mo˝e ˝àdaç nieuznania orzeczenia,
je˝eli wczeÊniej nie zosta∏ z∏o˝ony wniosek o uznanie tego samego orzeczenia. 

91.Odpowiedê na pytania od czwartego do szóstego wyklucza mo˝liwoÊç z∏o˝enia
wniosku o nieuznanie, w przypadku gdy orzeczenie o powrocie dziecka zosta-
∏o wydane i zaopatrzone w Êwiadectwo zgodnie z przepisami art. 11 ust. 8
i art. 42 rozporzàdzenia. 

92.Mo˝liwoÊci takiej nie mo˝na jednak wykluczyç w sposób generalny. 
93.Artyku∏ 21 ust. 3 rozporzàdzenia przewiduje bowiem, ˝e „bez uszczerbku dla

sekcji 4 niniejszego rozdzia∏u ka˝da ze stron mo˝e, zgodnie z procedurami
przewidzianymi w sekcji 2 niniejszego rozdzia∏u, sk∏adaç wniosek o uznanie lub
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nieuznanie orzeczenia”. W akapicie drugim tego ust´pu ustalono w tym celu za-
sady jurysdykcji terytorialnej. 

94.Nie mo˝na te˝ wykluczyç sytuacji, gdy z∏o˝enie wniosku o nieuznanie orzecze-
nia skutkuje incydentalnie jego uznaniem. W takim przypadku znajdzie zastoso-
wanie art. 21 ust. 4. 

95.Mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku o nieuznanie, zanim zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o uznanie, mo˝e s∏u˝yç realizacji ró˝nych celów – czy to natury materialnej,
w szczególnoÊci dotyczàcych najlepszych interesów dziecka lub stabilizacji
i spokoju rodziny, czy to natury procesowej – umo˝liwiajàc przedstawienie za-
wczasu Êrodków dowodowych, które mog∏yby staç si´ niedost´pne w przy-
sz∏oÊci. 

96.W przypadku wniosku o nieuznanie nale˝y jednak przestrzegaç procedury prze-
widzianej w rozdziale III sekcji 2 rozporzàdzenia, a w szczególnoÊci wniosek ten
mo˝e byç rozpatrywany zgodnie z przepisami prawa krajowego jedynie wów-
czas, gdy przepisy te nie ograniczajà zakresu i skutków rozporzàdzenia. 

97.Na pytanie pierwsze nale˝y wi´c odpowiedzieç w ten sposób, ˝e z wyjàtkiem
przypadku, gdy post´powanie dotyczy orzeczenia zaopatrzonego w Êwiadec-
two na podstawie art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporzàdzenia, ka˝da ze stron mo-
˝e z∏o˝yç wniosek o nieuznanie orzeczenia sàdowego, nawet je˝eli wczeÊniej
nie zosta∏ z∏o˝ony wniosek o uznanie orzeczenia. 

W przedmiocie pytania drugiego

98. Poprzez pytanie drugie sàd odsy∏ajàcy zmierza do ustalenia, w jaki sposób
– w przypadku gdy dochodzi do badania wniosku o nieuznanie orzeczenia z∏o-
˝onego przez osob´, wobec której orzeczenie to sta∏o si´ wykonalne, a ˝aden
wniosek o uznanie wczeÊniej nie wp∏ynà∏ – nale˝y stosowaç art. 31 ust. 1 roz-
porzàdzenia, w szczególnoÊci fragment zdania, w którym jest mowa o tym, ˝e
„osoba, przeciwko której wykonuje si´ orzeczenie, ani dziecko w tym stadium
post´powania nie majà mo˝liwoÊci z∏o˝enia jakiegokolwiek oÊwiadczenia”. 

99. Zastrze˝enie poczynione w pkt 91 niniejszego wyroku pozostaje aktualne rów-
nie˝ dla tej kwestii. 

100. Z tym zastrze˝eniem nale˝y stwierdziç, ˝e w przypadku gdy zosta∏ z∏o˝ony
wniosek o nieuznanie orzeczenia sàdowego, a nie zosta∏ wczeÊniej z∏o˝ony
wniosek o jego uznanie, art. 31 ust. 1 rozporzàdzenia nale˝y interpretowaç
w Êwietle szczególnego usytuowania sekcji 2 rozdzia∏u II rozporzàdzenia.
W zwiàzku z tym przepisu tego nie nale˝y stosowaç. 

101. Artyku∏ 31 rozporzàdzenia dotyczy bowiem nadania klauzuli wykonalnoÊci.
Stanowi on, ˝e w takim przypadku osoba, przeciwko której zosta∏ z∏o˝ony wnio-
sek, nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia jakiegokolwiek oÊwiadczenia. Taka w∏aÊciwoÊç
tej procedury znajduje wyjaÊnienie w okolicznoÊci, ˝e skoro jest to post´powa-
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nie o charakterze wykonawczym i jednostronnym, to dopuszczenie oÊwiadczeƒ
tej strony nie by∏oby mo˝liwe bez zmiany tego charakteru na deklaratoryjny
i kontradyktoryjny, co by∏oby sprzeczne z samà jej logikà, zgodnie z którà pra-
wo do obrony jest zagwarantowane dzi´ki odwo∏aniu przewidzianemu w art. 33
rozporzàdzenia. 

102. Sytuacja jest odmienna w przypadku wniosku o nieuznanie. 
103. OdmiennoÊç ta wynika z faktu, ˝e w takiej sytuacji to wnioskodawca jest

osobà, przeciwko której wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoÊci móg∏by byç
z∏o˝ony. 

104. Skoro wymogi wspomniane w pkt 101 niniejszego wyroku w tej sytuacji nie sà
uzasadnione, osoba, przeciwko której z∏o˝ono wniosek o nieuznanie, nie mo˝e
byç pozbawiona mo˝liwoÊci z∏o˝enia oÊwiadczenia. 

105. Ka˝de inne rozwiàzanie mog∏oby ograniczaç skutecznoÊç dzia∏aƒ wniosko-
dawcy, skoro celem post´powania w sprawie nieuznania jest uzyskanie oceny
negatywnej, która ze swej istoty wymaga kontradyktoryjnoÊci. 

106. Z powy˝szego wynika, ˝e – jak wskaza∏a Komisja – strona pozwana, która do-
maga si´ uznania, mo˝e sk∏adaç oÊwiadczenia. 

107. W tym stanie rzeczy na pytanie drugie nale˝y odpowiedzieç w ten sposób,
˝e art. 31 ust. 1 rozporzàdzenia – w zakresie, w jakim stanowi on, ˝e osoba,
przeciwko której wykonuje si´ orzeczenie, ani dziecko w tym stadium post´-
powania nie majà mo˝liwoÊci z∏o˝enia jakiegokolwiek oÊwiadczenia – nie ma
zastosowania w post´powaniu w sprawie nieuznania orzeczenia sàdowego
wszcz´tego mimo braku wczeÊniejszego wniosku o uznanie tego samego
orzeczenia. W takiej sytuacji strona pozwana, która domaga si´ uznania, mo-
˝e sk∏adaç oÊwiadczenia. 

W przedmiocie pytania trzeciego

108. Poprzez pytanie trzecie sàd odsy∏ajàcy zmierza do ustalenia, czy sàd krajowy
– do którego osoba, na której spoczywa odpowiedzialnoÊç rodzicielska, wnio-
s∏a o nieuznanie orzeczenia sàdowego paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia
nakazujàcego powrót dziecka do paƒstwa pochodzenia, dla którego to orze-
czenia na podstawie art. 42 rozporzàdzenia wydano Êwiadectwo – powinien je
zbadaç na podstawie sekcji 1 i 2 rozdzia∏u III rozporzàdzenia, jak to przewiduje
art. 40 ust. 2 tego rozporzàdzenia. 

109. Jak wynika z odpowiedzi udzielonych na poprzednie pytania, wniosek o nie-
uznanie orzeczenia sàdowego nie jest dopuszczalny, je˝eli zosta∏o wydane
Êwiadectwo na podstawie art. 42 rozporzàdzenia. W takiej sytuacji orzeczenie
zaopatrzone w Êwiadectwo jest wykonalne i nie mo˝na sprzeciwiç si´ jego
uznaniu. 

110. W tej sytuacji udzielenie odpowiedzi na pytanie trzecie nie jest konieczne. 
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W przedmiocie kosztów

111. Dla stron post´powania przed sàdem krajowym niniejsze post´powanie ma
charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sàdem,
do niego zatem nale˝y rozstrzygni´cie o kosztach. Koszty poniesione w zwiàz-
ku z przedstawieniem uwag Trybuna∏owi, inne ni˝ poniesione przez strony po-
st´powania przed sàdem krajowym, nie podlegajà zwrotowi. 

Z powy˝szych wzgl´dów Trybuna∏ (trzecia izba) orzeka, co nast´puje:

1) Z chwilà gdy orzeczenie o odmowie powrotu zosta∏o wydane i przekazane
do wiadomoÊci sàdu paƒstwa pochodzenia, dla celów wydania Êwiadectwa
przewidzianego w art. 42 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27
listopada 2003 r. dotyczàcego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowie-
dzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1347/2000
bez znaczenia jest, czy orzeczenie to zosta∏o zawieszone, zmienione, uchy-
lone lub w ka˝dym razie nie uprawomocni∏o si´ albo zosta∏o zastàpione
orzeczeniem o powrocie, o ile powrót dziecka w rzeczywistoÊci nie nastà-
pi∏. Je˝eli nie wyra˝ono ˝adnej wàtpliwoÊci do autentycznoÊci tego Êwia-
dectwa, a samo Êwiadectwo zosta∏o sporzàdzone przy u˝yciu formularza,
którego wzór znajduje si´ w za∏àczniku IV do rozporzàdzenia, to sprzeci-
wienie si´ uznaniu orzeczenia o powrocie jest zabronione, a do sàdu we-
zwanego nale˝y wy∏àcznie nadanie klauzuli wykonalnoÊci orzeczeniu za-
opatrzonemu w Êwiadectwo i zezwolenie na powrót dziecka.

2) Z wyjàtkiem przypadku, gdy post´powanie dotyczy orzeczenia zaopatrzo-
nego w Êwiadectwo na podstawie art. 11 ust. 8, art. 40 i 42 rozporzàdzenia
nr 2201/2003, ka˝da ze stron mo˝e z∏o˝yç wniosek o nieuznanie orzecze-
nia sàdowego, nawet je˝eli wczeÊniej nie zosta∏ z∏o˝ony wniosek o uznanie
orzeczenia.

3) Artyku∏ 31 ust. 1 rozporzàdzenia nr 2201/2003 – w zakresie, w jakim stano-
wi on, ˝e osoba, przeciwko której wykonuje si´ orzeczenie, ani dziecko
w tym stadium post´powania nie majà mo˝liwoÊci z∏o˝enia jakiegokolwiek
oÊwiadczenia – nie ma zastosowania w post´powaniu w sprawie nieuzna-
nia orzeczenia sàdowego wszcz´tego mimo braku wczeÊniejszego wnio-
sku o uznanie tego samego orzeczenia. W takiej sytuacji strona pozwana,
która domaga si´ uznania, mo˝e sk∏adaç oÊwiadczenia.
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Dariusz ¸ubowski

Praktyczne aspekty procedury pytaƒ prejudycjalnych

Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci (nazwa traktatowa: Trybuna∏ Sprawiedli-
woÊci Wspólnot Europejskich – zwany dalej „ETS”) oraz Sàd Pierwszej Instancji
(nazwa traktatowa: Sàd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich – zwany dalej
„SPI”) czuwajà nad poszanowaniem prawa w wyk∏adni i stosowaniu Traktatów
ustanawiajàcych Wspólnoty Europejskie oraz przepisów stanowionych przez w∏a-
Êciwe instytucje Wspólnoty (art. 220 TWE).

Traktatowe podstawy funkcjonowania Trybuna∏u 

Poczàtkowo Traktaty Wspólnot przewidywa∏y dla ka˝dej z nich odr´bne organy sà-
dowe. Dopiero umowa z 1957 r. o niektórych wspólnych organach, przyzna∏a Trybuna-
∏owi SprawiedliwoÊci status organu sàdowego trzech Wspólnot. Podstaw´ traktatowà
dla funkcjonowania ETS stanowià art. 220–245 (164–188) Traktatu o Wspólnocie Euro-
pejskiej oraz art. 1 (A) Traktatu o Unii Europejskiej. Istotne zmiany wspólnotowego sys-
temu wymiaru sprawiedliwoÊci dokonane zosta∏y w Traktacie Nicejskim z 1 lutego
2003 r. Po zmianach dokonanych w Nicei art. 220 Traktatu stanowi, i˝ Trybuna∏ Sprawie-
dliwoÊci i Sàd Pierwszej Instancji, ka˝dy w granicach swej w∏aÊciwoÊci, zapewniajà po-
szanowanie prawa w interpretacji i stosowaniu niniejszego Traktatu. Dodaje ponadto,
i˝ przy Sàdzie Pierwszej Instancji mogà byç tworzone dodatkowo izby sàdowe w celu
wykonywania w∏aÊciwoÊci sàdowej w niektórych, okreÊlonych Traktatem dziedzinach. 

Sk∏ad i funkcje Trybuna∏u

Trybuna∏ sk∏ada si´ z 27 s´dziów (po jednym z ka˝dego Paƒstwa Cz∏onkowskie-
go), wyznaczonych na mocy zgodnej decyzji Paƒstw Cz∏onkowskich. Winny to byç
osoby o najwy˝szych kwalifikacjach prawniczych, uprawniajàcych do obj´cia naj-
wy˝szych stanowisk sàdowych w swoim kraju, których niezale˝noÊç nie budzi naj-
mniejszych wàtpliwoÊci. Z chwilà powo∏ania na to stanowisko, s´dzia przestaje byç
reprezentantem swojego paƒstwa, dzia∏a natomiast w imieniu Wspólnot i ma
na wzgl´dzie poszanowanie prawa wspólnotowego.

S´dziowie sà mianowani na okres 6 lat, tak i˝ co 3 lata zmienia si´ mniej wi´cej po-
∏owa sk∏adu Trybuna∏u, z tym, i˝ przys∏uguje im prawo do reelekcji. Paƒstwo Cz∏onkow-
skie nie mo˝e usunàç „swojego” s´dziego w okresie pe∏nienia przez niego s∏u˝by. 
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Orzekanie przez Trybuna∏

Trybuna∏ orzeka w izbach z∏o˝onych z 3 lub 5 s´dziów. Od ostatniego posze-
rzenia Unii Europejskiej obok sesji plenarnych Trybuna∏u wprowadzono tak˝e tzw.
Wielkà Izb´ liczàcà 13 s´dziów, która pe∏ni obowiàzki posiedzenia plenarnego.
Wp∏ywajàca sprawa kierowana jest do s´dziego sprawozdawcy, a nast´pnie przy-
dzielana jednemu s´dziemu oraz rzecznikowi generalnemu. W trakcie fazy pisem-
nej wszystkie strony, których sprawa dotyczy, a tak˝e zainteresowane paƒstwa,
przedk∏adajà pisemne oÊwiadczenia a s´dzia, któremu przydzielono danà spraw´
sporzàdza odpowiednie sprawozdanie sumujàce i oceniajàce te oÊwiadczenia.
Odr´bnie swoje wnioski wyprowadza Rzecznik Generalny. W rezultacie tych dzia-
∏aƒ powstaje projekt wst´pnego rozstrzygni´cia, który przedstawiany jest pozosta-
∏ym cz∏onkom Trybuna∏u do rozwa˝enia. Kolejnà fazà jest publiczne przes∏ucha-
nie. Adwokaci stron przedstawiajà na nim swoje racje i odpowiadajà na pytania
s´dziów i rzecznika. Z kolei Rzecznik przedstawia w∏asne wnioski, po czym Trybu-
na∏ udaje si´ na tajnà narad´ i wydaje orzeczenie. Orzeczenia podejmowane sà
wi´kszoÊcià g∏osów, natomiast nie podaje si´ do wiadomoÊci publicznej ich pro-
porcji oraz votum separatum. 

Rzecznicy generalni

Trybuna∏ jest wspomagany przez 8 Rzeczników Generalnych. Ich rolà jest
przedstawienie uzasadnionych opinii w sprawach wniesionych przed Trybuna∏.
Opinie Rzeczników Generalnych sà bezstronne i stanowià pomoc dla Trybuna∏u
w dojÊciu do stanowiska koƒcowego. Doktryna stoi na stanowisku, i˝ niejednokrot-
nie ich walor merytoryczny przewy˝sza uzasadnienia Trybuna∏u, sà bowiem kohe-
rentnym stanowiskiem wybitnego eksperta, podczas gdy uzasadnienie Trybuna∏u
odzwierciedla stanowiska poszczególnych, tworzàcych jego sk∏ad s´dziów. 

G∏ówne kategorie spraw:
– wnioski o wydanie orzeczenia wst´pnego (art. 234 TWE),
– skargi z powodu niewykonania zobowiàzania (art. 226 i art. 227 TWE),
– skargi o uniewa˝nienie aktu prawnego (art. 230 TWE),
– skargi z powodu bezczynnoÊci instytucji (art. 232 TWE).

1. Skargi z powodu niewykonania zobowiàzania (art. 226 i art. 227 TWE)
Komisja mo˝e wszczàç post´powanie, jeÊli ma podstawy sàdziç, ˝e dane Paƒ-

stwo Cz∏onkowskie nie wykonuje swoich zobowiàzaƒ wynikajàcych z prawa wspól-
notowego. Post´powanie tego rodzaju mo˝e byç zainicjowane tak˝e przez inne
Paƒstwo Cz∏onkowskie. Trybuna∏ bada zarzuty najpierw w post´powaniu pisem-
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nym, z obowiàzkowym udzia∏em prawnego reprezentanta strony, nast´pnie w po-
st´powaniu ustnym i wydaje orzeczenie. Paƒstwo, które uznane zosta∏o winnym
niewykonania zobowiàzania, musi bezzw∏ocznie je wykonaç.

Orzeczenia Trybuna∏u majà charakter deklaratywny. Stwierdza on bowiem naru-
szenie Traktatu i oczekuje nast´pnie, ˝e paƒstwo podejmie kroki zmierzajàce
do zastosowania si´ do orzeczenia Trybuna∏u. JeÊli tak si´ nie dzieje, Komisja,
zgodnie z art. 228 (171) pkt 2, wzywa dane paƒstwo do przedstawienia swoich spo-
strze˝eƒ i w wyniku dalszego oporu w wykonaniu orzeczenia Trybuna∏u, kieruje
do niego wniosek o ukaranie go (?) okreÊlonym rycza∏tem lub karà pieni´˝nà.
Od tytu∏u egzekucyjnego nie ma odwo∏ania. 

2. Skargi o uniewa˝nienie aktu prawnego (art. 230 TWE)
JeÊli Rada, Komisja, czasami tak˝e Parlament, bàdê te˝ Paƒstwo Cz∏onkowskie

uzna, i˝ okreÊlony akt prawny jest sprzeczny z prawem wspólnotowym, mo˝e wy-
stàpiç do Trybuna∏u o jego uniewa˝nienie. Równie˝ osoby prywatne, które chcà
aby Trybuna∏ uchyli∏ konkretny przepis prawny, mogà wystàpiç z wnioskiem o jego
uniewa˝nienie.

3. Skarga z powodu bezczynnoÊci instytucji (art. 232 TWE) 
Traktat nak∏ada na instytucje wspólnotowe, jak równie˝ na Paƒstwa Cz∏onkow-

skie, obowiàzek podejmowania pewnych dzia∏aƒ (wydania aktów prawnych imple-
mentujàcych dyrektyw´) w okreÊlonym czasie. JeÊli w∏aÊciwe organy lub paƒstwo
zaniechajà podj´cia stosownych dzia∏aƒ, osoby fizyczne lub przedsi´biorstwa mo-
gà wystàpiç do Trybuna∏u o stwierdzenie bezczynnoÊci (por. inicjatywa Parlamen-
tu Europejskiego w zwiàzku z opóênieniem wydania okreÊlonych regulacji liberali-
zujàcych transport lub orzeczenie w sprawie Frankovich i Bonifaci),

4. Pytania prejudycjalne – cel
Sàdy krajowe paƒstw cz∏onkowskich UE sà jednoczeÊnie sàdami wspólnotowy-

mi, a s´dziowie w ramach wykonywanej funkcji orzeczniczej majà obowiàzek sto-
sowania i dokonywania wyk∏adni z urz´du dwóch porzàdków prawnych – wspólno-
towego oraz krajowego. W wyroku w sprawie C-2/88 Criminal Proceedings prze-
ciwko Zwartvert i in. ETS stwierdzi∏, ˝e „zobowiàzanie do lojalnej wspó∏pracy ma
w szczególnoÊci znaczenie w odniesieniu do paƒstw cz∏onkowskich, które sà od-
powiedzialne za stosowanie i przestrzeganie prawa wspólnotowego w ramach kra-
jowych systemów prawnych”. 

Sàdy polskie to sàdy wspólnotowe
Stosowanie prawa wspólnotowego mo˝e polegaç na bezpoÊrednim stosowaniu

aktów acquis communautaire (rozporzàdzeƒ, decyzji), ale koniecznoÊç nawiàzania
do prawa wspólnotowego mo˝e mieç miejsce tak˝e wówczas, gdy sàd stosuje lub
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interpretuje prawo krajowe, u którego êród∏a tkwi prawo wspólnotowe (np. dyrek-
tywa). W ka˝dym stanie faktycznym nale˝y sprawdziç, czy z okreÊlonych wzgl´dów
nie istnieje obowiàzek uwzgl´dnienia w sposób bezpoÊredni lub poÊredni prawa
wspólnotowego.

Cechy pytaƒ prejudycjalnych
T́  procedur´ porównaç mo˝na na gruncie prawa polskiego do procedury za-

dawania przez sàd rozstrzygajàcy spraw´ cywilnà w drugiej instancji pytania praw-
nego do Sàdu Najwy˝szego w trybie art. 390 k.p.c. lub w sprawie karnej – na pod-
stawie art. 441 § 1 k.p.k., czy te˝ zadawania pytaƒ przez sàdy powszechne Trybu-
na∏owi Konstytucyjnemu o zgodnoÊç z Konstytucjà RP okreÊlonego aktu norma-
tywnego na podstawie art. 193 Konstytucji. 

Organy uprawnione do wyst´powania do Trybuna∏u z pytaniami prejudy-
cjalnymi

Orzecznictwo ETS wypracowa∏o, kryteria oceny, czy okreÊlony sàd lub trybuna∏
krajowy jest uprawniony do wyst´powania z pytaniami prejudycjalnymi i organ taki
musi:
1) byç niezawis∏y i utworzony na podstawie ustawy albo aktu wykonawczego;
2) mieç charakter sta∏y;
3) mieç jurysdykcj´ obligatoryjnà a nie fakultatywnà;
4) orzekaç na podstawie ustaw, a nie tylko zasad pozaustawowych (np. zasad

s∏usznoÊci);
5) wykonywaç funkcj´ sàdowà albo wydawaç decyzje o charakterze sàdowym,

które sà dla stron obowiàzujàce;
6) rozstrzygaç sprawy w post´powaniu kontradyktoryjnym.

Czego mo˝e dotyczyç pytanie prejudycjalne
Zgodnie z art. 234 TWE orzeczenia wst´pne Trybuna∏u mogà dotyczyç:

1) wyk∏adni Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà – pod tym poj´ciem
nale˝y rozumieç ca∏e prawo pierwotne, a zatem równie˝ akty i traktaty zmienia-
jàce i uzupe∏niajàce TWE oraz traktaty akcesyjne; natomiast generalnie poza za-
kresem jurysdykcji Trybuna∏u pozostajà przepisy Traktatu o Unii Europejskiej
(z wyjàtkiem postanowieƒ III filaru, ale tu jest przewidziana odr´bna procedura
prejudycjalna); warto te˝ równie˝ zwróciç uwag´ na to, ˝e Trybuna∏ nie orzeka
o wa˝noÊci przepisów TWE, a jedynie o ich wyk∏adni;

2) wa˝noÊci i wyk∏adni aktów instytucji Wspólnoty i Europejskiego Banku Centralne-
go – chodzi tu o ca∏e prawo wtórne, ∏àcznie z aktami o charakterze niewià˝àcym
i umowami mi´dzynarodowymi zawieranymi przez Wspólnot´ (nie ma przy tym
znaczenia, czy chodzi o postanowienia wywo∏ujàce bezpoÊrednie skutki), orze-
czenia wst´pne mogà dotyczyç tak˝e uprzednio wydanych wyroków Trybuna∏u;
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3) wyk∏adni statutów organów powo∏anych aktem Rady, je˝eli jest to przewidziane
w tych statutach – tutaj jurysdykcja Trybuna∏u jest warunkowa i zale˝y od posta-
nowieƒ statutów, w praktyce ten przypadek nie ma wi´kszego znaczenia.

Obowiàzek wystàpienia z pytaniem prejudycjalnym
W zale˝noÊci od tego, na jakiej podstawie prawnej pytanie prejudycjalne jest

formu∏owane i od jakiego sàdu pochodzi wystàpienie z pytaniem, stanowi ono
uprawnienie lub obowiàzek sàdu. W przypadku art. 234 TWE sàd krajowy, którego
orzeczenie w danej sprawie nie podlega zaskar˝eniu wed∏ug prawa krajowego, ma
obowiàzek przedstawienia pytania prejudycjalnego, jeÊli uzna, ˝e rozstrzygni´cie
okreÊlonej kwestii jest niezb´dne do wydania wyroku; wszystkie inne sàdy krajowe
sà w takiej sytuacji jedynie uprawnione do wystàpienia z pytaniem (czyli tzw. I filar
UE z wyjàtkiem spraw, o których mowa w art. 61-69 TWE). Natomiast w przypadku
art. 35 TUE co do zasady wystàpienie z pytaniem prejudycjalnym do ETS jest jedy-
nie uprawnieniem sàdu, niezale˝nie od tego, czy od orzeczeƒ takiego sàdu w da-
nej sprawie podlega zaskar˝eniu na podstawie przepisów prawa krajowego, chy-
ba ˝e samo paƒstwo cz∏onkowskie w dodatkowym oÊwiadczeniu zdecyduje, ˝e
w przypadku sàdów krajowych, których orzeczeniu nie podlegajà zaskar˝eniu, wy-
stàpienie z pytaniem b´dzie ich obowiàzkiem nie uprawnieniem [sprawy z zakresu
wspó∏pracy policyjnej i sàdowej w sprawach karnych (tzw. III filar UE)]. Istotnà mo-
dyfikacjà przepisu art. 234 TWE stanowi art. 68 tego Traktatu, który przewiduje
mo˝liwoÊç wystàpienia z pytaniem prejudycjalnym przez sàd krajowy w sprawach
dotyczàcych wiz, azylu, imigracji i innych zwiàzanych ze swobodnym przep∏ywem
osób, w tym wspó∏pracy sàdów w sprawach cywilnych (tytu∏ IV TWE). Istnieje tutaj
jednak istotna odmiennoÊç od podstawowego trybu prejudycjalnego. W trybie
art. 68 TWE uprawnienie do wystàpienia z pytaniem prejudycjalnym przys∏uguje je-
dynie sàdom krajowym najwy˝szej instancji. W przypadku uznania, ˝e rozstrzy-
gni´cie kwestii prejudycjalnej mo˝e byç relewantne dla rozstrzygni´cia sprawy, sà-
dy instancji najwy˝szych majà obowiàzek sformu∏owania pytania prejudycjalnego
(art. 68 ust. 1 TWE). 

W polskiej sytuacji ustrojowej nasuwa si´ pytanie, jaki sàd mo˝e byç uznany
za sàd najwy˝szej instancji a co za tym idzie, jaki sàd b´dzie zobligowany do wy-
stàpienia prejudycjalnego w omawianym trybie. Warto przy tym przypomnieç, ˝e
do tej kwestii ustosunkowa∏ si´ niedawno Sàd Najwy˝szy, który w postanowieniu
z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sygn. akt III SK 23/07 stwierdzi∏, ˝e „z niebudzà-
cego wàtpliwoÊci brzmienia przepisu art. 234 akapit 3 TWE wynika jednoznacznie,
˝e poj´cie „orzeczenia niepodlegajàce zaskar˝eniu” powinno byç rozumiane i in-
terpretowane na podstawie przepisów prawa wewn´trznego, czyli przepisów pra-
wa polskiego. Innymi s∏owy, o tym, czy orzeczenie sàdu podlega zaskar˝eniu w ro-
zumieniu powy˝szego przepisu przesàdzajà przepisy prawa wewn´trznego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, do których ten przepis wyraênie odsy∏a.”. W okolicznoÊciach
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sprawy rozpatrywanej przez Sàd Najwy˝szy uzna∏ on, i˝ sàd II instancji nie by∏
uprawniony do wystàpienia z pytaniem prejudycjalnym, poniewa˝ od jego orzecze-
nia przys∏ugiwa∏a skarga kasacyjna: „W ocenie Sàdu Najwy˝szego, ustalenie, czy
orzeczenie sàdu nie podlega zaskar˝eniu w rozumieniu art. 234 akapit 3 TWE po-
winno byç dokonywane z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci faktycznych i prawnych
konkretnej sprawy sàdowej. Nale˝y mieç bowiem na uwadze, ˝e w wypadku, gdy
skarga kasacyjna jest niedopuszczalna ze wzgl´du na wartoÊç przedmiotu zaskar-
˝enia lub niedopuszczalna w sprawach wymienionych w Kodeksie post´powania
cywilnego (art. 3982 k.p.c.), to sàdem, od którego orzeczeƒ nie s∏u˝y Êrodek za-
skar˝enia, b´dzie sàd drugiej instancji. Konkluzji tej nie zmienia zasadniczo wyrok
w sprawie C-99/00 post´powanie karne przeciwko Kenny Roland Lyckeskog, z któ-
rego wynika, ˝e sàd najwy˝szy paƒstwa cz∏onkowskiego mo˝e byç obowiàzany
do przedstawienia pytania prawnego (art. 234 akapit 3 TWE) nie tylko w fazie me-
rytorycznego rozpoznawania skargi kasacyjnej, lecz tak˝e na etapie tzw. przesàdu
czyli przyjmowania skargi kasacyjnej do rozpoznania, gdzie bada si´ mi´dzy inny-
mi dopuszczalnoÊç skargi kasacyjnej. Kwestia taka mo˝e pojawiç si´ tylko w spra-
wach wspólnotowych, obj´tych zakresem prawa wspólnotowego”.

Mo˝liwoÊç odstàpienia od pytania prejudycjalnego
Takie zaniechanie jest dopuszczalne w nast´pujàcych przypadkach: 

– gdy dane zagadnienie jest zasadniczo identyczne ze sprawà ju˝ rozstrzygni´tà
przez ETS (doktryna acte eclaire) lub

– gdy dane zagadnienie nie ma znaczenia dla sprawy, tj. kiedy odpowiedê na py-
tanie, jakakolwiek by nie by∏a, nie mo˝e wp∏ynàç w ˝aden sposób na wynik
sprawy albo

– gdy w∏aÊciwe zastosowanie przepisu jest tak oczywiste, ˝e nie pozostawia ra-
cjonalnych wàtpliwoÊci (doktryna acte claire).”.

Acte claire
Koncepcja ta zosta∏a doprecyzowana przez Trybuna∏ w orzeczeniu z 6 paêdzier-

nika 1982 r. w sprawie CILFIT (Srl. CILFIT i Lanficio di Gavardo SpA przeciwko Mi-
nistry of Health, C-283/81, ECR 1982, s. 3415). Stwierdzi∏ tam mianowicie, ˝e
„przedstawienie sprawy do wydania przez Trybuna∏ orzeczenia wst´pnego nie jest
konieczne, jeÊli zastosowanie prawa wspólnotowego jest tak oczywiste, ˝e nie ma
miejsca na ˝adne wàtpliwoÊci; sytuacj´ takà ocenia si´ zgodnie z w∏aÊciwoÊciami
prawa wspólnotowego, szczególnymi trudnoÊciami interpretacyjnymi oraz ryzy-
kiem rozbie˝noÊci orzeczeƒ sàdowych w obr´bie Wspólnoty. Sama doktryna acte
claire wzbudza wiele kontrowersji – wskazuje si´ m.in. na to, ˝e mo˝e ona prowa-
dziç do dowolnoÊci dokonywanej interpretacji i zagra˝aç jednolitoÊci prawa wspól-
notowego. Trybuna∏ poda∏ jednak kryteria, jakimi nale˝y si´ kierowaç przy uznawa-
niu przepisu wspólnotowego za niebudzàcy wàtpliwoÊci – trzeba mieç na uwadze
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szczególne w∏aÊciwoÊci prawa wspólnotowego, a zatem specyficzne znaczenie
niektórych terminów tego prawa, które mo˝e ró˝niç si´ od poj´ç prawa krajowego
oraz przeprowadziç analiz´ porównawczà brzmienia danego przepisu wspólnoto-
wego w ró˝nych wersjach j´zykowych. JeÊli wyst´pujà w tym zakresie wàtpliwoÊci
i sàd krajowy nie wie, jakie znaczenie terminu zastosowaç, powinien zwróciç si´
z pytaniem wst´pnym do Trybuna∏u.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e omawiana doktryna nie rozciàga si´ na kwesti´ niewa˝-
noÊci aktów prawa wtórnego. W tym zakresie wypowiedzia∏ si´ Trybuna∏ w orze-
czeniu z 22 paêdziernika 1987 r. w sprawie Foto-Frost v Hauptzollamt Lübeck-Ost
(C-314/85, ECR 1987, s. 4199). Stwierdzi∏ tam, ˝e sàdy krajowe, od których orze-
czeƒ przys∏uguje odwo∏anie, mogà badaç wa˝noÊç aktu wspólnotowego i jeÊli
uznajà, ˝e argumenty stron sà bezzasadne, mogà je oddaliç i uznaç akt za wa˝-
ny. Natomiast sàdy krajowe, niezale˝nie do tego, czy sà to sàdy pierwszej, czy
ostatniej instancji, nie mogà same uznaç aktu wspólnotowego za niewa˝ny. Ozna-
cza to, ˝e nie mogà one orzec o niewa˝noÊci aktu prawa wtórnego, nawet jeÊli ich
zdaniem taka niewa˝noÊç jest oczywista. 

Acte éclairé
Kolejnà przes∏ankà negatywnà mo˝e byç przypadek gdy ETS rozstrzygnà∏ kwe-

sti´ materialnie to˝samà z tà, która stanowi przedmiot pytania (doktryna acte éclairé).
Nie ma znaczenia, w jakim post´powaniu dosz∏o do rozstrzygni´cia tej kwestii

(prejudycjalnym, czy prowadzonym na podstawie skargi). Sam Trybuna∏ sformu∏o-
wa∏ ten wyjàtek w nast´pujàcy sposób: obowiàzek sàdów ostatniej instancji wnie-
sienia pytania mo˝e staç si´ bezcelowy z tego wzgl´du, ˝e Trybuna∏ dokona∏ ju˝ in-
terpretacji; dotyczy to przypadku, w którym zadawane pytanie jest materialnie iden-
tyczne z pytaniem, które by∏o ju˝ przedmiotem post´powania prejudycjalnego
w podobnej sprawie (orzeczenie z 27 marca 1963 r. w sprawach Da Costa en Scha-
ake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland NV v Netherlands Inland Revenue Ad-
ministration, C-28-30/62, English Special Edition 1963, s. 31). Do doktryny acte
éclairé nale˝y jednak podchodziç ostro˝nie, majàc na uwadze to, ˝e Trybuna∏ nie
dokonuje interpretacji prawa wspólnotowego in abstracto, lecz na podstawie okre-
Êlonego stanu faktycznego. Dlatego te˝ rezygnujàc z zadania pytania, sàd powi-
nien mieç na uwadze nie tylko to, czy dane zagadnienie prawne by∏o ju˝ przedmio-
tem rozstrzygni´cia, lecz tak˝e okolicznoÊci faktyczne poprzedniego przypadku.
Sam Trybuna∏ zauwa˝a, ˝e „fakt, i˝ orzeczenia wydane w trybie prejudycjalnym sà
wià˝àce dla sàdów krajowych, nie wy∏àcza mo˝liwoÊci wniesienia dalszego pytania
prejudycjalnego do Trybuna∏u, jeÊli sàd uwa˝a, ˝e jest to konieczne do wydania
orzeczenia w post´powaniu g∏ównym. Takie pytanie mo˝e byç uzasadnione, jeÊli
sàd krajowy ma trudnoÊci w rozumieniu lub zastosowaniu orzeczenia, jeÊli podno-
si w nim nowe zagadnienie prawne lub przedstawia nowe elementy, które mogà
doprowadziç do udzielenia przez Trybuna∏ innej odpowiedzi, ni˝ na pytania wcze-
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Êniej postawione” (orzeczenie z 11 czerwca 1987 r. w sprawie Pretore di Salò v X,
C-14/86, ECR 1987, s. 2445) Trybuna∏ SprawiedliwoÊci odrzuci tak˝e wniosek, jeÊli
pytanie nie ma rzeczywistego zwiàzku ze sprawà, o której rozstrzyga sàd krajowy.
Trybuna∏ nie odpowiada bowiem na pytania ogólne lub hipotetyczne (doktryna od-
mowy odpowiedzi na pytanie). 

Na jakim etapie post´powania nale˝y wyst´powaç z pytaniem prejudycjalnym
W orzeczeniu w sprawie Campus Oil Limited i inni przeciwko Minister Przemy-

s∏u i Energii i innym z 10 lipca 1984 r. (C-72/83) Trybuna∏ podkreÊli∏, ˝e do sàdu kra-
jowego nale˝y decyzja, w jakim stadium post´powania jest w∏aÊciwe skierowanie
pytania wst´pnego do Trybuna∏u. Jasne jest jednak, ˝e pytanie prejudycjalne kie-
rowaç nale˝y dopiero na takim etapie post´powania, w którym sprawa zosta∏a ju˝
dostatecznie wyjaÊniona pod wzgl´dem faktycznym i prawnym. Dopiero wówczas
mo˝na bowiem z regu∏y oceniç, czy i jakie ewentualnie przepisy prawa UE mogà
mieç rzeczywiÊcie zastosowanie w danej sprawie. W praktyce oznacza to, ˝e pyta-
nie powinno byç skierowane co do zasady dopiero po przeprowadzeniu ca∏ego
post´powania dowodowego.

Skutki prawne wystàpienia przez polski sàd do ETS
Przedstawienie pytania Trybuna∏owi SprawiedliwoÊci powoduje co do zasady

wstrzymanie post´powania krajowego do momentu wydania przez Trybuna∏ orze-
czenia wst´pnego, jednak˝e decyzja o wstrzymaniu post´powania musi zostaç
podj´ta samodzielnie przez sàd krajowy, zgodnie z jego prawem. Nie mo˝na za-
tem twierdziç, ˝e skutkiem przyj´cia decyzji o wniesieniu pytania wst´pnego jest
przeniesienie ca∏ej sprawy do Trybuna∏u, bo nie jest on sàdem odwo∏awczym. Naj-
mniej problematyczne jest zagadnienie formy, jakà przybierze decyzja o wniesie-
niu pytania wst´pnego – jak ju˝ wspomnia∏em – we wszystkich typach post´po-
waƒ – karnym, cywilnym i administracyjnym – b´dzie to postanowienie. Pozosta-
∏e kwestie sà bardziej dyskusyjne, zw∏aszcza ˝e polski ustawodawca nie wprowa-
dzi∏ specjalnych regulacji na u˝ytek post´powania o wydanie orzeczenia wst´pne-
go przez Trybuna∏ SprawiedliwoÊci – trzeba stosowaç obowiàzujàce rozwiàzania
prawne. Z nich zaÊ wynika, ˝e samo postanowienie o wniesieniu pytania nie b´-
dzie podlega∏o zaskar˝eniu. W istocie jednak wystàpienie z pytaniem wst´pnym
wymaga wydania dwóch odr´bnych decyzji procesowych – oprócz postanowienia
o zwróceniu si´ do Trybuna∏u o wydanie orzeczenia wst´pnego, konieczne jest
wydanie postanowienia o zawieszeniu post´powania, ewentualnie o odroczeniu
rozprawy. Ustalenie, czy ma nastàpiç zawieszenie post´powania, czy te˝ odrocze-
nie rozprawy ma doÊç istotne skutki prawne, bowiem zgodnie z art. 394 § 1 pkt 6
k.p.c. oraz 22 § 2 k.p.k. na postanowienia o zawieszeniu post´powania mo˝-
na wnieÊç za˝alenie. Tymczasem ustawodawca tej kwestii nie rozstrzygnà∏, pozo-
stawiajàc tutaj powa˝na luk´. Podstaw´ prawnà do zawieszenia post´powania

67

Praktyczne aspekty procedury...

Rodzina i Prawo Nr 11 2009



na potrzeby wniesienia pytania wst´pnego do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci mog∏y-
by stanowiç odpowiednio art. 22 § 1 k.p.k. („przeszkoda uniemo˝liwiajàca prowa-
dzenie post´powania”) oraz art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. („rozstrzygni´cie sprawy za-
le˝y od wyniku innego toczàcego si´ post´powania cywilnego”).

Redagowanie pytania prejudycjalnego
Stosowaç nale˝y te same zasady, jak przy redagowaniu wszystkich innych orze-

czeƒ, a zatem przede wszystkim przy zachowaniu zdrowego rozsàdku.
Pytanie nale˝y sformu∏owaç w j´zyku polskim (t∏umaczenie orzeczenia i za∏àczo-

nych dokumentów na inne j´zyki zapewniajà s∏u˝by translatorskie Trybuna∏u). Musi
zawieraç zwi´z∏e uzasadnienie, ale na tyle kompletne, aby umo˝liwiç Trybuna∏owi
oraz tym, którym decyzja ma byç notyfikowana (paƒstwa cz∏onkowskie, Komisja,
a tak˝e w pewnych wypadkach Rada i Parlament Europejski), jasne zrozumienie
polskiego kontekstu faktycznego i stanu prawnego g∏ównego post´powania.

Przyk∏adowe brzmienie pytania prejudycjalnego: 
Sàd postanowi∏:

[…]
Na podstawie art. 234 TWE wystàpiç do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Wspólnot

Europejskich z pytaniem prejudycjalnym nast´pujàcej treÊci:
„Czy art. … ustawy z dnia …. jest zgodny z art. 39 TWE?” 

Uzasadnienie:
A w nim nale˝y podaç:

– fakty istotne dla zrozumienia znaczenia prawnego g∏ównego post´powania,
– wskazanie polskich regulacji prawnych mogàcych mieç zastosowanie (zaÊ

w za∏àczniku pe∏nà treÊç polskich przepisów),
– przyczyny, które sk∏oni∏y sàd krajowy do wniesienia pytania do Trybuna∏u,
– w razie potrzeby streszczenie argumentów stron,
– podstaw´ prawnà j. w., wystàpienia zazwyczaj wprost art. 234 TWE.

Zwiàzanie Trybuna∏u treÊcià pytania
Trybuna∏ nie jest zwiàzany brzmieniem pytania. ETS nie odrzuca z góry pytaƒ

niejasnych lub niezrozumia∏ych albo zawierajàcych niedoskona∏e prawnie sformu-
∏owania W przypadku takich pytaƒ Trybuna∏ jest w∏adny „wybraç z ca∏oÊci materia-
∏ów przedstawionych przez sàd krajowy, a w szczególnoÊci z przedstawionych
w odes∏aniu podstaw orzekania, te elementy prawa Wspólnot, które odnoszàc si´
do przedmiotu sporu, wymagajà interpretacji lub, w zale˝noÊci od przypadku osza-
cowania ich wa˝noÊci” – orzeczenie w sprawie Gips Marketing Bard przeciwko
Raymond Redmond z 29 listopada 1978 r. (C-83/78); w ostatnim czasie stanowisko
Trybuna∏u uleg∏o jednak pewnemu zaostrzeniu. Warto zatem staraç si´ wskazywaç
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w pytaniu normy prawa wspólnotowego bàdê chocia˝ jego obszar, zw∏aszcza ˝e
identyfikacja dokonywana przez Trybuna∏ mo˝e nie byç zbie˝na z intencjà sàdu
krajowego. Jurysdykcja Trybuna∏u nie jest ograniczona do wyk∏adni norm prawa
wspólnotowego wymienionych w pytaniu. Trybuna∏ nie jest ograniczony do wyk∏ad-
ni i sprawdzenia wa˝noÊci wymienionej przez sàd krajowy normy prawa wspólno-
towego, lecz zastrzega sobie prawo do wyk∏adni i sprawdzenia wszystkich istot-
nych norm prawa wspólnotowego ze skutkiem obowiàzujàcym dla przedk∏adajàce-
go sàdu („obowiàzkiem Trybuna∏u jest zinterpretowanie wszystkich postanowieƒ
prawa wspólnotowego, które sà potrzebne sàdowi krajowemu do rozstrzygni´cia
toczàcego si´ przed nim post´powania, nawet jeÊli te postanowienia nie sà wprost
wskazane w pytaniu skierowanym przez ten sàd do Trybuna∏u” – pkt 17 orzeczenia
w sprawie Finanzamt Kassel-Goethestrasse przeciwko Viessmann KG z 18 marca-
1993 r., C-280/91)

Za∏àczniki do wniosku prejudycjalnego
Sàd wnioskujàcy przesy∏a postanowienie o przedstawieniu ETS pytania prejudy-

cjalnego oraz fakultatywnie wybrane wed∏ug w∏asnego uznania kopie najistotniej-
szych kart akt sprawy. Dokumenty te, podobnie jak i postanowienie, nie wymagajà
t∏umaczenia na inne j´zyki. Postanowienie o przed∏o˝eniu pytania prejudycjalnego
i pozosta∏e dokumenty nie podlegajà t∏umaczeniu i przesy∏ane sà wy∏àcznie w j´zy-
ku polskim. Postanowienie wraz z fakultatywnà dokumentacjà podlega t∏umaczeniu
przez s∏u˝by translatorskie Trybuna∏u na pozosta∏e j´zyki urz´dowe Unii Europej-
skiej i podlega dor´czeniu wszystkim paƒstwom cz∏onkowskim. Paƒstwa cz∏onkow-
skie oraz organy UE majà prawo zaj´cia stanowiska w przedmiocie pytaƒ prawnych. 

Podmiot wyst´pujàcy z pytaniem prejudycjalnym 
Decyzja o wniesieniu pytania ma charakter autonomiczny i nale˝y do sàdu kra-

jowego. Strony toczàcego si´ sporu mogà wnosiç o wniesienie pytania, ale nie mo-
gà zmusiç do tego sàdu – takie jest stanowisko Trybuna∏u; zgodnie z jego orzecze-
niem w sprawie Hessische Knappschaft przeciwko Maison Singer et fils z 9. grud-
nia1965 r. (C-44/65) strony nie mogà tak˝e zmieniç brzmienia pytania, ani oÊwiad-
czyç, ˝e nie majà zwiàzku z post´powaniem. W orzeczeniu w sprawie BP Souper-
gaz Anonimos Etairia Geniki Emporiki-Viomichaniki kai Antiprossopeion v Grecja
z 6 lipca 1995 r. (C-62/93) Trybuna∏ podkreÊli∏, ˝e „tylko do sàdu krajowego,
przed którym toczy si´ post´powanie i który musi przyjàç odpowiedzialnoÊç za wy-
dane orzeczenie, nale˝y okreÊlenie, przy uwzgl´dnieniu szczególnych cech ka˝dej
sprawy, zarówno tego, czy konieczne jest wydanie orzeczenia wst´pnego dla wy-
dania przez niego orzeczenia, jak i jakie znaczenie majà pytania wniesione do Try-
buna∏u. ProÊba sàdu krajowego o wydanie orzeczenia wst´pnego mo˝e zostaç od-
rzucona tylko wtedy, jeÊli jest doÊç oczywiste, ˝e interpretacja prawa wspólnotowe-
go lub badanie wa˝noÊci przepisu prawa wspólnotowego, o które wnosi ten sàd,
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nie wykazuje ˝adnych powiàzaƒ z charakterem sprawy lub tematykà g∏ównego po-
st´powania. Ponadto Trybuna∏ w tym trybie nie ma kompetencji do orzekania
o zgodnoÊci przepisu krajowego z prawem wspólnotowym”. 

Czas trwania post´powania przed ETS
Obecnie Êredni czas rozpoznania wniosków przez ETS wynosi 19 miesi´cy

od daty wp∏ywu pytania prejudycjalnego. 

Pilny tryb prejudycjalny1

W decyzji z 20 grudnia 2007 r. Rada przychyli∏a si´ do wniosków o wprowadze-
nie pilnego trybu prejudycjalnego w niektórych kategoriach spraw z zakresu tzw.
Przestrzeni wolnoÊci, bezpieczeƒstwa i sprawiedliwoÊci. Tryb ten zosta∏ uregulowa-
ny w art. 23a Protoko∏u w sprawie Statutu Trybuna∏u SprawiedliwoÊci22 i art. 104b re-
gulaminu Trybuna∏u SprawiedliwoÊci33. Pilny tryb prejudycjalny mo˝e zostaç zasto-
sowany wy∏àcznie w odniesieniu do dziedzin obj´tych tytu∏em VI Traktatu UE
(art. 29-42), dotyczàcym wspó∏pracy policyjnej i sàdowej w sprawach karnych44

oraz tytu∏em IV cz´Êci trzeciej Traktatu WE (art. 61-69), dotyczàcym wiz, azylu, imi-
gracji i innych polityk zwiàzanych ze swobodnym przep∏ywem osób55, w tym wspó∏-
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1 Zob. Dz. U. L 24 z dnia 29 stycznia 2008 r., s. 39 – 43; Dz. U. L 200 z dnia 29 lipca 2008 r., s. 20; Dz. U. L 200
z 29 lipca 2008 r., s. 18 oraz uzupe∏nienie noty informacyjnej dotyczàcej sk∏adania przez sàdy krajowe
wniosków o wydanie orzeczeƒ w trybie prejudycjalnym wydane w zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie pilnego try-
bu prejudycjalnego majàcego zastosowanie do odes∏aƒ dotyczàcych przestrzeni wolnoÊci, bezpieczeƒ-
stwa i sprawiedliwoÊci opublikowana: http://curia.europa.eu/pl/instit/txtdocfr/txtsenvigueur/noteppu.pdf.

2 Protokó∏ w sprawie statutu Trybuna∏u SprawiedliwoÊci za∏àczony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà i Traktatu ustanawiajàcego Europejskà Wspólnot´ Energii Atomowej
zgodnie z art. 7 Traktatu z Nicei zmieniajàcego Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiajàce Wspólno-
ty Europejskie i niektóre zwiàzane z nimi akty, podpisanego w dniu 26 lutego 2001 r. (Dz. U. C 80 z dnia
10 marca 2001 r.), zmieniony decyzjà Rady z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. L 188 z dnia 26 lipca 2003 r., s. 1),
art. 13 Aktu dotyczàcego warunków przystàpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. L 236 z dnia 23 wrze-
Ênia 2003 r., s. 37), decyzjami Rady z dni 19 i 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. L 132 z 29 kwietnia 2004 r., s. 1 i 5
oraz Dz. U. L 194 z dnia 2 czerwca 2004 r., s. 3 – sprostowanie), decyzjà Rady z dnia 2 listopada 2004 r. usta-
nawiajàcà Sàd do spraw S∏u˝by Publicznej Unii Europejskiej (Dz. U. L 333 z dnia 9 listopada 2004 r., s. 7),
decyzjà Rady z dnia 3 paêdziernika 2005 r. (Dz. U. L 266 z dnia 11 paêdziernika 2005 r., s. 60), art. 11 Aktu
dotyczàcego warunków przystàpienia z dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dz. U. L 157 z dnia 21 czerwca 2005 r.,
s. 203) i decyzjà Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz. U. L 24 z dnia 29 stycznia 2008 r., s. 42).

3 Regulamin Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz. U. L 176
z dnia 4 lipca 1991 r., z póên. zm.: Dz. U. L 44 z dnia 28 lutego 1995 r., s. 61); Dz. U. L 103 z dnia 19 kwiet-
nia 1997 r., s. 1; Dz. U. L 122 z dnia 24 maja 2000 r., s. 43; Dz. U. L 322 z dnia 19 grudnia 2000 r., s. 1; Dz. U.
L 119 z dnia 27 kwietnia 2001 r., s. 1; Dz. U. L 272 z dnia 10 paêdziernika 2002 r., s. 24; Dz. U. L 147 z dnia
14 czerwca 2003 r., s. 17; Dz. U. L 172 z dnia 10 lipca 2003 r., s. 12; Dz. U. L 132 z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
s. 2; Dz. U. L 127 z dnia 29 kwietnia 2004 r., s. 107; Dz. U. L 203 z dnia 4 sierpnia 2005 r., s. 19; Dz. U. L 288
z dnia 29 paêdziernika 2005 r., s. 51; Dz. U. L 386 z dnia 29 grudnia 2006 r., s. 44; Dz. U. L 24 z dnia 29 stycz-
nia 2008 r., s. 39; Dz. U. L 200 z dnia 29 lipca 2008 r., s. 18; Dz. U. L 200 z dnia 29 lipca 2008 r., s. 20). 

4 JeÊli chodzi o uprawnienie do zwrócenia si´ do Trybuna∏u, zob. art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej oraz tabel´
odnoszàcà si´ do oÊwiadczeƒ z∏o˝onych przez paƒstwa cz∏onkowskie zgodnie z postanowieniami tego artyku∏u. 

5 JeÊli chodzi o uprawnienie do zwrócenia si´ do Trybuna∏u, zob. art. 68 Traktatu ustanawiajàcego Wspól-
not´ Europejskà. 



pracy sàdowej w sprawach cywilnych. O zastosowaniu trybu pilnego decyduje Try-
buna∏. Co do zasady, decyzja taka jest podejmowana wy∏àcznie na podstawie uza-
sadnionego wniosku sàdu krajowego. W wyjàtkowych okolicznoÊciach Trybuna∏
mo˝e z urz´du zdecydowaç o poddaniu pytania rozpoznaniu w pilnym trybie pre-
judycjalnym, je˝eli wydaje si´ to konieczne. Choç nie jest mo˝liwe wyczerpujàce
wyliczenie rodzajów spraw uzasadniajàcych wnioskowanie o zastosowanie trybu
pilnego, to tytu∏em egzemplifikacji wskazaç mo˝na nast´pujàce rodzaje takich
spraw: w przypadku osoby aresztowanej lub pozbawionej wolnoÊci, je˝eli odpo-
wiedê na zadane pytanie jest rozstrzygajàca dla oceny sytuacji prawnej tej osoby
lub – w przypadku sporu dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej lub opieki nad dziec-
kiem – je˝eli w∏aÊciwoÊç sàdu, do którego spraw´ wniesiono zgodnie prawem
wspólnotowym, zale˝y od odpowiedzi udzielonej na pytanie prejudycjalne.

Koszty post´powania prejudycjalnego
Post´powanie przed ETS ma charakter incydentalny w ramach sprawy zawis∏ej

przed sàdem krajowym. Dlatego rozstrzygni´cie o kosztach post´powania zapada
przed sàdem krajowym wraz z orzeczeniem koƒczàcym post´powanie w sprawie
(art. 104 regulaminu ETS).

Natomiast samo post´powanie przed ETS w przedmiocie udzielenia odpowie-
dzi na pytanie prejudycjalne (koszty sàdowe) jest wolne od op∏at. 

Cofni´cie pytania prejudycjalnego
Trybuna∏ podkreÊla, ˝e „jest on zwiàzany decyzjà sàdu lub trybuna∏u paƒstwa

cz∏onkowskiego przekazujàcà mu spraw´ tak d∏ugo, jak decyzja ta nie zosta∏a
uchylona na podstawie Êrodków odwo∏awczych przewidzianych przez prawo kra-
jowe” (pkt 7 orzeczenia Trybuna∏u z 14 stycznia 1982 r. w sprawie Francesco i Le-
tizia Reina v Landeskreditbank Baden-Württemberg, ECR 1982, s. 33). Trybuna∏
zajmuje si´ zatem danà sprawà, dopóki pytanie prawne nie zostanie wycofane
– nie sprawuje on kontroli nad pytaniami w takim zakresie, aby przejàç spraw´
z urz´du i kontynuowaç post´powanie, pomimo cofni´cia pytania. Istnieje tak˝e
mo˝liwoÊç wycofania cz´Êci zadanych pytaƒ lub zmiany redakcji pytania. Dotyczy
to w szczególnoÊci sytuacji, w której sàd krajowy, czekajàc na orzeczenie Trybuna-
∏u we w∏asnej sprawie, ustali, ˝e rozstrzygnà∏ on ju˝ jeden z problemów przy oka-
zji udzielania odpowiedzi na pytanie innego sàdu.

Etapy post´powania przed ETS
Pierwszy etap post´powania przed ETS to tzw. procedura pisemna: po wp∏y-

ni´ciu pytania wst´pnego do kancelarii Trybuna∏u nast´puje wpisanie sprawy
do rejestru, przydzielenie jej numeru procesowego, wyznaczenie izby, s´dziego
sprawozdawcy oraz rzecznika generalnego. Sekretarz Trybuna∏u powiadamia
o pytaniu: strony post´powania, paƒstwa cz∏onkowskie, Komisj´ oraz Parlament
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Europejski i Rad´ UE bàdê Rad´ i Europejski Bank Centralny, jeÊli wyda∏y one akt,
którego wa˝noÊç lub wyk∏adnia jest przedmiotem sporu (pytania krajowych orga-
nów sàdowych podaje si´ do wiadomoÊci paƒstw cz∏onkowskich w wersjach
oryginalnych, wraz z t∏umaczeniem na j´zyk urz´dowy paƒstwa, do którego sà
skierowane – art. 104 ust. 1 Regulaminu TS); Sekretarz jest te˝ odpowiedzialny
za umieszczenie w Dzienniku Urz´dowym UE (seria C) obwieszczenia o wniesie-
niu pytania wst´pnego. W ciàgu 2 miesi´cy od dostarczenia decyzji wymienione
podmioty b´dà uprawnione do przed∏o˝enia Trybuna∏owi stanowisk i uwag na
piÊmie (art. 23 Statutu TS) – w ten sposób niejako w natur´ procedury zosta∏a wpi-
sana instytucja interwencji; zarazem wniesienie pism i uwag przez podmioty
uprawnione koƒczy etap procedury pisemnej. W przypadku, gdy wniosek o wyda-
nie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przed∏o˝ony Trybuna∏owi dotyczy sprawy
identycznej, jak sprawa, w której Trybuna∏ ju˝ orzeka∏ albo, gdy odpowiedê na ta-
kie pytanie mo˝e zostaç w sposób jasny wyprowadzona z istniejàcego orzecznic-
twa Trybuna∏u bàdê gdy odpowiedê na pytanie nie wywo∏uje ˝adnych wàtpliwoÊci,
Trybuna∏ mo˝e, po zawiadomieniu krajowego organu sàdowego, który przed∏o˝y∏
wniosek oraz po wys∏uchaniu uwag przedstawionych przez podmioty wymienione
w art. 23 Statutu, a tak˝e po wys∏uchaniu rzecznika generalnego, wydaç postano-
wienie wraz z uzasadnieniem zawierajàce, jeÊli to stosowne, odes∏anie do wcze-
Êniej wydanego wyroku bàdê do orzecznictwa istotnego dla sprawy (art. 104 ust. 3
Regulaminu ETS).

Kolejny etap post´powania to tzw. cz´Êç ustna: Post´powanie przed Trybuna-
∏em w sprawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym obejmuje
równie˝ cz´Êç ustnà.

Jednak˝e, po przed∏o˝eniu memoria∏ów lub uwag na piÊmie przez podmioty
okreÊlone w art. 23 Statutu Trybuna∏ spotyka si´ na posiedzeniu i na podstawie ra-
portu s´dziego sprawozdawcy, po poinformowaniu podmiotów, które sà uprawnio-
ne do z∏o˝enia takich memoria∏ów lub uwag i pod warunkiem, ˝e ˝aden z tych pod-
miotów nie z∏o˝y∏ wczeÊniej wniosku wskazujàcego przyczyny, dla których wnosi
o wys∏uchanie, a ponadto po wys∏uchaniu rzecznika generalnego, mo˝e zadecydo-
waç o nieprzeprowadzaniu post´powania ustnego. Wniosek o wys∏uchanie nale˝y
z∏o˝yç w ciàgu miesiàca od dnia dor´czenia stronie lub zainteresowanemu podmio-
towi przed∏o˝onych memoria∏ów lub uwag na piÊmie. Termin ten mo˝e zostaç prze-
d∏u˝ony przez Prezesa Trybuna∏u. Cz´Êç ustna post´powania obejmuje: odczytanie
protoko∏u przed∏o˝onego przez s´dziego sprawozdawc´, wys∏uchanie przez Trybu-
na∏ pe∏nomocników, doradców i adwokatów, opinii rzecznika generalnego oraz
w miar´ mo˝liwoÊci przes∏uchanie Êwiadków i wys∏uchanie opinii bieg∏ych (art. 20
Statutu TS); konkretna izba Trybuna∏u zbiera si´ wówczas na rozprawie.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie odbywa si´ w formie wyroku zawierajàcego
ocen´ stanu sprawy, uzasadnienie i sentencj´. ETS przesy∏a wyrok do sàdu krajo-
wego, oczekujàc od niego potwierdzenia, ˝e jego orzeczenie zosta∏o zastosowane
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w post´powaniu krajowym oraz kopii ostatecznego rozstrzygni´cia sàdu krajowe-
go; nale˝y dodaç, ˝e wyrok Trybuna∏u wià˝e nie tylko sàd, który wystàpi∏ z danà
kwestià, ale tak˝e sàdy kolejnych instancji rozpatrujàce t´ spraw´. Orzeczenie sà-
du krajowego wydawane po przeprowadzeniu post´powania w przedmiocie udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne oraz wszelkie rozstrzygni´cia w post´-
powaniu odwo∏awczym przed sàdami krajowymi nale˝y dor´czyç do wiadomoÊci
Kancelarii Trybuna∏u podajàc sygnatur´ akt sprawy Trybuna∏u, w której udzielo-
na zosta∏a odpowiedê na pytania sàdu krajowego. Jednak sàd wnioskujàcy nie ma
obowiàzku informowania o zadaniu pytania prejudycjalnego ˝adnego organu pol-
skiego (w tym Ministerstwa SprawiedliwoÊci, które nie uczestniczy w tej procedu-
rze). Kancelaria Trybuna∏u przekazuje wnioskujàcemu sàdowi, który przedstawi∏
pytanie, kopie wszystkich istotnych dokumentów post´powania, sprawozdania
z rozpraw, wnioski koƒcowe rzecznika generalnego oraz treÊç orzeczenia ETS. 
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Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 23 lipca 2008 r.,
III CZP 73/08

Sàd Najwy˝szy po rozstrzygni´ciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 23 lipca 2008 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sàd
Apelacyjny w S. postanowieniem z dnia 21 lutego 2008 r.,

„Czy w Êwietle art. 58 § 2 k.r.o. dopuszczalne jest orzeczenie w wyroku rozwo-
dowym eksmisji ma∏˝onka któremu przys∏uguje lokatorskie spó∏dzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego, stanowiàce jego majàtek osobisty?”

podjà∏ uchwa∏´:
W wyroku orzekajàcym rozwód nie mo˝na orzec eksmisji ma∏˝onka, które-

mu przys∏uguje lokatorskie spó∏dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, sta-
nowiàce jego majàtek osobisty (art. 58 § 2 k.r.o.).

Uzasadnienie

Wyrokiem rozwodowym z dnia 21 czerwca 2007 r. Sàd Okr´gowy w S. rozwià-
za∏ zwiàzek ma∏˝eƒski stron z winy pozwanego, wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej
nad ma∏oletnim synem stron powierzy∏ powódce, zawiesi∏ w∏adz´ rodzicielskà oj-
ca, zasàdzi∏ na rzecz dziecka alimenty i orzek∏ eksmisj´ pozwanego z mieszkania
stron po∏o˝onego w S. przy ul. ˚. [...]. Ustali∏, ˝e pozwany zn´ca∏ si´ nad rodzinà
i w zwiàzku z tym by∏ tymczasowo aresztowany. Strony mieszka∏y w spó∏dzielczym
lokalu mieszkalnym typu lokatorskiego stanowiàcego majàtek osobisty pozwane-
go. Pozwany otrzyma∏ to mieszkanie w spadku po babce przed zawarciem zwiàz-
ku ma∏˝eƒskiego i on by∏ cz∏onkiem spó∏dzielni. W czasie wspólnego zamieszkiwa-
nia dochodzi∏o do awantur inicjowanych przez pozwanego, który w stanie nietrzeê-
wym demolowa∏ mieszkanie i grozi∏ powódce pozbawieniem ˝ycia. W mieszkaniu
wielokrotnie interweniowa∏a policja. Taki stan uniemo˝liwiajàcy powódce spokojne
zamieszkiwanie z synem, wed∏ug oceny Sàdu pierwszej instancji dawa∏ podstaw´
do orzeczenia eksmisji pozwanego na podstawie art. 58 § 2 k.r.o.

Rozpoznajàc apelacj´ pozwanego od tego wyroku Sàd Apelacyjny w S. przed-
stawi∏ Sàdowi Najwy˝szemu – na podstawie art. 390 k.p.c. – przytoczone na wst´-
pie zagadnienie prawne, budzàce powa˝ne wàtpliwoÊci. Zwróci∏ uwag´, ˝e w judy-
katurze zosta∏ wyra˝ony poglàd, i˝ art. 58 § 2 k.r.o. obejmuje swym zakresem
wszystkie wypadki korzystania z lokalu przez ma∏˝onka, który ra˝àco nagannym
post´powaniem uniemo˝liwia wspólne w nim zamieszkiwanie i nie uzale˝nia orze-
czenia eksmisji od tytu∏u prawnego do jego zajmowania (por. wyrok Sàdu Najwy˝-
szego z dnia 2 czerwca 2000 r., II CKN 670/2000, niepublikowany).
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Wyrazi∏ jednak wàtpliwoÊç, czy zasada ochrony dóbr osobistych i interes rodzi-
ny mogà przekreÊliç prawo podmiotowe, a w konsekwencji, czy omawiane unor-
mowanie mo˝e byç podstawà eksmisji w∏aÊciciela przez osob´, której do lokalu nie
przys∏uguje jakikolwiek tytu∏ prawny. Przytoczy∏ tak˝e wyra˝ony w judykaturze po-
glàd (por. wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 21 marca 2006 r., V CSK 185/05,
OSNC 2006, nr 12, poz. 208), ˝e ma∏˝onek, którego prawo do korzystania z miesz-
kania wynika z art. 281 k.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.
– dalej „ustawà”). Przyj´cie, ˝e ma∏˝onek jest lokatorem w rozumieniu tej ustawy,
wywo∏uje – jego zdaniem – ten skutek, i˝ mo˝e on na podstawie art. 13 ust. 2 usta-
wy wystàpiç z powództwem o eksmisj´ ma∏˝onka, który swym ra˝àco nagannym
zachowaniem uniemo˝liwia wspólne zamieszkiwanie.

Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:

Artyku∏ 58 k.r.o. w pierwotnym brzmieniu nie zawiera∏ normy dotyczàcej eksmi-
sji. Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie usta-
wy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234) § 2 tego przepisu by∏
zwiàzany z potrzebà wzmo˝onej ochrony rodziny przed agresywnym zachowa-
niem jednego z ma∏˝onków.

Zarówno w literaturze, jak i judykaturze zwrócono uwag´ na podwójny aspekt
art. 58 § 2 zd. 2 k.r.o.; z jednej strony stworzy∏ procesowà dopuszczalnoÊç rozstrzy-
gania o eksmisji w sprawie rozwodowej, choç to nie pozostaje w immanentnym
zwiàzku z przedmiotem sprawy, a z drugiej stanowi szczególnà materialnà podsta-
w´ tego orzeczenia w wyroku rozwodowym (por. wyrok Sàdu Najwy˝szego
z dnia 27 paêdziernika 2006 r., l CSK 190/06 niepublikowany i uchwa∏´ Sàdu Naj-
wy˝szego z dnia 20 wrzeÊnia 1990 r., III CZP 53/90, OSNC 1991, nr 4, poz. 43). Nie
budzi te˝ wàtpliwoÊci poglàd, ˝e ma∏˝onek eksmitowany na tej podstawie nie traci
dotychczasowego tytu∏u prawnego do lokalu.

Ju˝ na poczàtku obowiàzywania tego unormowania pojawi∏ si´ problem, czy
mo˝na orzec w wyroku rozwodowym eksmisj´ ma∏˝onka z lokalu stanowiàcego
sk∏adnik jego majàtku odr´bnego (obecnie osobistego). Sàd Najwy˝szy w uchwa-
le Izby Cywilnej z dnia 13 stycznia 1978 r., III CZP 30/77 (OSNC 1978, nr 3, poz. 39),
wyjaÊniajàc znaczenie poj´cia wspólnego mieszkania (art. 58 § 2 k.r.o.), wskaza∏,
˝e w porównaniu z zakresem znaczenia tego terminu, przyjmowanym w zwiàzku
z orzekaniem o sposobie korzystania z mieszkania na czas wspólnego przebywa-
nia w nim rozwiedzionych ma∏˝onków, jest ono w´˝sze, gdy˝ nie obejmuje miesz-
kania nale˝àcego do odr´bnego majàtku tego z ma∏˝onków, przeciwko któremu
skierowane jest ˝àdanie orzeczenia eksmisji. Podniós∏, ˝e ˝aden z obowiàzujàcych
przepisów prawa cywilnego nie uzasadnia dopuszczalnoÊci orzeczenia eksmisji
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uprawnionego do mieszkania, np. jego w∏aÊciciela, przez osob´, której do przed-
miotu ˝àdania nie przys∏uguje jakikolwiek tytu∏ prawny. Nie ma natomiast przeszko-
dy do orzeczenia w wyroku rozwodowym eksmisji z mieszkania stanowiàcego
przedmiot wspólnoÊci ustawowej. Przyj´ty w tej uchwale poglàd w zasadzie jedno-
licie zosta∏ zaakceptowany przez doktryn´.

W powo∏anym przez Sàd Apelacyjny wyroku Sàdu Najwy˝szego z dnia 2 czerw-
ca 2000 r., II CKN 670/00, wprawdzie zosta∏ wyra˝ony poglàd, ˝e art. 58 § 2 k.r.o.
odnosi si´ do wszystkich postaci korzystania z lokalu i nie uzale˝nia eksmisji od ty-
tu∏u do jego zajmowania, lecz od przes∏anek wymienionych w tym przepisie, co
mog∏oby oznaczaç, ˝e Sàd Najwy˝szy odstàpi∏ od ugruntowanego poglàdu, nie-
mniej z dalszych jego motywów wynika jednak, ˝e w tym wypadku spó∏dzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu przys∏ugiwa∏o obojgu ma∏˝onkom.

Przedstawione zagadnienie wymaga rozwa˝enia znaczenia dla jego rozstrzygni´-
cia unormowania zawartego w art. 281 k.r.o., który stanowi, ˝e je˝eli prawo do miesz-
kania przys∏uguje jednemu ma∏˝onkowi, drugi jest uprawniony do korzystania z tego
mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Z chwilà realizacji hipotezy wynika-
jàcej z niego normy uprawnienie to powstaje ex lege, ma jednak charakter pochod-
ny i niesamoistny. Jego istnienie zale˝y od prawa podmiotowego samoistnego do lo-
kalu drugiego ma∏˝onka. Z kolei usytuowanie tego przepisu przemawia za tym, ˝e
uprawnienie ma∏˝onka do korzystania z tego mieszkania z celu zaspokojenia potrzeb
rodziny jest niezale˝ne od tego, jaki ustrój majàtkowy istnieje mi´dzy ma∏˝onkami,
ale z drugiej strony stanowi wa˝ki argument przemawiajàcy za uznaniem tego rodzin-
no-prawnego tytu∏u do mieszkania za element stosunku ma∏˝eƒstwa, a nie sk∏adnik
obowiàzku alimentacyjnego Uprawnienie to jako skutek prawny stosunku ma∏˝eƒ-
stwa wygasa z chwilà ustania ma∏˝eƒstwa. Wynika stàd wniosek, ˝e prawo to mo˝e
byç chronione w czasie trwania zwiàzku ma∏˝eƒskiego tak˝e przeciwko wspó∏ma∏-
˝onkowi posiadajàcemu tytu∏ do lokalu jako sk∏adnika jego majàtku osobistego.

Ten tytu∏ prawno-rodzinny odpada jednak mi´dzy innymi na wypadek ustania
ma∏˝eƒstwa, dlatego unormowanie zawarte w art. 281 k.r.o. nie przemawia za do-
puszczalnoÊcià orzekania w wyroku rozwodowym eksmisji ma∏˝onka wy∏àcznie
uprawnionego do lokalu. Poglàd przeciwny by∏by nieracjonalny chocia˝by z tego
wzgl´du, ˝e eksmitowany wyrokiem rozwodowym ma∏˝onek, dysponujàcy wy∏àcz-
nym tytu∏em prawnym do mieszkania, móg∏by natychmiast po jego prawomocno-
Êci wystàpiç z ˝àdaniem opuszczenia mieszkania przez by∏ego ma∏˝onka.

Wprawdzie zagadnienie ograniczone zosta∏o do dopuszczalnoÊci orzekania
w wyroku rozwodowym eksmisji na podstawie art. 58 § 2 zd. 2., co zwalnia Sàd Naj-
wy˝szy od szczegó∏owego odniesienia si´ do stosunku tego unormowania do re-
gulacji zawartej w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianach kodeksu cywilnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm., dalej „u.p.l.”), niemniej – majàc
na uwadze jego uzasadnienie – nale˝a∏o tak˝e odnieÊç si´ do tej kwestii.
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W literaturze w zasadzie zosta∏ zaaprobowany wyra˝ony w wyroku z dnia
21 marca 2006 r., V CSK 185/05, poglàd, ˝e ma∏˝onek, którego prawo do korzysta-
nia z mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny wynika z art. 281 k.r.o. jest lo-
katorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.l. Trzeba tak˝e zauwa˝yç, ˝e wpraw-
dzie w tamtej sprawie m´˝owi pozwanej przys∏ugiwa∏o prawo w∏asnoÊci mieszka-
nia, a nie lokatorskie spó∏dzielcze prawo do lokalu, niemniej w obydwu wypadkach
sytuacja prawna uprawnionego do mieszkania tylko na postawie stosunku rodzin-
nego ma∏˝onków by∏a identyczna z punktu widzenia unormowania zawartego
w art. 13 ust. 2 u.w.l. Jak trafnie podniesiono w literaturze, wspó∏lokatorami sà oso-
by tak˝e wtedy, gdy uprawnienie jednej z nich do korzystania z lokalu wywodzi si´
z prawa drugiego. Poza tym, choç w sprawie lokal jest przedmiotem przys∏ugujà-
cego wy∏àcznie pozwanemu spó∏dzielczego prawa do lokalu, jednak do ochrony
tego prawa na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dziel-
niach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 2119, poz. 1116 ze zm.)
stosuje si´ odpowiednio przepisy o ochronie w∏asnoÊci.

Z u˝ycia czasu teraêniejszego w tezie wyroku z dnia 21 marca 2006 r.,
V CSK 185/05, wynika, ˝e w sprawie tej Sàd Najwy˝szy ocenia∏ status ma∏˝on-
ka, któremu wobec nie rozwiàzania ma∏˝eƒstwa nadal przys∏ugiwa∏o uprawnienie
wynikajàce z unormowania zawartego w art. 281 k.r.o. Potwierdza to jednoznacznie
uzasadnienie tego orzeczenia, w którym status lokatora pozwanych powiàzany zo-
sta∏ z tym rodzinnym uprawnieniem do korzystania z lokalu. Skoro wi´c z chwilà
orzeczenia rozwodu ma∏˝onek traci uprawnienie do korzystania z mieszkania wy-
nikajàce z unormowania zawartego w art. 281 k.r.o., to tym samym traci status lo-
katora w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.l. Wprawdzie w takim wypadku w razie
˝àdania eksmisji powódki przez pozwanego przys∏ugiwa∏aby jej ochrona zwiàza-
na z uprawnieniem do lokalu socjalnego oraz do tzw. moratorium zimowego (por.
wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 marca 2003 r., II CK 91/02, niepublikowany),
niemniej z chwilà rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez rozwód i automatycznej utraty sta-
tusu wspó∏lokatora przestaje byç uprawniona do ˝àdania na podstawie art. 13 § 2
u.p.l. eksmisji by∏ego ma∏˝onka wy∏àcznie uprawnionego do lokalu. Jak z tego wy-
nika, „interwencyjne” dzia∏anie dla dobra rodziny tego unormowania nie idzie tak
daleko, a˝eby uprawnia∏o do skutecznego ˝àdania przez osob´ nieuprawnionà,
choç nara˝onà na naganne zachowania by∏ego ma∏˝onka, do eksmisji z jego
mieszkania. Zresztà nie jest to wypadek jedyny, gdy˝ identyczna sytuacja wystàpi,
gdyby z ˝àdaniem eksmisji na podstawie na podstawie art. 13 ust. 2 u.w.l. wystàpi∏
ma∏˝onek lub by∏y ma∏˝onek przeciwko wspó∏ma∏˝onkowi wy∏àcznemu w∏aÊcicie-
lowi mieszkania, albowiem taki uprawniony nie jest on lokatorem w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.l.

Wprawdzie w sprawie rozwodowej ma∏˝onkowi przys∏uguje uprawnienie wyni-
kajàce z art. 281 k.r.o. i pozostaje on lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.l.,
a w konsekwencji jest podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa
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na podstawie art. 13 ust. 2 u.p.l., niemniej rozpoznawane zagadnienie dotyczy
orzeczenia eksmisji w wyroku rozwodowym. Na podstawie okreÊlonej w art. 58 § 2
zd. 2 k.r.o. eksmisja mo˝e byç orzeczona tylko w razie rozwiàzania ma∏˝eƒstwa,
w nast´pstwie czego to rodzinne uprawnienie do mieszkania wygasa i ma∏˝onek
staje si´ by∏ym wspó∏ma∏˝onkiem ma∏˝onka wy∏àcznie uprawnionego, tracàc jed-
noczeÊnie status wspó∏lokatora, a konsekwencji staje si´ osobà, której nie przys∏u-
guje jakikolwiek (samoistny ani pochodny) tytu∏ prawny do mieszkania.

Majàc na uwadze procesowy aspekt unormowania zawartego w art. 58 § 2 zd. 2
k.r.o., tj. ˝e orzeczenie eksmisji w wyroku rozwodowym jest dopuszczalne na wy-
padek rozwiàzania nim ma∏˝eƒstwa, materialna ocena tej normy powinna uwzgl´d-
niaç za∏o˝enie orzeczenia rozwodu. Potwierdza to struktura wyroku rozwodowego,
w którym dopiero po wyrzeczeniu rozwiàzania ma∏˝eƒstwa nast´puje rozstrzygni´-
cie w przedmiocie eksmisji.

Dokonana wyk∏adnia ma tak˝e mocne oparcie w wyra˝onej w art. 64 ust. 2 Kon-
stytucji zasadzie ochrony praw podmiotowych, która mo˝e byç ograniczona tylko
w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ich istoty.

˚aden z obowiàzujàcych przepisów prawa cywilnego nie uzasadnia dopusz-
czalnoÊci orzeczenia eksmisji wy∏àcznie uprawnionego do mieszkania, np. jego
w∏aÊciciela, przez osob´ której do przedmiotu ˝àdania nie przys∏uguje jakikolwiek
tytu∏ prawny.

Z tych wzgl´dów podj´to uchwa∏´ jak na wst´pie.
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Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 23 lipca 2008 r.,
III CZP 74/08

Sàd Najwy˝szy po rozstrzygni´ciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 23 lipca 2008 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sàd
Okr´gowy w G. postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2008 r.,

„Czy sprawa o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami, a tak˝e rodziców
z dzieçmi, jest sprawà o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 509
k.p.c.?”

podjà∏ uchwa∏´:
Spraw´ o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami sàd pierwszej in-

stancji rozpoznaje w sk∏adzie jednego s´dziego.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 31 lipca 2007 r. Sàd Rejonowy w G. – rozpoznajàc spra-
w´ w sk∏adzie jednoosobowym – ustali∏ kontakty wnioskodawców ma∏˝onków Barba-
ry i Edwarda S. z ma∏oletnimi wnukami rodzeƒstwem Bartoszem S. i Magdalenà S.,
przyznajàc im prawo zabierania ma∏oletnich z miejsca zamieszkania w okreÊlonym
czasie o okreÊlonej porze.

Przy rozpoznaniu apelacji uczestniczki Katarzyny S. Sàd Okr´gowy w G.
przedstawi∏ Sàdowi Najwy˝szemu – na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. – przytoczo-
ne na wst´pie zagadnienie prawne budzàce powa˝ne wàtpliwoÊci. Wskaza∏, ˝e
odpowiedê na pytanie, czy sfera osobistej stycznoÊci z dzieckiem wchodzi w za-
kres w∏adzy rodzicielskiej, budzi w judykaturze kontrowersje. W uchwale Izby
Cywilnej Sàdu Najwy˝szego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66 (OSNCP 1968,
nr 5, poz. 77) wyra˝ono poglàd, ˝e prawo do utrzymywania kontaktów z dziec-
kiem nie nale˝y do sprawowania w∏adzy rodzicielskiej, gdy˝ do zakazania stycz-
noÊci osobistej z dzieckiem, rodzicom pozbawionym w∏adzy rodzicielskiej,
konieczne jest orzeczenie sàdu wydane na podstawie art. 113 § 1 k.r.o. Poglàd
ten zosta∏ podtrzymany w uchwale Sàdu Najwy˝szego z dnia 14 czerwca 1988 r.,
III CZP 42/88 (OSNC 1989, nr 10, poz. 156), w której wskazano, ˝e sfera osobi-
stej stycznoÊci z dzieckiem pozostaje poza w∏adzà rodzicielskà, a wi´c nie wp∏y-
wa na jej uszczuplenie, pozbawienie zaÊ lub ograniczenie kontaktów wymaga
odr´bnego orzeczenia przez sàd (art. 113 k.r.o.) Rodzicom przys∏uguje upraw-
nienie do osobistej stycznoÊci z dzieckiem, które jest ich prawem osobistym i nie-
zale˝nym od w∏adzy rodzicielskiej. W Êlad za tym stanowiskiem w dotychczaso-
wej praktyce sprawy o uregulowanie kontaktów rozpoznawane by∏y w sk∏adzie
jednoosobowym
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Odmienny poglàd zosta∏ wyra˝ony w uzasadnieniu uchwa∏y sk∏adu siedmiu s´-
dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia 8 marca 2006 r. III CZP 98/05 (OSNC 2006, nr 12,
poz. 158), w którym stwierdzono, ˝e art. 113 k.r.o. nie wy∏àcza na podstawie
art. 755 § 1 k.p.c. zabezpieczenia zakazujàcego rodzicom niepozbawionym w∏adzy
rodzicielskiej osobistej stycznoÊci z dzieckiem. Zaspokojenie naturalnej i podsta-
wowej potrzeby dziecka stycznoÊci z rodzicami stanowi element staraƒ rodziców
o sprawy dziecka, utrzymywanie wi´c osobistej stycznoÊci z dzieckiem warunkuje
prawid∏owoÊç dzia∏aƒ wychowawczych, jest niezb´dne dla w∏aÊciwego wykonywa-
nia w∏adzy rodzicielskiej i stanowi jej sk∏adnik. Zdaniem Sàdu Najwy˝szego, w cza-
sie trwania w∏adzy rodzicielskiej nie wyst´puje zatem odr´bne od niej prawo
do kontaktów osobistych, a zasada odr´bnoÊci osobistej stycznoÊci od w∏adzy ro-
dzicielskiej dotyczy okresów przed jej powstaniem i po jej ustaniu.

Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:

Przedstawione poglàdy judykatury, dotyczàce sfery materialnej w∏adzy rodzi-
cielskiej, i wynikajàce z nich rozbie˝noÊci dotyczàce pojmowania zakresu tej w∏a-
dzy, nie mogà mieç decydujàcego znaczenia dla rozstrzygni´cia kwestii o charak-
terze ÊciÊle procesowym, regulowanej przepisami kodeksu post´powania cywilne-
go. Zgodnie z tymi przepisami, sàd w procesie rozpoznaje w sk∏adzie jednego s´-
dziego i dwóch ∏awników sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy ze stosunków
rodzinnych, z wyjàtkiem spraw o alimenty. Inne sprawy rozpoznaje w sk∏adzie jed-
nego s´dziego, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej (art. 47 § 1 i 3 k.p.c.).
Zasada sk∏adu jednoosobowego, ugruntowana ustawà z dnia 1 marca 1996 r.
o zmianie kodeksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezydenta Rzeczypo-
spolitej – prawo upad∏oÊciowe i prawo o post´powaniu uk∏adowym, kodeksu po-
st´powania administracyjnego, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywil-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), ma odpowiednie za-
stosowanie w post´powaniu nieprocesowym (art. 13 § 2 k.p.c.).

Artyku∏ 509 k.p.c., znowelizowany ustawà z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks post´powania cywilnego, ustawy Kodeks post´powania karnego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 766), stanowi, ˝e sprawy
o przysposobienie, o pozbawienie lub ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej w pierwszej
instancji sà rozpoznawane przez sàd w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników.
Z tego przepisu wynika, ˝e w post´powaniu nieprocesowym w sprawach ze stosun-
ków pomi´dzy rodzicami i dzieçmi ustawodawca odstàpi∏ od sk∏adu jednoosobowe-
go na rzecz sk∏adu ∏awniczego. Unormowanie to ma jednak charakter wyjàtkowy,
a zatem nie mo˝e byç interpretowane rozszerzajàco; sk∏ad ∏awniczy jest wi´c w∏aÊci-
wy tylko w sprawach o – verba legis – „pozbawienie lub ograniczenie w∏adzy rodzi-
cielskiej”. W zwiàzku z tym inne sprawy dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej, np. spraw´
o przywrócenie tej w∏adzy rozpoznaje jeden s´dzia bez udzia∏u ∏awników.
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Artyku∏ 579 k.p.c., otwierajàcy oddzia∏ 2 „Sprawy z zakresu stosunków mi´dzy
rodzicami a dzieçmi”, ulokowany w rozdziale 2 „Inne sprawy rodzinne oraz sprawy
opiekuƒcze”, wyró˝nia – jako odr´bne w znaczeniu procesowym – sprawy o przy-
znanie, powierzenie, wykonywanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przy-
wrócenie w∏adzy rodzicielskiej, a tak˝e sprawy o zakazanie osobistej stycznoÊci
z dzieckiem. Z tego przepisu wyraênie wynika, ˝e ustawodawca, systematyzujàc
sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuƒczego i kurateli rozpoznawane w po-
st´powaniu nieprocesowym, oraz harmonizujàc ich podzia∏ z przepisami kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego (por. zw∏aszcza art. 113 § 1), nada∏ sprawom o zakaza-
nie osobistej stycznoÊci z dzieckiem – przez ich wyodr´bnienie z ogó∏u spraw
o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej – samodzielny status procesowy.

Majàc to na wzgl´dzie, a tak˝e wyjàtkowy charakter art. 509 k.p.c., nale˝y za-
tem przyjàç, ˝e sprawy o zakazanie osobistej stycznoÊci z dzieckiem, nienale˝àce
w uj´ciu procesowym do zakresu spraw o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej, ani
tym bardziej – co oczywiste – do zakresu spraw o pozbawienie tej w∏adzy, sà roz-
poznawane w sk∏adzie jednego s´dziego bez udzia∏u ∏awników. Z kolei z wyk∏adni
logicznej wynika, ˝e do spraw, o których mowa, nale˝y zaliczyç tak˝e m.in. sprawy
o uregulowanie kontaktów wnuków z dziadkami, gdy˝ w istocie rzeczy ich przed-
miotem jest ograniczenie – dla dobra dziecka – osobistej stycznoÊci dzieci z rodzi-
cami na rzecz umo˝liwienia osobistej stycznoÊci wnuków z dziadkami. W konse-
kwencji, sprawa o uregulowanie kontaktów dziecka z bliskimi, nieb´dàca w rozu-
mieniu kodeksu post´powania cywilnego sprawà o ograniczenie w∏adzy rodziciel-
skiej, podlega w post´powaniu przed sàdem pierwszej instancji rozpoznaniu
w sk∏adzie jednoosobowym.

Z tych wzgl´dów podj´to uchwa∏´, jak na wst´pie.
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Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 28 sierpnia 2008 r.,
III CZP 75/08

Sàd Najwy˝szy po rozstrzygni´ciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 28 sierpnia 2008 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sàd
Okr´gowy we W. postanowieniem z dnia 14 marca 2008 r., 

„Czy wykonanie postanowieƒ sàdu opiekuƒczego, okreÊlajàcych sta∏e i powta-
rzajàce si´ kontakty rodziców z dzieçmi i zawierajàcych nakazy ka˝dorazowego
wydania dziecka przez tego z rodziców, któremu powierzono wykonywanie w∏adzy
rodzicielskiej, a równoczeÊnie zobowiàzujàcych drugiego z rodziców do ka˝dora-
zowego odprowadzania dziecka do miejsca jego zamieszkania po up∏ywie terminu
kontaktów nast´puje w trybie art. 1050 k.p.c. czy 1051 k.p.c.?”

podjà∏ uchwa∏´:
Postanowienie regulujàce kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujàce

wydawanie dziecka przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie w∏a-
dzy rodzicielskiej, oraz zobowiàzujàce drugiego rodzica do odprowadzania
dziecka, podlega wykonaniu w post´powaniu unormowanym w art. 5981

i nast. k.p.c.

Uzasadnienie

Przedstawione do rozstrzygni´cia zagadnienie prawne powsta∏o przy rozpozna-
waniu przez Sàd Okr´gowy we W. za˝alenia na postanowienie Sàdu Rejonowego
dla W. – K. we W. z dnia 14 grudnia 2007 r., nak∏adajàce na d∏u˝niczk´ Katarzyn´ L.
– na podstawie art. 1050 § 1 i 3 k.p.c. – grzywn´ z zamianà na areszt, w zwiàzku
z uniemo˝liwianiem wierzycielowi Robertowi L. kontaktów z ma∏oletnià córkà Zu-
zannà, okreÊlonych w postanowieniu sàdu opiekuƒczego.

Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:

Ustawà z 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilne-
go, ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komorni-
kach sàdowych i egzekucji (Dz. U. Nr 98, poz. 1069) uchylono przepisy art. 580,
790 oraz 1089-10951 k.p.c., jak te˝ znowelizowano art. 579, a do dzia∏u II tytu-
∏u I cz´Êci pierwszej ksi´gi drugiej kodeksu post´powania cywilnego dodano od-
dzia∏ 5, normujàcy post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej
w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà. Podstawowym celem tych
zmian by∏o – jak podniesiono w piÊmiennictwie – pozbawienie post´powania
w sprawach o odebranie osoby wszelkich cech post´powania egzekucyjnego
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i nadanie mu charakteru post´powania opiekuƒczego. Prawodawcy przyÊwieca∏
równie˝ cel ujednolicenia i uproszczenie tego post´powania oraz uczynienia go
bardziej skutecznym.

W wyniku tych zmian post´powanie w sprawach o odebranie osoby toczy si´
wed∏ug przepisów o post´powaniu nieprocesowym, stanowiàc jedno z post´po-
waƒ w sprawach opiekuƒczych, nale˝àcych do spraw z zakresu prawa rodzinne-
go, opiekuƒczego i kurateli. Istotà nowej regulacji jest wi´c skupienie w jednym po-
st´powaniu (opiekuƒczym, nieprocesowym) kwestii zwiàzanych z rozpoznaniem
i wykonaniem (tak˝e przymusowym) orzeczenia nakazujàcego odebranie osoby.
Jak si´ jednolicie podkreÊla w literaturze, wspó∏czeÊnie w sprawach o odebranie
osoby wy∏àczone jest stosowanie przepisów dotyczàcych post´powania egzeku-
cyjnego oraz post´powania klauzulowego (por. tak˝e uzasadnienie uchwa∏y Sàdu
Najwy˝szego z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 156/06, OSNC 2008, nr 1, poz. 2).

Zmiana modelu wykonywania orzeczeƒ dotyczàcych odebrania osoby podle-
gajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà nie mo˝e byç pomija-
na przy rozstrzyganiu kwestii, jakie przepisy sà w∏aÊciwe do wykonania postano-
wienia sàdu opiekuƒczego lub sàdu orzekajàcego rozwód, regulujàcego kontakty
rodziców z dzieckiem, zawierajàce nakaz wydawania dziecka przez rodzica, które-
mu powierzono wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, oraz zobowiàzujàce drugiego
rodzica do odprowadzania dziecka (art. 58 § 1 oraz art. 97 § 2 k.r.o.). KoniecznoÊç
uwzgl´dnienia tej zmiany wynika nie tylko z faktu, ˝e wszystkie argumenty aksjolo-
giczne i pragmatyczne le˝àce u jej podstaw sà aktualne tak˝e w wypadku orzeczeƒ
regulujàcych kontakty rodziców z dzieçmi, ale tak˝e dlatego, ˝e w obu wypadkach
zbli˝ona jest – a nawet identyczna – istota obowiàzków rodziców, polegajàcych
na wydaniu (wydawaniu) i odebraniu (odbieraniu) dziecka w okreÊlonym czasie
i w okreÊlonych warunkach. Nie ulega przy tym wàtpliwoÊci, ˝e korelatem nakazu
wydania oraz „odprowadzenia” dziecka jest jego odebranie, tak˝e przymusowe, je-
˝eli nie nast´puje w sposób dobrowolny.

Nie ma równie˝ podstaw, j´zykowych nie wy∏àczajàc, do redukowania znacze-
nia u˝ytego w tytule oddzia∏u 5 wyrazu „odebranie” tylko do czynnoÊci jednokrot-
nej, polegajàcej na jednorazowym odebraniu dziecka od osoby zobowiàzanej
i przekazaniu go osobie uprawnionej. Normujàc „odebranie” osoby, prawodawca
nie wprowadza ˝adnych ograniczeƒ lub dystynkcji pomi´dzy odebraniem na sta∏e,
a odebraniem na czas okreÊlony; chodzi wi´c o ka˝de odebranie osoby (por. uza-
sadnienie uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 maja 1975 r., III CZP 30/75,
OSNCP 1976, nr 3, poz. 41). Trzeba przy tym pami´taç, ˝e prawodawca – formu∏u-
jàc tekst normatywny – zazwyczaj pos∏uguje si´, je˝eli nie zachodzà inne istotne
wzgl´dy, rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a rzeczownikami ods∏ownymi (ge-
rundami) w formie dokonanej, nie ciàg∏ej (w tym wypadku „odebranie”, a nie „od-
bieranie”); z punktu widzenia semantycznego forma dokonana, obejmuje wtedy
tak˝e „stany ciàg∏e”.
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Wszystkie przedstawione argumenty przemawiajà za wdro˝eniem w rozstrzy-
ganym przypadku post´powania unormowanego w art. 5981 i nast. k.p.c., a jed-
noczeÊnie stanowczo przeciwko stosowaniu art. 1050 lub 1051 k.p.c. Przyj´te
rozwiàzanie ma tak˝e walor funkcjonalny, gdy˝ prowadzi do skupienia w sàdzie
opiekuƒczym wszystkich spraw zwiàzanych z wykonywaniem w∏adzy rodziciel-
skiej, jak te˝ pozwala, bez uciekania si´ do ekstensywnych metod wyk∏adni
prawa egzekucyjnego, uniknàç problemów, z którymi zmaga∏ si´ Sàd Najwy˝szy
przy podejmowaniu uchwa∏y z dnia 20 marca 1992 r., III CZP 16/92 (OSNCP
1992, nr 9, poz. 162).

Z tych wzgl´dów Sàd Najwy˝szy, wychodzàc z koniecznoÊci poza alternatyw´
przedstawionà w przedstawionym do rozstrzygni´cia zagadnieniu prawnym,
uchwali∏, jak na wst´pie.
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Glosa do uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego
z 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08)

Egzekucja orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dzieckiem prowadzona by∏a do-
tychczas w oparciu o przepisy o egzekucji Êwiadczeƒ niepieni´˝nych. Wchodzà tu
w gr´ dwa przepisy: art. 1050 k.p.c., gdy rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem
ma prawo zabieraç dziecko poza miejsce zamieszkania oraz art. 1051 k.p.c., gdy
do kontaktów powinno dochodziç w miejscu zamieszkania dziecka, a rodzic sprawu-
jàcy bezpoÊrednià piecz´ ma obowiàzek nie przeszkadzaç w tych kontaktach. Zgod-
nie z art. 1052 k.p.c., sàd który jest organem egzekucyjnym w tych sprawach, mo˝e
ukaraç zobowiàzanego grzywnà do 1000 z∏., je˝eli nie wykonuje on postanowienia sà-
du. Grzywny mogà byç ponawiane, górna granica ich ∏àcznej wysokoÊci w jednej
sprawie jest okreÊlona na 100 000 z∏. Tytu∏em wykonawczym jest postanowienie sà-
du zaopatrzone w klauzul´ wykonalnoÊci. Je˝eli wchodzi w gr´ zastosowanie
art. 1050 k.p.c., na∏o˝enie grzywny nast´puje po bezskutecznym up∏ywie terminu za-
kreÊlonego przez sàd w post´powaniu egzekucyjnym do wykonania czynnoÊci i za-
gro˝eniu grzywnà na wypadek jej niewykonania. W sytuacji z art. 1051 k.p.c. sàd na-
k∏ada grzywn´ po ustaleniu naruszenia tytu∏u egzekucyjnego przez zobowiàzanego
bez koniecznoÊci wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiàzania.

D∏u˝nikowi przys∏uguje tygodniowy termin do uiszczenia grzywny, w przeciw-
nym razie ulega ona automatycznej zamianie na areszt, gdy˝ przy wymierzaniu
grzywny sàd ma obowiàzek orzec jednoczeÊnie o takiej zamianie na wypadek nie-
zap∏acenia (art. 1053 § 1 zd. pierwsze k.p.c.). 

Wydawa∏oby si´, ˝e wskazany Êrodek przymuszajàcy jest efektywny, bioràc
pod uwag´ wysokoÊç zagro˝enia grzywnà i potencjalne zagro˝enie aresztem. Jed-
nak˝e praktyka nie potwierdza takiej oceny. W sprawach egzekucji kontaktów docho-
dzi nierzadko do konfuzji post´powania egzekucyjnego z rozpoznawczym, do czego
chcà zazwyczaj doprowadziç osoby zobowiàzane do udost´pnienia kontaktów. Przy-
znaç trzeba, ˝e omawiana materia nie sprzyja bezwzgl´dnemu rozdzieleniu tych kwe-
stii, albowiem osoby zobowiàzane do umo˝liwienia kontaktów cz´sto tak˝e na etapie
post´powania egzekucyjnego podnoszà okolicznoÊci le˝àce po stronie dziecka, jak
np. niech´ç do drugiego rodzica prowadzàca do odmowy kontaktu, stan zdrowia itp. 

Je˝eli zaÊ chodzi o zagro˝enie aresztem, to zauwa˝yç nale˝y, ˝e wed∏ug prof. F.
Zedlera11, w latach 1945–1997 w Polsce nie wykonano ani jednego aresztu celem
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1 Protokó∏ ze spotkania dyskusyjnego na temat wybranych zagadnieƒ egzekucji, zorganizowanego w KKPC
z udzia∏em ekspertów holenderskich w dniach 8–9 maja 2007 r., s. 19.



przymuszenia. Dzieje si´ tak byç mo˝e dlatego, poniewa˝ areszt odbywa si´ na koszt
wierzyciela. Poza tym aresztant nie mo˝e byç osadzony z wi´êniami karnymi.

Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08), odst´pu-
je – przynajmniej w cz´Êci – od wy˝ej przedstawionego sposobu wykonywania
orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dzieckiem. Wed∏ug uchwa∏y, postanowienie re-
gulujàce kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujàce wydawanie dziecka przez ro-
dzica, któremu powierzono wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, oraz zobowiàzujà-
ce drugiego rodzica do odprowadzania dziecka, podlega wykonaniu w post´powa-
niu unormowanym w art. 5981 i nast. k.p.c.

Uchwa∏a mo˝e mieç prze∏omowy charakter dla praktyki wykonywania orzeczeƒ
o kontaktach. Tym bardziej, ˝e jak wskazano powy˝ej, dotychczas stosowane pro-
cedury sà w tym zakresie nieefektywne. Uchwa∏a jest jakby próbà wyr´czenia usta-
wodawcy w naprawie stanu prawnego. Czy jednak jest to próba udana?

Przytoczona uchwa∏a wywo∏uje bowiem wàtpliwoÊci, co wi´cej – wywo∏uje py-
tanie, czy przyj´te rozwiàzanie nadaje si´ do zastosowania w praktyce. Uchwa∏a
nawiàzuje do uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 maja 1975 r., w której Sàd Naj-
wy˝szy orzek∏, ˝e do wykonania obowiàzku wydania dziecka ma zastosowanie
art. 1050 w zw. z art. 1089 k.p.c. tak˝e wtedy, gdy wydanie ma nastàpiç na czas
okreÊlony22. Ani pytanie prawne ani podj´ta uchwa∏a nie odnosi∏y si´ wówczas bez-
poÊrednio do ewentualnoÊci zastosowania przepisów o przymusowym odebraniu
dziecka, o których mowa by∏a w nieobowiàzujàcym ju˝ art. 1089 k.p.c. in fine, lecz
dotyczy∏o wyboru mi´dzy art. 1050 k.p.c. i art. 1051 k.p.c. w konkretnym stanie fak-
tycznym: przy egzekucji orzeczenia nakazujàcego wydanie dziecka na okres
1 miesiàca. Zdaniem Sàdu Najwy˝szego, spraw´ rozstrzyga∏ art. 1089 k.p.c. odsy-
∏ajàcy do art. 1050 k.p.c., niemniej jednak wskazanie na dawny art. 1089 k.p.c.
musia∏o te˝ w konsekwencji oznaczaç mo˝liwoÊç zarzàdzenia przymusowego ode-
brania, o którym mowa by∏a w tym artykule in fine, choç bezpoÊrednio nie by∏o
o tym mowy w uchwale. 
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2 III CZP 30/75, OSNCP 1976, Nr 3, poz. 41. W uzasadnieniu SN wskaza∏ m.in: »Sugestia Sàdu Wojewódz-
kiego, ˝e podstaw´ prawnà zastosowania Êrodka przymusu w stosunku do tego z rodziców, któremu po-
wierzono wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej w przypadku gdy odmawia on honorowania nakazu wydania
dziecka osobie uprawnionej stanowi art. 1051 k.p.c., mog∏aby byç uznana za trafnà tylko wtedy, gdyby
przy rozwiàzaniu wysuni´tego problemu w gr´ wchodzi∏y wy∏àcznie art. 1050 i 1051 k.p.c.
(…) U podstaw wysuni´tej przez Sàd Wojewódzki sugestii le˝y jednak za∏o˝enie, ˝e art. 1089 k.p.c., regu-
lujàcy zagadnienie wykonania orzeczenia zobowiàzujàcego do oddania osoby podlegajàcej w∏adzy rodzi-
cielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, odnosi si´ wy∏àcznie do sytuacji, gdy to oddanie ma charakter trwa-
∏y. Poglàdu tego nie mo˝na jednak podzieliç, gdy˝ nie znajduje on oparcia w powo∏anym przepisie. Nor-
ma ta bowiem, mówiàc o „oddaniu”, nie wprowadza ˝adnych ograniczeƒ lub dystynkcji pomi´dzy wyda-
niem na sta∏e a wydaniem na czas okreÊlony. Lege non distinguente ma wi´c ona na myÊli ka˝de odda-
nie takiej osoby. Wchodzà tu zatem w rachub´ poza odebraniem dziecka na podstawie art. 100 k.r.o. rów-
nie˝ przypadki przewidziane w art. 580, 443 § 1 i 451 k.p.c.
W takiej zaÊ sytuacji problem rozstrzyga sam przepis art. 1089 § 2 k.p.c., który stanowi, ˝e w przypadku nie-
zastosowania si´ zobowiàzanego do nakazu sàdu nale˝y postàpiç jak przy egzekucji czynnoÊci, której in-
na osoba za d∏u˝nika wykonaç nie mo˝e. Przepis ten zatem w sposób wyraêny odsy∏a do art. 1050 k.p.c.«. 



Po pierwsze jednak, o ile dawny art. 1089 k.p.c. pos∏ugiwa∏ si´ ogólnym poj´-
ciem orzeczenia zobowiàzujàcego do oddania osoby, które to poj´cie nie mia∏o do-
k∏adnego odpowiednika w prawie materialnym – dlatego mo˝liwe by∏o jego rozsze-
rzajàce interpretowanie – o tyle obecnie art. 5981 i nast. k.p.c. wyraênie odwo∏ujà si´
do instytucji prawa materialnego jakà jest odebranie dziecka, o którym mowa
w art. 100 k.r.o. Podstawy odebrania dziecka sà tam wyraênie okreÊlone. Anali-
za uchwa∏y prowadzi do wniosku, ˝e w konsekwencji przyj´tego tam stanowiska
w ogóle nie mo˝emy mówiç nie tylko o egzekucji ale i o wykonaniu orzeczenia
o kontaktach. Wbrew rozwa˝aniom zawartym w uchwale Sàdu Najwy˝szego
z dnia 9 lutego 2007 r., dotyczàcym rozpoznawczego charakteru przepisów
art. 5981–5985 i „wykonawczego” charakteru przepisów art. 5986–59812 k.p.c., ostat-
nia uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego wskazuje na zastosowanie ca∏ego trybu post´po-
wania, poczynajàc od art. 5981 k.p.c., a wi´c zarówno rozpoznawczego jak i „wyko-
nawczego”. Zastosowanie tylko wskazanych przepisów „wykonawczych” do wy-
konania postanowienia o kontaktach nie by∏oby oczywiÊcie mo˝liwe, bowiem
przepisy te odnoszà si´ tylko do postanowienia o odebraniu dziecka. Orzeczenia
o kontaktach nie sà te˝ wspomniane w art. 59813 k.p.c., który wymienia inne orze-
czenia podlegajàce wykonaniu w trybie art. 5986-59812 k.p.c. W konsekwencji kon-
cepcji wyra˝onej w uchwale samo postanowienie o kontaktach nie by∏oby zatem
tytu∏em egzekucyjnym i konieczne by∏oby wydanie postanowienia o odebraniu
dziecka – na podstawie art. 100 k.r.o. Tym samym orzeczenie o kontaktach mia∏oby
takie znaczenie, jak orzeczenia okreÊlajàce osob´ uprawnionà do sprawowania pie-
czy nad dzieckiem (jak np. wyrok rozwodowy czy postanowienie z art. 107 k.r.o.).
Majàc to na uwadze, w miejsce rozwa˝aƒ, czy w poj´ciu odebrania dziecka mieÊci
si´ jedna czynnoÊç czy wielokrotne czynnoÊci, nale˝a∏oby uzasadniç, ˝e przyznanie
kontaktów jest równoznaczne z przyznaniem pieczy, a rodzic sprawujàcy „normal-
nie” piecz´ nad dzieckiem staje si´ na czas kontaktu drugiego rodzica z dzieckiem
osobà „czasowo nieuprawnionà”. Aby nakazaç odebranie dziecka w zwiàzku z nie-
respektowaniem orzeczenia o kontaktach sàd musia∏by bowiem ustaliç, ˝e dziecko
jest w chwili orzekania zatrzymane przez osob´ nieuprawnionà. To jest bowiem
przes∏anka postanowienia o odebraniu dziecka (art. 100 k.r.o.). Nale˝y zatem posta-
wiç pytanie, czy z niezastosowania si´ do orzeczenia o kontaktach wynika, ˝e dziec-
ko przebywa okresowo u osoby nieuprawnionej. Czy mo˝na tu mówiç o zatrzyma-
niu dziecka przez osob´ nieuprawnionà w rozumieniu art. 100 k.r.o.? Przecie˝ osobà
zobowiàzanà do umo˝liwienia kontaktów jest z istoty rzeczy osoba uprawnio-
na do sprawowania pieczy nad dzieckiem a zatem chyba nie mo˝e byç uzna-
na za osob´ nieuprawnionà w dotychczasowym rozumieniu art. 100 k.r.o. Czy oma-
wiana uchwa∏a mo˝e wp∏ynàç na zmian´ rozumienia przepisu prawa materialnego?

Podsumowujàc, postanowienie o kontaktach nie by∏oby wi´c w obecnie sfor-
mu∏owanej koncepcji tytu∏em egzekucyjnym w przeciwieƒstwie do stanu prawne-
go, w którym wydawana by∏a powo∏ana wy˝ej uchwa∏a z dnia 26 maja 1975 r. Ko-
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nieczne by∏oby przeprowadzenie post´powania rozpoznawczego o odebranie
dziecka i spe∏nienie przes∏anki prawa materialnego wyra˝onej w art. 100 k.r.o.

Po drugie, zastosowanie post´powania z art. 5981 i nast. k.p.c. do wykonania
orzeczenia o kontaktach napotka trudnoÊci natury faktycznej i procesowej. Jak wy-
˝ej zaznaczono, postanowienie o odebraniu dziecka mo˝e zapaÊç w okoliczno-
Êciach faktycznych pozostawania dziecka u osoby nieuprawnionej. Zgodnie
z art. 316 k.p.c. sàd uwzgl´dnia stan faktyczny na chwil´ wyrokowania. Tymczasem
gdy chodzi o kontakty, to z istoty rzeczy sà one periodyczne a osoba zobowiàza-
na do umo˝liwienia kontaktów jest, jak wy˝ej wskazano, osobà generalnie upraw-
nionà do sprawowania pieczy. Gdyby nawet przyjàç, ˝e „chwilowo straci” to upraw-
nienie w terminie przysz∏ego kontaktu okreÊlonym w postanowieniu o kontaktach,
który mia∏by byç wskazany jako termin wydania dziecka, to przecie˝ nie mo˝na an-
tycypowaç, ˝e dziecko nie zostanie wtedy wydane dobrowolnie. Innymi s∏owy orze-
czenie nie mo˝e antycypowaç przysz∏ego stanu faktycznego i przyjmowaç go jako
swojej podstawy faktycznej. Nale˝y odpowiedzieç na pytanie, czy podstaw´ fak-
tycznà takiego orzeczenia mo˝e stanowiç wczeÊniejsze zachowanie zobowiàzane-
go, tj. odmowa wydania dziecka we wczeÊniejszym terminie. Wbrew rozwa˝aniom
semantycznym zawartym w omawianej uchwale Sàdu Najwy˝szego, mamy tu bo-
wiem do czynienia nie tyle ze „stanem ciàg∏ym” lecz uprawnieniem/zobowiàzaniem
periodycznym. Dotychczas wydawa∏o si´, ˝e jedynie adekwatne jest w tym zakre-
sie zastosowanie Êrodków przymusu z przepisów o egzekucji Êwiadczeƒ niepie-
ni´˝nych (art. 1050 i nast. k.p.c.).

Z tych wszystkich wzgl´dów uzasadniona jest obawa, i˝ najnowsza uchwa∏a Sà-
du Najwy˝szego byç mo˝e nie znajdzie zastosowania w praktyce i aktualne pozo-
stanie zastosowanie art. 1050 k.p.c. przy obowiàzku wydania dziecka, tak jak za-
stosowanie art. 1051 k.p.c. w sytuacjach wymagajàcych nieprzeszkadzania przez
zobowiàzanego, czego krytykowana uchwala w ogóle nie dotyka. Trudno b´dzie
zresztà w praktyce pogodziç si´ z zupe∏nie innymi regu∏ami post´powania przy re-
alizacji prawa do kontaktów w zale˝noÊci od tego, czy prawu temu odpowiada
po drugiej stronie obowiàzek wydania czy te˝ obowiàzek nieprzeszkadzania.

Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e pojawià si´ wnioski o odebranie dziecka
oparte na omawianej uchwale. Dlatego te˝ to praktyka powinna zweryfikowaç traf-
noÊç i u˝ytecznoÊç konstrukcji prawnej przyj´tej w omawianej uchwale. Uchwa∏a
ta, mimo podniesionych wàtpliwoÊci zas∏uguje na takà weryfikacj´. Jest ona
bowiem odpowiedzià na niewàtpliwe braki efektów w stosowaniu grzywny w celu
przymuszenia.

Dla wdro˝enia omawianej uchwa∏y do praktyki konieczne jest jednak – w zwiàz-
ku z podniesionymi wy˝ej wàtpliwoÊciami – przyj´cie ni˝ej wymienionych za∏o˝eƒ:
1. Tryb wskazany w uchwale mo˝e znaleêç zastosowanie do tych kontaktów, któ-

re polegajà na zabieraniu dziecka przez uprawnionego poza miejsce pobytu
dziecka. 
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2. Nale˝y przyjàç, ˝e orzeczenie o takich kontaktach, o jakich mowa w pkt 1, za-
wiera elementy repartycji pieczy nad dzieckiem. Z orzeczenia tego wynika, ˝e
w czasie kontaktu prawo do bie˝àcej pieczy ma rodzic uprawniony do kontak-
tu, zaÊ rodzic zazwyczaj sprawujàcy piecz´, traci to uprawnienie/obowiàzek
na ten sam czas. To za∏o˝enie odpowiada zresztà rzeczywistoÊci. W czasie kon-
taktu polegajàcego na zabraniu dziecka poza jego miejsce pobytu odpowie-
dzialnoÊç za dziecko ponosi rodzic uprawniony do kontaktu. Rodzic ten spra-
wuje bie˝àcà piecz´ nad dzieckiem, choçby nawet jego w∏adza rodzicielska by-
∏a ograniczona. Chodzi tu bowiem o bie˝àcà piecz´, takà, jaka przys∏uguje np.
rodzinie zast´pczej (art. 1121 k.r.o.). W warunkach wy˝ej okreÊlonych uprawnie-
nie do ˝àdania odebrania dziecka powinno zatem przys∏ugiwaç tak˝e rodzico-
wi, którego w∏adza rodzicielska jest ograniczona, je˝eli z tytu∏u kontaktów jest
on okresowo uprawniony do sprawowania bie˝àcej pieczy nad dzieckiem.

3. Podstawà faktycznà ustalenia, ˝e dziecko przebywa u osoby nieuprawnionej
jest ustalenie, ˝e na chwil´ orzekania nie sà realizowane dotychczasowe kon-
takty. Chwila orzekania nie musi zbiegaç si´ z okresem, w którym jest niereali-
zowany ustalony kontakt.

4. Postanowienie o odebraniu dziecka musi wskazywaç, ˝e chodzi o odebranie
na czas kontaktu z dzieckiem okreÊlony w postanowieniu o kontaktach. Termin
odebrania powinien byç okreÊlony datà i godzinà. Jest to mo˝liwe, bowiem po-
stanowienie o odebraniu dziecka jest skuteczne i wykonalne z chwilà wydania.
Wskazujàc termin odebrania (art. 5985 k.p.c.) nale˝y wi´c nawiàzaç do daty i go-
dziny najbli˝szego kontaktu okreÊlonych w postanowieniu o kontaktach. Rów-
nie˝ termin przymusowego odebrania (art. 5986 k.p.c.) musi byç zsynchronizo-
wany z terminem kontaktu.

Do skutecznoÊci przyj´tego przez Sàd Najwy˝szy trybu post´powania mo˝e si´
przyczyniç nowy przepis odnoszàcy si´ do odebrania dziecka wprowadzany
do Kodeksu post´powania cywilnego nowelizacjà, która zosta∏a w∏aÊnie uchwalo-
na przez Sejm.

Chodzi o nowy art. 59814 w brzmieniu: „Post´powanie okreÊlone
w art. 5986–59812 mo˝e byç podj´te na nowo na podstawie tego samego postano-
wienia, o którym mowa w art. art. 5985, je˝eli zobowiàzany ponownie w okresie
trzech miesi´cy od wydania tego postanowienia postàpi∏ sprzecznie z treÊcià po-
stanowienia, dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka,
opieki lub kontaktów z dzieckiem, a okolicznoÊci uzasadniajàce jego wydanie nie
uleg∏y zmianie.”.

Przepis ten dotyczy mo˝liwoÊci wielokrotnego wykorzystania postanowienia
o odebraniu dziecka. Zatem móg∏by si´ on okazaç u˝yteczny w odniesieniu do po-
stanowienia o odebraniu dziecka wydanego w zwiàzku z nierespektowaniem orze-
czenia o kontaktach, tym bardziej, ˝e orzeczenie o kontaktach jest tam wymienio-
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ne na równi z postanowieniem, dotyczàcymi w∏adzy rodzicielskiej, miejsca za-
mieszkania dziecka, opieki. WyjaÊniç tu nale˝y, ˝e w zamyÊle projektodawców nie
chodzi∏o tu o odebranie dziecka przez osob´ uprawnionà do kontaktów lecz o ode-
branie dziecka od takiej osoby, je˝eli nie odda∏a dziecka w terminie okreÊlonym
w postanowieniu o kontaktach. Niemniej jednak literalne brzmienie tego przepisu
nie daje podstaw do takiego ograniczenia, szczególnie, gdy omawiana uchwa∏a
otworzy∏a drog´ do stosowania przepisów o odebraniu dziecka tak˝e do sytuacji,
w której naruszane jest orzeczenie o kontaktach.

Przyznaç musz´, ˝e poza wskazanymi wy˝ej wàtpliwoÊciami do omawianej
uchwa∏y, na moje krytyczne nastawienie do uchwa∏y mia∏y wp∏yw wàtpliwoÊci co
do praktycznej mo˝liwoÊci i celowoÊci wszczynania kolejnych post´powaƒ o ode-
branie dziecka w zwiàzku z systematycznym nierespektowaniem orzeczenia o kon-
taktach. Okazuje si´ jednak, ˝e projektodawca, a obecnie tak˝e ustawodawca po-
stanowi∏, choç w innym kontekÊcie, u∏atwiç ponowne zastosowanie samego trybu
wykonawczego bez koniecznoÊci wszczynania na nowo ca∏ego post´powania
o odebranie dziecka. 

Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego otwiera wi´c nowe mo˝liwoÊci, które musi zweryfi-
kowaç praktyka. Jak wy˝ej próbowa∏em wykazaç, uzasadnienie uchwa∏y nie jest
przekonujàce i nie dotyka istoty problemu, niemniej jednak przy przyj´ciu zapropo-
nowanych wy˝ej za∏o˝eƒ rozstrzygni´cie zawarte w uchwale mo˝e zmieniç nieza-
dowalajàcy obecnie stan w zakresie realizacji prawa do kontaktów z dzieckiem. Je-
˝eli to rozwiàzanie okaza∏oby si´ skuteczne, to jeszcze trzeba b´dzie spojrzeç na to
przez pryzmat dobra dziecka: czy silny Êrodek dochodzenia do realizacji kontak-
tów z dzieckiem da si´ pogodziç ze skutkami, jakie dla psychiki dziecka mo˝e mieç
jego stosowanie. 
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XXX-LECIE
SÑDOWNICTWA RODZINNEGO 

w 
POLSCE

Honorowy patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lecha Kaczyƒskiego

Rada Programowa

Przewodniczàcy
SSO Ewa Waszkiewicz – przewodniczàca Stowarzyszenia S´dziów Sàdów

Rodzinnych w Polsce

Cz∏onkowie
Prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski – prezes Sàdu Najwy˝szego

Ewa Junczyk-Ziomecka – sekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP 
Prof. n. dr hab. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska – Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci 

Prof. n. dr hab. Lech K. Paprzycki – prezes Sàdu Najwy˝szego
Janusz Stawiarski – dyrektor Instytutu Badaƒ DNA, wydawnictwo Rodzina i Prawo

wspó∏organizator XXX-lecia Sàdownictwa Rodzinnego w Polsce
Prof. dr hab. Wanda Stojanowska – Katedra Prawa Rodzinnego

i Prawa Nieletnich UKSW
Robert Zegad∏o – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,

redaktor naczelny „Rodziny i Prawa” 

Stowarzyszenie S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce
SSO Teresa Bronowska,  SSO Ewa Âwiderska

PROGRAM UROCZYSTOÂCI

CZWARTEK, 29 STYCZNIA 2009 r.

11.00–11.30 Przybycie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
(Sala Kolumnowa, ul.Wiejska 2/4/6)
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11.30 OTWARCIE OBRAD

Przewodniczàca Zarzàdu Stowarzyszenia
Ewa Waszkiewicz – s´dzia Sàdu Okr´gowego w Warszawie 

WYSTÑPIENIA DOSTOJNYCH GOÂCI
WR¢CZENIE ORDERÓW I ODZNACZE¡ PA¡STWOWYCH

Wystàpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* 
Prof. dr hab. Lecha Kaczyƒskiego 

Wystàpienie Ministra SprawiedliwoÊci Rzeczypospolitej Polskiej
Prof. dr hab. Zbigniewa åwiàkalskiego

Wystàpienie Przewodniczàcego Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka Sejmu RP
Pos∏a Ryszarda Kalisza

Wystàpienie Przewodniczàcego Krajowej Rady Sàdownictwa 
SSN Stanis∏awa Dàbrowskiego

12.45–13.00 Przerwa

13.00–14.00 WYK¸AD INAUGURACYJNY

Idea Sàdu Rodzinnego

Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
S´dzia Sàdu Najwy˝szego 

14.00–16.00 UROCZYSTY OBIAD 

16.30 Zakwaterowanie w hotelu Radisson SAS *****
(Warszawa, ul. Grzybowska 24)

19.00–22.00 SPEKTAKL „UPIÓR W OPERZE” 
Andrew Lloyda Webbera, Teatr Roma

PIÑTEK, 30 STYCZNIA 2009 r. 

8.00–9.00 Âniadanie w hotelu

10.00–10.45 WYK¸AD (Sala Kolumnowa Sejmu RP)
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Ochrona ma∏˝eƒstwa, macierzyƒstwa i rodziny w prawie polskim.

Prof. dr hab. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci

10.45–11.30 WYK¸AD

Prawo rodzinne w Europie.

Prof. dr hab. Tomasz Soko∏owski 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.30–11.45 Przerwa 

11.45–12.30 WYK¸AD

Ochrona dobra dziecka rozwodzàcych si´ rodziców
– plan wychowawczy. 

Prof. dr hab. Wanda Stojanowska
Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego

12.30–13.15 WYK¸AD

Mi´dzynarodowe instrumenty prawne w sprawach rodzinnych. 

S´dzia Robert Zegad∏o
Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Ministerstwo
SprawiedliwoÊci, redaktor naczelny kwartalnika „Rodzina i Prawo”

13.15 PRZYJ¢CIE UCHWA Y̧ STOWARZYSZENIA SSR 

13.30 Obiad 

* wystàpienie nie zosta∏o ostatecznie potwierdzone 

Miejsce obrad Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa,ul. Wiejska 2/4/6

Nocleg Hotel Radisson SAS ***** Warszawa, ul.Grzybowska 24 

Organizatorzy: Stowarzyszenie S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce
oraz
Instytut Badaƒ DNA w Warszawie – wydawca kwartalnika
„Rodzina i Prawo” tel. (022) 606 36 18, (022) 646 53 38
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Ewa Waszkiewicz

Sprawozdanie z przebiegu X Kongresu
Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce

(Zakopane 30 wrzeÊnia–3 paêdziernika 2008 r.)

W dniach od 30 wrzeÊnia do 3 paêdziernika 2008 r. w Zakopanem odby∏ si´
X Kongres Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce. Kolejny ju˝ raz
wspó∏organizatorem Kongresu by∏ Instytut Badaƒ DNA w Warszawie – wydawca
kwartalnika „Rodzina i Prawo”.

Podobnie jak w roku ubieg∏ym powo∏ano Rad´ Programowà Kongresu
w sk∏ad której weszli: prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski – Prezes Sàdu Najwy˝sze-
go, prof. dr hab. Andrzej Gaberle – przewodniczàcy Zespo∏u ds. przygotowania
projektu ustawy „Prawo nieletnich”, Uniwersytet Jagielloƒski, prof. dr hab. Ma-
rianna Korcyl-Wolska – Uniwersytet Jagielloƒski, prof. dr hab. El˝bieta Holewiƒ-
ska-¸apiƒska – Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci, Janusz Stawiarski – dyrektor
Instytutu Badaƒ DNA, wydawnictwo „Rodzina i Prawo”, prof. dr hab. Wanda Sto-
janowska – Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich UKSW, SSO Robert
Zegad∏o – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Ministerstwo Spra-
wiedliwoÊci, redaktor naczelny periodyku „Rodzina i Prawo” oraz cz∏onkowie Sto-
warzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce – SSO Teresa Bronowska,
SSO Eleonora Por´biak-Tymecka, SSO Ewa Âwiderska, SSO El˝bieta Schubert
i SSO Beata Zientek.

Tematem obrad – wyk∏adów i dyskusji panelowych by∏ – „Dorobek, pora˝ki
i perspektywy sàdownictwa rodzinnego w Polsce”.

W dniu 30 wrzeÊnia 2008 r. uroczystego otwarcia Kongresu dokona∏a Przewod-
niczàca Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych Ewa Waszkiewicz.

Na zaproszenie przewodniczàcej Stowarzyszenia oraz dyrektora Instytutu
Badaƒ DNA Janusza Stawiarskiego w Kongresie udzia∏ wzi´li: Irena Piotrowska
– przedstawicielka Krajowej Rady Sàdownictwa, Barbara S´d∏ak – przedstawi-
cielka Kancelarii Prezydenta, Avril Calder – skarbnik Mi´dzynarodowego Stowa-
rzyszenia S´dziów dla Nieletnich i Rodziny, prof. Vladimir Kosel z Ukrainy, dr
Magdalena Arczewska, s´dziowie Sàdu Najwy˝szego w stanie spoczynku Broni-
s∏aw Czech i Józef Musio∏, przedstawiciel Stowarzyszenia Iustitia – Tadeusz Sze-
wio∏a, Pawe∏ Jaros – przedstawiciel Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Marek Czacha-
rowski – s´dzia Sàdu Apelacyjnego w Warszawie, przedstawiciel Zrzeszenia
Prawników Polskich. 
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Wszyscy zgromadzeni odÊpiewali uroczyste „100 lat” dla Przewodniczàcej Za-
rzàdu G∏ównego Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych – Ewy Waszkiewicz
z okazji dziesi´ciolecia przewodniczenia temu Stowarzyszeniu. 

Nast´pnie Przewodniczàca Stowarzyszenia w swoim wystàpieniu przedstawi∏a
sukcesy i problemy sàdownictwa rodzinnego w Polsce. Do sukcesów zaliczy∏a:
1) utrzymanie odr´bnoÊci sàdownictwa rodzinnego i jego trzydziestolecie funkcjo-

nowania,
2) stworzenie nowego projektu ustawy o nieletnich,
3) kontakty z mi´dzynarodowym sàdownictwem rodzinnym,
4) wprowadzenie mo˝liwoÊci awansu poziomego s´dziów, o który postulowano

ju˝ od pierwszego Kongresu,
5) prowadzenie studiów podyplomowych dla s´dziów rodzinnych,
6) wprowadzenie praktyki konsultacji projektów ustaw dotyczàcych prawa rodzin-

nego z sàdami rodzinnymi,
7) poparcie uchwa∏y Stowarzyszenia „Iustitia” dotyczàcej wynagrodzeƒ s´dziow-

skich oraz z∏o˝enie wniosku o udzia∏ przedstawicieli Stowarzyszenia S´dziów Ro-
dzinnych w Polsce w pracach komisji dotyczàcych wynagrodzeƒ s´dziowskich.
Wskazujàc na nadal nierozwiàzane problemy sàdownictwa rodzinnego s´dzia

Waszkiewicz zwróci∏a uwag´ m.in. na:
1) brak wieloinstancyjnego sàdownictwa rodzinnego i istnienie jedynie kilku wy-

dzia∏ów rodzinnych odwo∏awczych w sàdach okr´gowych,
2) likwidacj´ Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Spra-

wiedliwoÊci w 2002 r.,
3) powstanie projektu w∏àczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego do Kodeksu

cywilnego.
Po wystàpieniu Przewodniczàcej nastàpi∏ wybór komisji wnioskowej, której za-

daniem mia∏o byç przygotowanie projektu uchwa∏y koƒczàcej X Kongres Stowarzy-
szenia S´dziów Rodzinnych w Polsce. W sk∏ad komisji weszli: Eleonora Por´biak-
-Tymecka, Beata Zientek, Stanis∏aw Furman, Przemys∏aw Janicki, Hanna Bzdak,
Ewa Litowiƒska-Kutera.

S´dzia Ewa Waszkiewicz poinformowa∏a zgromadzonych, ˝e poprzedniego dnia
obradowa∏ Zarzàd Stowarzyszenia i podjà∏ decyzj´, i˝ 10 osób zostanie cz∏onkami
Stowarzyszenia reprezentowanego przez s´dzi´ Avril Calder. Osoby te b´dà przeka-
zywaç otrzymywane materia∏y pozosta∏ym cz∏onkom Stowarzyszenia drogà mailowà.

Nast´pnie wystàpi∏a Irena Piotrowska – cz∏onek Krajowej Rady Sàdownictwa,
która przedstawi∏a w skrócie czym Rada zajmowa∏a si´ w ostatnich miesiàcach:
– opracowaniem projektu ustawy zmieniajàcej Prawo o ustroju sàdów powszech-

nych, wprowadzajàcego podstawowe najni˝sze stanowisko s´dziego grodzkie-
go; ustawa pomog∏aby wype∏niç luk´ kadrowà jaka si´ wytworzy∏a z powodu
braku asesorów; projekt zosta∏ przedstawiony Prezydentowi RP, który przyjà∏ go
jako w∏asny,
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– kwestià uposa˝eƒ s´dziowskich (Przewodniczàcy KRS-u spotka∏ si´ w tej spra-
wie z Premierem i Prezydentem), 

– awansami poziomymi: do Ministerstwa SprawiedliwoÊci wp∏yn´∏o ju˝ 1000
wniosków, w KRS-ie jest 400 akt osobowych. 
Jako kolejna zabra∏a g∏os Barbara S´d∏ak, przedstawicielka Kancelarii Prezy-

denta, która z∏o˝y∏a gratulacje Stowarzyszeniu i Instytutowi Badaƒ DNA z racji zor-
ganizowania kolejnego Kongresu, zadeklarowa∏a silnà wol´ wspó∏pracy oraz ˝y-
czy∏a udanych obrad.

Tadeusz Szewio∏a odczyta∏ list gratulacyjny od Stowarzyszenia S´dziów Pol-
skich Iustitia. 

Przedstawiciel Ministerstwa SprawiedliwoÊci Pawe∏ Jaros przekaza∏ gratulacje
i podzi´kowania dla s´dziów rodzinnych w Polsce oraz gratulacje dla Stowarzysze-
nia, które jest pr´˝nà grupà wp∏ywajàcà na tworzenie prawa w Polsce.

Nast´pnie rozpocz´∏a si´ pierwsza dyskusja panelowa po has∏em: „XXX-lecie
sàdownictwa rodzinnego w Polsce – dorobek i perspektywy”.

Wiceprzewodniczàca Stowarzyszenia s´dzia Eleonora Por´biak-Tymecka poin-
formowa∏a o Êmierci twórcy i za∏o˝yciela Stowarzyszenia S´dziów Rodzinnych
w Polsce, s´dziego w stanie spoczynku Aleksandry Latko-Przeg´dza. Wezwa∏a ze-
branych do uczczenia minutà ciszy pami´ci tej wspania∏ej osoby i wszystkich zmar-
∏ych s´dziów.

Jako kolejna zabra∏a g∏os dr Magdalena Arczewska, autorka pracy „Spo∏eczne
role s´dziów rodzinnych”. Przedstawi∏a wnioski, jakie wyciàgn´∏a po przeprowa-
dzeniu badaƒ Êrodowiska s´dziowskiego. W jej ocenie, s´dziom przypisuje si´ wie-
le ról: eksperta, mediatora, koordynatora, kontrolera i partnera rodziny. S´dzia ro-
dzinny to s´dzia, który ma powo∏anie do zawodu i ogromnà wiedz´ pozaprawnà.
Im wi´ksze doÊwiadczenie, tym wi´ksza u s´dziego potrzeba szerszej wiedzy. Dla-
tego nasuwa si´ wniosek, ˝e konieczne jest zapewnienie s´dziom studiów pody-
plomowych z zakresu psychologii i pedagogiki. A nadto utrzymanie i rozszerzenie
dwuinstancyjnoÊci sadownictwa rodzinnego, ze wzgl´du na jego specyfik´.

W nawiàzaniu do wypowiedzi, s´dzia El˝bieta Lutomierska-Rusek zasygnalizo-
wa∏a koniecznoÊç zmiany ustawy o pomocy spo∏ecznej w taki sposób, aby nie by-
∏o problemów z realizacjà orzeczeƒ sàdowych, wynikajàcych z faktu, i˝ urz´dy koƒ-
czà prac´ o 15:00 w piàtek. 

S´dzia Hanna Bzdak podnios∏a, i˝ niemo˝noÊç natychmiastowego wykonania
orzeczeƒ sàdowych ma daleko idàce skutki spo∏eczne. 

S´dzia Beata Zientek podkreÊli∏a, i˝ wnioski przedstawione przez dr M. Arczew-
skà sà identyczne jak odczucia zgromadzonych na Kongresie s´dziów. ZaÊ s´dzia
Budzyƒska wskaza∏a na koniecznoÊç organizowania sta∏ych szkoleƒ dla s´dziów.

G∏os zabra∏ Honorowy Cz∏onek Stowarzyszenia Józef Musio∏ – Przewodniczàcy
Stowarzyszenia S´dziów Sàdu Najwy˝szego w stanie spoczynku. Przekaza∏ on po-
zdrowienia od Stowarzyszenia dla Kongresu. Wskaza∏, i˝ Stowarzyszenie, którego
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jest przewodniczàcym, walczy o w∏aÊciwy stosunek w∏adzy do sàdownictwa oraz
oddzielenie funkcji Ministra SprawiedliwoÊci i Prokuratora Generalnego. 

S´dzia Marek Czacharowski, honorowy cz∏onek Stowarzyszenia, zaapelowa∏
o koniecznoÊç doprowadzania podejmowanych koncepcji do koƒca i dopiero oce-
niania ich efektów. JednoczeÊnie podkreÊli∏ koniecznoÊç zachowania mo˝liwoÊci
awansu poziomego, tym bardziej, ˝e s´dziowie rodzinni majà niewielkie szanse
na awans do sàdu wy˝szej instancji.

Nast´pnie s´dziowie obecni na sali podnosili problem nieskutecznoÊci pracy
s´dziego rodzinnego, wynikajàcej m.in. z braku miejsc w placówkach i zak∏adach
wychowawczych. Wskazano tak˝e na rol´ Stowarzyszenia, jako jednostki kszta∏cà-
cej s´dziów, która jako taka winna zostaç dofinansowana przez Ministerstwo. 

Doktor Magdalena Arczewska podkreÊli∏a koniecznoÊç podnoszenia rangi sà-
downictwa rodzinnego. Wskaza∏a, ˝e przemawiajà za tym choçby dane statystycz-
ne: w roku 2005 sàdy rozpozna∏y 220.000 spraw z zakresu prawa pracy, 1.000.000
spraw rodzinnych, a 1.800.000 spraw karnych.

Nast´pnie wystàpi∏a s´dzia Avril Calder – skarbnik Mi´dzynarodowego Stowa-
rzyszenia S´dziów dla Nieletnich i Rodziny. Rozpocz´∏a od podzi´kowania za za-
proszenie do wyg∏oszenia wystàpienia w zwiàzku z 20 rocznicà za∏o˝enia Stowa-
rzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce. Powiedzia∏a, ˝e jest dla niej
wielkim zaszczytem reprezentowanie Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia S´-
dziów dla Nieletnich i Rodzinnych (International Association of Youth and Family
Judges and Magistrates). Przekaza∏a pozdrowienia od Prezesa Stowarzyszenia,
s´dziego Renate Winter z Austrii, która tak˝e reprezentuje Organizacj´ Narodów
Zjednoczonych. 

Poinformowa∏a, ˝e instytucja Sàdów dla Nieletnich w Anglii i Walii (Youth Court
in England and Wales) obchodzi w bie˝àcym roku swoje 100. urodziny. W nawiàza-
niu do tej okolicznoÊci, rocznicy polskiego Stowarzyszenia oraz w zwiàzku z 30-le-
ciem sàdów rodzinnych w Polsce, Avril Calder przygotowa∏a trzy opracowania
stanowiàce przyczynek do obrad Stowarzyszenia. Pierwsze z nich to artyku∏ doty-
czàcy w∏aÊciwoÊci cywilnej sàdu rodzinnego, drugi to wystàpienie prezentujàce
system wymiaru sprawiedliwoÊci dla nieletnich w Anglii i Walii, natomiast w trzecim
przedstawi∏a ewolucj´ systemu wymiaru sprawiedliwoÊci dla nieletnich w Anglii
i Walii na przestrzeni minionych 30 lat. Swoje wystàpienie s´dzia Calder rozpocz´-
∏a od zaprezentowania modelu sàdownictwa rodzinnego w Anglii i Walii. 

Istniejà zasadnicze ró˝nice pomi´dzy systemem instytucji zajmujàcych si´ spra-
wami rodzinnymi w Anglii i w Polsce. W celu zadbania o dzieci w sytuacji, gdy nie
sà tego w stanie uczyniç ich rodziny, Parlament na∏o˝y∏ na wszystkie w∏adze lokal-
ne obowiàzek wskazania na ich obszarze dzieci, które sà powa˝nie zagro˝one oraz
podj´cia dzia∏ania w celu ich chronienia. W∏adze lokalne wype∏niajà ten obowiàzek
dzia∏ajàc poprzez zespo∏y pracowników socjalnych, którzy pozostajà w Êcis∏ym
kontakcie ze szko∏ami, policjà i innymi jednostkami na podleg∏ym im terenie.
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W przypadku, gdy w∏adze lokalne uwa˝ajà, i˝ dane dziecko jest powa˝nie za-
gro˝one, muszà przekonaç sàd rodzinny o s∏usznoÊci swojej opinii. Mechanizm ten
jest istotny, poniewa˝ zapobiega uznaniowemu i bezzasadnemu ingerowaniu przez
w∏adze lokalne w sprawy rodziny. Sàd wys∏uchuje uwa˝nie rodziny, przedstawicie-
li w∏adz lokalnych oraz innych organów dysponujàcych odnoÊnymi informacjami
lub kompetencjami. Je˝eli sàd zgadza si´ (a) co do skali zagro˝enia dla dziecka
oraz (b) co do tego, ˝e zagro˝enie wynika albo z braku opieki wobec dziecka w sy-
tuacji, w jakiej si´ ono aktualnie znajduje albo z faktu, ˝e dziecko nie jest pod kon-
trolà rodzicielskà, udziela on w∏adzom lokalnym uprawnienia do zaj´cia si´ nim
przez pewien okres czasu. Sàd czyni to wydajàc postanowienia i nakazy, zawsze
bioràc przede wszystkim pod uwag´ dobro dziecka. 

Ustawa w sprawie dzieci (Children Act) z 1989 r. stanowi podstaw´ dla wi´kszoÊci
wniosków dotyczàcych dzieci. Poza przepisami ustawy z 1989 r., s´dziowie magistrac-
cy dysponujà w dalszym ciàgu raczej odr´bnymi uprawnieniami do wydawania posta-
nowieƒ w zakresie postanowieƒ o Êwiadczeniach mi´dzy ma∏˝onkami, chronienia ich
przed sobà nawzajem, chronienia osób, których post´powanie dotyczy, oraz regulo-
wania kwestii sta∏ego zamieszkiwania w domu zajmowanym przez rodzin´. Charakter
danej sprawy mo˝e wymagaç uwzgl´dnienia przepisów ró˝nych ustaw.

Wyk∏ad podsumowa∏a Przewodniczàca Stowarzyszenia s´dzia Ewa Waszkie-
wicz. PodkreÊli∏a kolosalne ró˝nice jakie wyst´puj´ pomi´dzy systemem brytyjskim
a polskim. Sàd rodzinny w Anglii i Walii nie zajmuje si´ b∏ahostkami, jest organem
ostatecznym. 

Jako kolejny wystàpi∏ prof. Vladimir Kosel, który przedstawi∏ podstawowe za∏o˝e-
nia Kodeksu rodzinnego Ukrainy. Nie ró˝nià si´ one w zasadniczych kwestiach
od za∏o˝eƒ polskiego prawa rodzinnego. Istotnà ró˝nic´ stanowi sposób rozwiàza-
nia ma∏˝eƒstwa przez rozwód: mo˝e to si´ odbyç w post´powaniu przed sàdem al-
bo przed kierownikiem organu rejestracji stanu cywilnego, w trybie administracyj-
nym. Silnie akcentowana jest w prawie ukraiƒskim ochrona interesu dziecka, np. ro-
dzice nie mogà sprzedaç mieszkania, jeÊli majà ma∏oletnie dzieci, bez zgody orga-
nu opieki. Obowiàzek alimentacyjny rodziców trwa do 18 roku ˝ycia, a jeÊli dziecko
si´ uczy do 23. JeÊli rodzic chcia∏by wyjechaç z kraju, to musi zabezpieczyç alimen-
ty dla dziecka do 18 roku ˝ycia, bo inaczej nie dostanie zgody na wyjazd.

W drugim dniu Kongresu (1 paêdziernika 2008 r.) dyskusja koncentrowa∏a si´
wokó∏ projektu ustawy Prawo nieletnich. 

G∏os zabrali prof. dr hab. Andrzej Gaberle i prof. dr hab. Marianna Korcyl-Wol-
ska, którzy przedstawili podstawowe za∏o˝enia nowego projektu prawa nieletnich.
Projekt opiera si´ na modelu opiekuƒczo-wychowawczym. Zrezygnowano z poj´-
cia strony i postanowiono odejÊç od modelu kontradyktoryjnego. Wprowadzono
mediacj´ do projektu, aby nieletniego konfrontowaç z osobà przez niego pokrzyw-
dzonà. Zapewniono nieletniemu uprawnienie do korzystania z pomocy osoby
przez niego wskazanej. Ustawa obejmuje nieletnich pomi´dzy 10 a 18 rokiem ˝y-



99

Sprawozdanie z przebiegu X Kongresu...

Rodzina i Prawo Nr 11 2009

cia. Projekt wprowadza mo˝liwoÊç warunkowego umorzenia post´powania wobec
nieletniego i na∏o˝enia na nieletniego obowiàzków w okresie próby. Dok∏adnie re-
guluje prac´ kuratorów i innych instytucji. Projekt wprowadza mo˝liwoÊç udziele-
nia formalnego ostrze˝enia nieletniego przez funkcjonariusza Policji jeszcze
przed wszcz´ciem post´powania. 

Po tym wystàpieniu wywiàza∏a si´ dyskusja, w toku której s´dziowie zadawali
pytania dotyczàce przede wszystkim nowych instytucji, takich jak formalne ostrze-
˝enie przez Policj´. Profesor Andrzej Gaberle wyjaÊni∏, ˝e po udzieleniu ostrze˝e-
nia, policjant ma obowiàzek zawiadomiç o tym sàd rodzinny. Pad∏y pytania doty-
czàce uczestników post´powania oraz kwestii uprawnieƒ pokrzywdzonych w no-
wym prawie nieletnich. S´dziowie chcieli tak˝e dowiedzieç si´, czy jest w projekcie
miejsce dla nieletnich z zaburzeniami psychicznymi. Profesor Gaberle zapewni∏,
˝e w projekcie znalaz∏ si´ odpowiednik artyku∏u 12 u.p.n. Wprowadzono mo˝liwoÊç
zatrzymania nieletniego w schronisku nawet w przypadku, gdy nieletni wykazuje
przejawy demoralizacji.

Po przerwie wystàpi∏a ponownie s´dzia Avril Calder, która przedstawi∏a ewolucj´
sàdownictwa dla nieletnich w Anglii i Walii. Nadrz´dnym celem systemu sàdownic-
twa dla nieletnich jest zapobieganie pope∏nianiu przest´pstw. Wiek odpowiedzialno-
Êci karnej wynosi 10 lat. Dziecko w wieku poni˝ej 10 roku ˝ycia uznaje si´ za niezdol-
ne do pope∏nienia przest´pstwa. Pod poj´ciem „nieletni” rozumie si´ dziecko w wie-
ku od 10 do 13 roku ˝ycia oraz m∏odzie˝ w wieku od 14 do 17 roku ˝ycia. Ro-
dzice/opiekunowie obowiàzani sà towarzyszyç w sàdzie osobie nieletniej poni˝ej 16
roku ˝ycia i mogà towarzyszyç nieletniemu powy˝ej 16 roku ˝ycia. Kwestie w∏aÊciwo-
Êci i wagi czynu rozpatrywane sà zanim nieletniemu zostanà przedstawione zarzuty.
Decyzja w sprawie w∏aÊciwoÊci sàdu ma stwierdziç, czy dana sprawa podlega w∏a-
ÊciwoÊci sàdu dla nieletnich, czy te˝ winna zostaç skierowana do sàdu koronnego
(Crown Court). Do sàdu koronnego muszà zostaç skierowane sprawy dotyczàce:
– zabójstwa, 
– nieumyÊlnego spowodowania Êmierci, 
– przest´pstw z u˝yciem broni palnej, do których ma zastosowanie obowiàzkowy

minimalny wymiar kary, oraz 
– okreÊlonych przest´pstw podlegajàcych w przypadku osoby doros∏ej karze do-

˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci lub pozbawienia wolnoÊci na okres ponad 10
lat, je˝eli sàd uzna, ˝e istnieje znaczne ryzyko powa˝nej szkody dla spo∏eczeƒ-
stwa, spowodowanej przez nieletniego pope∏niajàcego kolejne tego rodzaju
przest´pstwa.
Przest´pstwa zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci na okres przekraczajàcy 14

lat w przypadku osób doros∏ych mogà byç kierowane do sàdu koronnego, je˝eli sàd
dla nieletnich uzna, ˝e winny one byç traktowane jako powa˝ne przest´pstwa.
W tym celu z okolicznoÊci faktycznych sprawy musi wynikaç realna perspektywa
skazania nieletniego na kar´ pozbawienia wolnoÊci na okres dwóch lub wi´cej lat.
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Je˝eli w∏aÊciwoÊç zachowuje sàd dla nieletnich, nieletniemu zostaje postawio-
ny zarzut. W wypadku przyznania si´ do postawionych zarzutów sàd mo˝e przy-
stàpiç do wyrokowania (zob. punkt poni˝ej). Je˝eli natomiast nieletni nie przyzna-
je si´ do pope∏nienia zarzucanych mu czynów, zostaje wyznaczony termin rozpra-
wy przed sàdem dla nieletnich. W wypadku, gdy m∏odzi ludzie po raz pierwszy po-
padajà w konflikt z prawem, dopuszczajà si´ zachowaƒ antyspo∏ecznych lub
pope∏niajà wykroczenie, zwykle zajmuje si´ nimi policjant zwiàzany z zespo∏em
ds. przest´pczoÊci nieletnich i w∏adzami lokalnymi, poza systemem sàdownictwa.
a) Ârodki przedsàdowe:

• Upomnienie jest to formalne ustne ostrze˝enie udzielane przez policjanta
osobie nieletniej, która przyzna si´ do pope∏nienia wykroczenia po raz pierw-
szy. Zespó∏ ds. przest´pczoÊci nieletnich mo˝e zostaç zaanga˝owany w ta-
kà spraw´.

• Ostateczne ostrze˝enie jest to formalne ustne ostrze˝enie udzielane przez
policjanta osobie nieletniej, która przyzna si´ do pope∏nienia przest´pstwa
po raz pierwszy lub drugi. Analizuje si´ przy tym przyczyny dopuszczania si´
przez danego nieletniego zachowaƒ o charakterze zabronionym i okreÊla si´
dla niego program dzia∏aƒ. 

b) Ârodki stosowane w przypadku zachowaƒ antyspo∏ecznych
• Umowa o w∏aÊciwym zachowaniu (Acceptable Behaviour Contract). Lokalne

w∏adze oraz zespó∏ ds. przest´pczoÊci nieletnich wskazujà nieletniego, któ-
ry zachowuje si´ w sposób antyspo∏eczny, ale o niskim stopniu szkodliwo-
Êci, i wraz z rodzicami/opiekunami nieletni zobowiàzuje si´ do zaprzestania
ucià˝liwych dzia∏aƒ i poprawy zachowania.

• Nakaz zaprzestania zachowaƒ antyspo∏ecznych (Anti-Social Behaviour Order)
mo˝e byç zastosowany wobec ka˝dej osoby, która skoƒczy∏a 10 lat i zachowu-
je si´ w sposób, który spowodowa∏ lub mo˝e spowodowaç odczucie n´kania,
strachu lub niepokoju u osoby lub osób, które nie zamieszkujà wraz z nià w jed-
nym gospodarstwie domowym. Ten rodzaj nakazu uniemo˝liwia nieletniemu
przebywanie w okreÊlonych miejscach lub okreÊlone zachowania Niezastoso-
wanie si´ do nakazu mo˝e skutkowaç postawieniem w stan oskar˝enia.

• Nakaz udzielenia indywidualnego wsparcia (Individual Support Order). Na-
kazy udzielenia indywidualnego wsparcia stosuje si´ wobec osób w wieku
10-17 lat; mogà one towarzyszyç nakazom zaprzestania zachowaƒ antyspo-
∏ecznych. Stwarzajà one nieletnim korzystne warunki do przeanalizowania
przyczyn zachowaƒ, które doprowadzi∏y do wydania nakazu zaprzestania
zachowaƒ antyspo∏ecznych. Nakaz udzielenia indywidualnego wsparcia mo-
˝e obowiàzywaç maksymalnie do szeÊciu miesi´cy. 

Sà to nakazy cywilnoprawne wydawane przez sàd magistracki dla doros∏ych.
Pod koniec swojego wystàpienia s´dzia Calder przedstawi∏a dane statystyczne

dotyczàce przest´pczoÊci nieletnich.
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W dalszej cz´Êci obrad s´dzia Teresa Bronowska odczyta∏a referat Norberta Ger-
stbergera, s´dziego Sàdu dla Nieletnich w Wiedniu, Przewodniczàcego Zespo∏u S´-
dziów dla Nieletnich przy Austriackim Stowarzyszeniu S´dziów. Referat obejmowa∏
podstawowe informacje na temat regulacji prawnych dotyczàcych nieletnich w Au-
strii. Charakterystycznà cechà systemu austriackiego jest jego represyjny charakter
widoczny w modelu jurydycznym. OdpowiedzialnoÊç karna nieletnich rozpoczy-
na si´ w momencie ukoƒczenia przez nich 14 roku ˝ycia. Prowadzi si´ nawet dys-
kusje nad obni˝eniem tej granicy. Przy czym nieletni, którzy pope∏nili czyn zagro˝o-
ny karà, mogà nie zostaç ukarani, o ile nie sà dostatecznie dojrzali, aby rozpoznaç
bezprawnoÊç swojego czynu. Szczególnà cechà austriackiego prawa karnego dla
nieletnich jest równie˝ mo˝liwoÊç zamieszczenia w wyroku tylko orzeczenia o winie
przy rezygnacji z ukarania. Mo˝na to po∏àczyç z okresem próby. W Wiedniu od ro-
ku 1928 istnia∏ osobny Trybuna∏ do Spraw M∏odzie˝y, który zosta∏ rozwiàzany 1 lip-
ca 2003 r. W ten sposób austriackiemu sàdownictwu dla nieletnich zadano powa˝-
ny cios. Trybuna∏ zosta∏ w∏àczony do Krajowego Sàdu Karnego w Wiedniu. Ponad-
to nieletni, którzy dotychczas byli umieszczani w osobnym zak∏adzie karnym zosta-
li w∏àczeni w struktury najwi´kszego zak∏adu karnego w Austrii – Josefstadt.

Po przerwie odby∏a si´ dyskusja panelowa z udzia∏em przedstawicieli stowarzy-
szeƒ praw ojców. Jako pierwszy wystàpi∏ Marek Borkowski ze Stowarzyszenia Cen-
trum Praw Ojca i Dziecka w Warszawie, przedstawiciel Forum na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rodzicielstwa. W swojej wypowiedzi zwróci∏ uwag´ na brak skutecznoÊci
sàdów w egzekucji kontaktów. Zakwestionowa∏ wiarygodnoÊç i rzetelnoÊç opinii Ro-
dzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Postulowa∏ szersze korzysta-
nie przez s´dziów rodzinnych z mo˝liwoÊci orzekania opieki naprzemiennej, która
w jego ocenie likwiduje konflikt pomi´dzy rodzicami. Po nim wystàpili Krzysztof
Gabryszczak Prezes Stowarzyszenia Ojcowie.pl oraz Arkadiusz Raczkowski, cz∏onek
tego Stowarzyszenia. Zwrócili uwag´ na problem uprowadzeƒ ma∏oletnich przez jed-
no z rodziców i wywo˝enie ich za granic´. Wskazali na nierespektowanie przez sàdy
zasady równego traktowania rodziców gwarantowanej przez Konstytucj´. 

Jako kolejna zabra∏a g∏os Barbara S´d∏ak z Biura Inicjatyw Spo∏ecznych Kance-
larii Prezydenta, która podkreÊli∏a, i˝ problem przemocy i dyskryminacji wobec
m´˝czyzn narasta. Jak wynika z najnowszych badaƒ 24% kobiet i 22% m´˝czyzn
uwa˝a, ˝e byli ofiarami przemocy w rodzinie. S´dzia Eleonora Por´biak-Tymecka
wskaza∏a, i˝ Stowarzyszenie S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce wspiera postu-
laty stowarzyszeƒ ojców, ale nie ma mocy lobbingowej, przy czym zawsze istotne
jest dobro dziecka. S´dzia Krystyna Sergiej wskaza∏a, ˝e bezskutecznoÊç egze-
kucji kontaktów nie wynika ze z∏ej woli s´dziów, a z niedoskona∏oÊci przepisów.
S´dziowie w toku dalszej dyskusji podkreÊlali, i˝ wystàpienia przedstawicieli stowa-
rzyszeƒ ojców zawiera∏y istotne treÊci, jednak zak∏óceniem w ich odbiorze by∏a bar-
dzo ha∏aÊliwa pikieta zorganizowana przed oÊrodkiem. Pad∏y tak˝e g∏osy przeciw-
ne opiece naprzemiennej. S´dziowie podkreÊlali, i˝ mo˝na mówiç o takim rozwià-
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zaniu jedynie w przypadku braku konfliktu pomi´dzy rodzicami. W przypadku kie-
dy sprawa znalaz∏a si´ w sàdzie zazwyczaj konflikt jest bardzo silny. Ponadto rodzi-
ce musieliby mieszkaç blisko siebie, ˝eby dziecko nie mia∏o problemów np.
z ucz´szczaniem do szko∏y. Postulowano stworzenie miejsc np. przy Centrach Po-
mocy Rodzinie, gdzie mog∏yby mieç miejsce kontakty z dzieçmi w przypadku sil-
nego konfliktu pomi´dzy stronami. 

Po zakoƒczeniu dyskusji g∏os zabra∏ s´dzia Sàdu Najwy˝szego Bronis∏aw
Czech, który podkreÊli∏, i˝ uwa˝a s´dziów rodzinnych za wybitnych fachowców.
Wskaza∏ na rzeczywistà potrzeb´ sta∏ego dokszta∏cania s´dziów, tak˝e w zakresie
filozofii prawa. PodkreÊli∏ coraz powszechniejsze zjawisko rozchwiania hierarchii
wartoÊci we wspó∏czesnym Êwiecie, ataki na instytucj´ rodziny, ma∏˝eƒstwa i ma-
cierzyƒstwa. Sàdy rodzinne usuwajà skutki tego ataku, a nale˝a∏oby usuwaç tak˝e
przyczyny. Wspomnia∏ o tym, ˝e wy∏àczenie rozwodów spod w∏aÊciwoÊci sàdów
rodzinnych by∏o z∏ym rozwiàzaniem. Natomiast konieczne by∏oby wy∏àczenie z tej
w∏aÊciwoÊci spraw o ustanowienie kuratorów dla podmiotów gospodarczych. Za-
koƒczy∏ swoje wystàpienie cytatem z Platona: „S´dzia sàdzi, a nie rozdaje w poda-
runku sprawiedliwoÊç”.

Przygotowany przez wydawc´ kwartalnika „Rodzina i Prawo” trzeci dzieƒ obrad
rozpoczà∏ s´dzia Sàdu Najwy˝szego Grzegorz Misiurek, który omówi∏ problematy-
k´ wykonywania orzeczeƒ w sprawach opiekuƒczych oraz orzecznictwo Sàdu Naj-
wy˝szego w tym zakresie. Orzecznictwo to ewoluowa∏o i w obecnym kszta∏cie
przyjmuje, i˝ w przypadku postanowienia regulujàcego kontakt rodzica z dziec-
kiem w ten sposób, ˝e jeden z rodziców ma wydaç dziecko drugiemu, winno si´
przeprowadziç post´powanie w trybie art. 5981 k.p.c. i nast´pnych. JeÊli natomiast
nie ma mowy o wydaniu dziecka, to egzekucj´ takich kontaktów prowadzi si´ na-
dal w trybie art. 1050 k.p.c. 

Po wystàpieniu s´dziego wywiàza∏a si´ burzliwa dyskusja. Wskazywano na ist-
nienie nadal wielu problemów wymagajàcych kompleksowego uregulowania,
a tak˝e na problematycznà kwesti´ dwutorowoÊci post´powania w przypadku po-
stanowienia, w którym b´dzie mowa zarówno o kontaktach, gdzie ma nastàpiç wy-
danie dziecka, jak i kontakty np. w miejscu zamieszkania dziecka. 

W dalszej cz´Êci obrad dr Joanna Nowacka, bieg∏y sàdowy z zakresu genetyki
sàdowej, przedstawicielka wspó∏organizatora Kongresu – Instytutu Badaƒ DNA wy-
g∏osi∏a referat o zastosowaniu dowodu z badaƒ DNA w post´powaniu sàdowym.
Omówi∏a przebieg takich badaƒ, ich przydatnoÊç dla post´powania w przypadku
braku mo˝liwoÊci pobrania materia∏u badawczego od wszystkich stron, gdy np. jed-
no z rodziców nie ˝yje. Bieg∏a omówi∏a tak˝e przydatnoÊç analizy chromosomu Y,
dziedziczonego w linii m´skiej. W toku dyskusji po wyk∏adzie pad∏y m.in. pytania
o to, czy transfuzja krwi mo˝e wp∏ynàç na wynik badania DNA. Bieg∏a stwierdzi∏a, ˝e
ca∏kowicie zmieniç wynik mog∏aby jedynie transfuzja ca∏ej krwi, natomiast krà˝àce
po organizmie obce komórki mogà wp∏ynàç na wystàpienie profilu mieszanego. 
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Dr Joanna Nowacka przedstawi∏a informacj´ o Instytucie, który od 2002 roku
zrealizowa∏ kilka tysi´cy ekspertyz w sprawach o ustalenie ojcostwa i innych z za-
kresu genetyki sàdowej, w tym zapozna∏a uczestników Kongresu z pismem dyrek-
tora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa SprawiedliwoÊci, sygn.
DL-P-II-4132-2/07, dotyczàcym mo˝liwoÊci opiniowania przez Instytut Badaƒ DNA
w sprawach spornego ojcostwa w oparciu o przepis art. 290 § 1 k.p.c. stwierdzajà-
cym, ˝e „nie ma przeszkód do powo∏ywania Instytutu Badaƒ DNA do opiniowania
w sprawach spornego ojcostwa w oparciu o przepis art. 290 § 1 k.p.c.” oraz „brak
jest równie˝ wymogu poddawania si´ przez Instytut Badaƒ DNA atestacji Polskie-
go Towarzystwa Medycyny Sàdowej i Kryminologii”. 

Bieg∏a przypomnia∏a, ˝e Instytut by∏ wizytowany przez Przewodniczàcà Stowarzy-
szenia S´dziów Sàdów Rodzinnych, o czym Przewodniczàca informowa∏a s´dziów.

S´dzia dr Hanna Bzdak i s´dzia Andrzej Piersa omówili problematyk´ rodzaju
orzeczeƒ sàdowych wydawanych na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego. S´dzia Bzdak podkreÊli∏a, ˝e zdrowie psychiczne jest dobrem osobistym cz∏o-
wieka chronionym w szczególny sposób. DobrowolnoÊç leczenia jest zasadà, ale to
dotyczy pacjentów Êwiadomych tego co robià. Orzeczenia dotyczàce przyj´cia
do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta mogà zostaç wydane w dwóch try-
bach: tzw. trybie nag∏ym (art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) i trybie
wnioskowym (art. 29 wymienionej ustawy). Tryb nag∏y dopuszczalny jest jedynie
w sytuacji zagro˝enia i nie mo˝e byç stosowany rozszerzajàco. Zawiadomienie szpi-
tala o przyj´ciu pacjenta, który nie wyra˝a zgody na leczenie stanowi sygna∏ do wsz-
cz´cia post´powania przez sàd. Przy tym sàd ma obowiàzek wszcz´cia takiego po-
st´powania. W ciàgu 14 dni od pierwszej czynnoÊci musi si´ odbyç pierwsza rozpra-
wa. S´dzia podkreÊli∏a, ˝e optymalnie jest, kiedy rozprawa odb´dzie si´ w szpitalu.
Uchroni to s´dziego przed zarzutem, ze osoba, której post´powanie dotyczy, nie mo-
g∏a si´ stawiç na rozprawie. S´dzia wskaza∏a tak˝e na koniecznoÊç zwracania uwagi
na potrzeby osoby umieszczonej w szpitalu zwiàzane z tym, co zostawi∏a poza szpi-
talem. W tym zakresie wskaza∏a na korzystanie z dyspozycji art. 44 omawianej usta-
wy celem ustanowienia kuratora do za∏atwienia poszczególnych spraw osoby chorej.

Nast´pnie s´dzia Andrzej Piersa przedstawi∏ przeglàd orzecznictwa zwiàzanego
z ustawà o ochronie zdrowia psychicznego.

Marek Pacholski z Kliniki Psychiatrii Sàdowej Instytutu Ekspertyz Sàdowych
w Krakowie omówi∏ zaburzenia wyst´pujàce u dzieci wywo∏ane rozwodem rodzi-
ców, zwane czasem zespo∏em Gardnera (PAS). Wskaza∏ na szerokà krytyk´ tego
zespo∏u przez psychiatrów, ze wzgl´du na nieprecyzyjnoÊç i potocznoÊç sformu∏o-
waƒ, antyfeminizm, brak badaƒ potwierdzajàcych t´ teori´. PodkreÊli∏, ˝e nie ma
koniecznoÊci posi∏kowania si´ PAS, nale˝y natomiast dok∏adnie badaç sytuacj´
dziecka w rodzinie w obliczu rozpadu tej rodziny. 

Ma∏gorzata Kowanetz z Zak∏adu Psychologii Sàdowej Instytutu omówi∏a proble-
my zwiàzane z diagnozowaniem nieletnich w ramach badaƒ przez oÊrodki diagno-
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styczno-konsultacyjne. Dr El˝bieta Skupieƒ wskaza∏a na problemy wynikajàce
na styku obowiàzków zawodowych psychiatry i oczekiwaƒ sàdu. PodkreÊli∏a, ˝e le-
karz musi staç po stronie pacjenta. Teresa JaÊkiewicz omówi∏a rol´ bieg∏ego psy-
chologa sàdowego w przypadku konfliktu pomi´dzy rodzicami po rozwodzie.
Wskaza∏a na niebezpieczeƒstwa opieki naprzemiennej. Taki sposób uregulowania
pieczy nad dzieckiem by∏ przez pewien czas popularny na zachodzie, jednak obec-
nie si´ od niego odchodzi. Badania skutków tej opieki wskazujà na negatywne
efekty: dwa domy, dwa centra ˝yciowe. Co do gwarancji rodziców, to zgodnie z naj-
nowszymi badaniami, zarówno ojciec jak i matka dajà gwarancje prawid∏owej opie-
ki nad dzieckiem. Jedynie w przypadku dziecka do 7 roku ˝ycia mo˝na mówiç
o preferowaniu matki, ze wzgl´du na uwarunkowania biologiczne.

Po obiedzie odby∏a si´ dyskusja, która koncentrowa∏a si´ przede wszystkim
na problemie opieki naprzemiennej, metod badawczych stosowanych przez
RODK, iloÊci godzin poÊwi´canych na wydanie opinii i ich rzetelnoÊci. Pad∏y pyta-
nia do bieg∏ych dotyczàce badania nieletnich przez psychologów i ich przydatno-
Êci dla post´powania oraz kiedy rozwód jest sprzeczny z dobrem dziecka.

Na zakoƒczenie obrad Kongresu Przewodniczàca Komisji Uchwa∏ i Wniosków
– s´dzia Eleonora Por´biak-Tymecka przedstawi∏a projekt uchwa∏y X Kongresu Sto-
warzyszenia S´dziów Rodzinnych w Polsce. Uchwa∏a sk∏ada∏a si´ z dwóch cz´Êci:
uchwa∏y ogólnej oraz uchwa∏y o koniecznoÊci reaktywowania Departamentu Spraw
Rodzinnych i Nieletnich. S´dziowie zgromadzeni na Kongresie jednog∏oÊnie popar-
li uchwa∏´ w zakresie koniecznoÊci reaktywowania Departamentu. Do przeg∏osowa-
nia drugiej cz´Êci uchwa∏y zosta∏a powo∏ana Komisja Skrutacyjna w sk∏adzie: Kry-
styna Sergiej, El˝bieta Lutomierska-Rusek, Andrzej Piersa. Po burzliwej dyskusji
pad∏ wniosek, aby rozwa˝yç koniecznoÊç osobnego g∏osowania nad ka˝dym punk-
tem uchwa∏y. Za g∏osowaniem nad ka˝dym punktem by∏a 1 osoba, wstrzyma∏o si´ 5
osób, wi´kszoÊç s´dziów by∏a przeciw. W zwiàzku z tym, po wprowadzeniu drob-
nych zmian redakcyjnych przystàpiono do g∏osowania. Za przyj´ciem uchwa∏y g∏o-
sowa∏a wi´kszoÊç osób, przeciwna by∏a 1 osoba, wstrzyma∏o si´ od g∏osu 5 osób.

Przewodniczàca Stowarzyszenia podzi´kowa∏a wszystkim bioràcym udzia∏
w Kongresie za aktywnoÊç i zaanga˝owanie. Zwróci∏a uwag´, ˝e jest to kolejny
Kongres wspó∏organizowany z wydawcà kwartalnika „Rodzina i Prawo” – Instytu-
tem Badaƒ DNA. Doceniajàc dotychczasowy wk∏ad Instytutu w rozwój sàdownic-
twa rodzinnego wyrazi∏a nadziej´ na dalszà owocnà wspó∏prac´. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia wr´czyli kwiaty Przewodniczàcej wraz z podzi´-
kowaniami za dziesi´cioletnie przewodniczenie Stowarzyszeniu. 

Przewodniczàca zamkn´∏a obrady Kongresu i poinformowa∏a o tym, ˝e tekst
uchwa∏y Kongresu zostanie przes∏any w∏adzom administracyjnym resortu sprawie-
dliwoÊci oraz Komisjom Sejmu i Senatu, jak równie˝ zostanie zamieszczony
w kwartalniku „Rodzina i Prawo”. 
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Zakopane, dnia 3 paêdziernika 2008 r.

S´dziowie zgromadzeni na X Kongresie Stowarzyszenie S´dziów Sàdów
Rodzinnych w Polsce w dniach 30 wrzeÊnia – 3 paêdziernika 2008 r. w Zako-
panem, z aprobatà odnoszà si´ do dzia∏aƒ Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia
z realizacji uchwa∏ z Konferencji i Kongresów Stowarzyszenia na przestrzeni
ostatnich dziesi´ciu lat, w szczególnoÊci w zakresie poprawy wizerunku i zna-
czenia sàdownictwa rodzinnego w Polsce.

JednoczeÊnie w trosce o dalsze doskonalenie i sprawniejsze funkcjonowanie
sàdownictwa rodzinnego oraz podniesienie presti˝u sàdów i s´dziów rodzinnych
uchwalajà: 
1) w dalszym ciàgu nale˝y podejmowaç dzia∏ania zmierzajàce do rozwiàzania pro-

blemu awansów s´dziów rodzinnych niezale˝nie od aktualnie obowiàzujàcego
tzw. awansu poziomego, którà to instytucj´ zdecydowanie popierajà jako wyraz
realizacji dà˝eƒ i wieloletnich dzia∏aƒ Stowarzyszenia na rzecz poprawy presti-
˝u i znaczenia sàdownictwa rodzinnego w Polsce; 

2) sprzeciwiamy si´ przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w b∏àd przez przed-
stawianie s∏usznych postulatów Êrodowiska s´dziowskiego jako dzia∏aƒ o cha-
rakterze politycznym lub sprowadzajàcych si´ jedynie do ˝àdaƒ p∏acowych; 

3) stanowczo opowiadamy si´ przeciwko planom likwidacji instytucji tzw. awansu
poziomego na rzecz projektowanego wprowadzania wielokrotnoÊci stawek
awansowych na poziomie danego sàdu; 

4) zwracamy si´ do Ministra SprawiedliwoÊci o powo∏anie w trybie pilnym dwuin-
stancyjnych Wydzia∏ów Rodzinnych lub wyodr´bnienia w ramach Wydzia∏ów
Cywilnych sekcji do rozpoznawania spraw rodzinnych w I i II instancji we
wszystkich Sàdach Okr´gowych w Polsce, w których wydzia∏y takie dotychczas
nie zosta∏y utworzone; 

5) postulujemy wprowadzenie zmian w ustawie Prawo ustroju o sàdów powszech-
nych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.), przez
dodanie w art. 16. § 1 punktu 6 o treÊci: „rodzinny (Sàd Rodzinny) – do rozpo-
znawania w pierwszej instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w dru-
giej instancji spraw rodzinnych, z wyjàtkiem spraw przeciwko nieletnim o pope∏-
nienie czynu karalnego, je˝eli wobec nieletniego zastosowano Êrodek popraw-
czy lub gdy Êrodek odwo∏awczy zawiera wniosek o orzeczenie Êrodka popraw-
czego”; oraz dodanie w tym przepisie § 6 o treÊci: „Do orzekania w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 6, wyznacza si´ s´dziów wykazujà-
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cych szczególnà znajomoÊç problematyki spraw rodzinnych i nieletnich”; oraz
przez dodanie w art. 18. § 1 punktu 4 o treÊci: „4) rodzinny – do rozpoznawa-
nych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego”,
a tak˝e przez dodanie w art. 12 § 6 o treÊci: „§ 6. Do orzekania w jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 3, wyznacza si´ s´dziów wykazujà-
cych szczególnà znajomoÊç problematyki spraw rodzinnych i nieletnich”; 

6) popieramy wprowadzenie modelu dojÊcia do zawodu s´dziego – s´dziego
grodzkiego, ale zwracamy uwag´ na koniecznoÊç jednoznacznego uregulowa-
nia gwarancji wykonywania zawodu s´dziowskiego przez tego s´dziego
w zwiàzku z koniecznoÊcià powo∏ania go na stanowisko na czas nieokreÊlony; 

7) popieramy stanowiska wyra˝ane w uchwa∏ach zgromadzeƒ ogólnych s´dziów
sàdów okr´gowych dotyczàce kwestii ustalania podstawy wynagrodzeƒ s´-
dziowskich a przede wszystkim przywrócenia zasady ustalania ich wysokoÊci
w oparciu o Êrednie wynagrodzenie w kraju, którego wysokoÊç jest publikowa-
na przez G∏ówny Urzàd Statystyczny; 

8) postulujemy podj´cie prac legislacyjnych zmierzajàcych do wy∏àczenia z ko-
gnicji sàdów rodzinnych spraw o zastosowanie obowiàzku poddania si´ lecze-
niu odwykowemu oraz spraw o ustanowienie kuratora dla podmiotów gospo-
darczych; 

9) postulujemy wprowadzenia jak najszybciej uregulowaƒ prawnych dotyczàcych
wspó∏pracy sàdów z instytucjami realizujàcymi orzeczenia sàdowe celem prze-
ciwdzia∏ania nieskutecznoÊci wykonania tych orzeczeƒ; 

10) popieramy dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych s´dziów rodzinnych
poprzez organizowanie szkoleƒ i studiów podyplomowych; 

11) popieramy dà˝enia Zarzàdu G∏ównego dla pozyskiwania Êrodków finansowych
dla dalszego prowadzenia przez Stowarzyszenie dzia∏alnoÊci w zakresie szko-
leƒ zawodowych dla s´dziów rodzinnych; 

12) postulujemy wystàpienie o wyodr´bnienie w programach wszystkich studiów
prawniczych przedmiotu koƒczàcego si´ egzaminem dotyczàcego zagadnieƒ
prawa rodzinnego a ponadto zwi´kszenia iloÊci wymiaru godzin z zakresu pra-
wa rodzinnego na aplikacjach; 

13) stanowczo sprzeciwiamy si´ dzia∏aniom legislacyjnym zmierzajàcym do w∏à-
czenia uregulowaƒ prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego; jesteÊmy za za-
chowaniem odr´bnoÊci przepisów dotyczàcych prawa rodzinnego zawartych
w k.r.o. – sprzeciwiamy si´ w∏àczeniu tych przepisów do tzw. „zielonej ksi´gi”; 

14) postulujemy wyodr´bnienie rozdzia∏u dotyczàcego post´powania wykonaw-
czego w sprawach opiekuƒczych w kodeksie post´powania cywilnego ze
szczególnym uwzgl´dnieniem wykonania orzeczeƒ w przedmiocie kontaktów.
z dzieckiem i o wydanie dziecka; 

15) postulujemy wprowadzenie w k.r.o. uregulowaƒ umo˝liwiajàcych ojcu dziecka
˝àdania nadania dziecku jego nazwiska i nadal popieramy dà˝enia stowarzyszeƒ
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ochrony praw rodzicielskich zmierzajàce do zagwarantowania realizacji ich usta-
wowych uprawnieƒ wynikajàcych z pe∏nionej przez nich w∏adzy rodzicielskiej; 

16) postulujemy o dokonanie zmiany przepisu art. 6 ustawy o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z póên.
zm.) poprzez dodanie do jego dotychczasowego brzmienia s∏ów: „z wyjàtkiem
spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego”. Po dokonaniu tej zmiany
przepis ten otrzyma brzmienie: „Art. 6. Koszty mediacji nie stanowià wydatków
z wyjàtkiem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego”; 

17) postulujemy utworzenie przez PCPR instytucjonalnych form dajàcych mo˝li-
woÊç realizacji kontaktów ustalonych przez sàd w przypadku istnienia silnego
konfliktu pomi´dzy rodzicami i niemo˝liwoÊci ich realizacji w inny sposób; 

18) postulujemy stworzenie na szczeblu lokalnym programu pomocy rodzinie oraz
programu przeciwdzia∏ania demoralizacji nieletnich; 

19) widzimy koniecznoÊç podj´cia skutecznych dzia∏aƒ na rzecz umo˝liwiania
wszystkim s´dziom korzystania z kszta∏cenia w formie studiów podyplomowych
dla s´dziów rodzinnych oraz udzielanie pomocy finansowej s´dziom podejmu-
jàcym studia doktoranckie; 

20) podtrzymujemy aktualnoÊç postulatu konsultowania ze Stowarzyszeniem S´-
dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce projektów aktów prawnych oraz propozycji
zmian legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego; 

21) podtrzymujemy zasadnoÊç dotychczasowych wystàpieƒ do w∏aÊciwych orga-
nów o podniesienie poziomu pracy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
zw∏aszcza w zakresie wykonywania orzeczeƒ sàdowych; 

22) popieramy nadal postulaty z uchwa∏ z poprzednich Kongresów co do popra-
wienia sprawnoÊci wykonywania orzeczeƒ sàdowych w zakresie umieszczania
nieletnich w zak∏adach poprawczych; 

23) proponujemy prowadzenie dalszych dzia∏aƒ na rzecz wprowadzenia zawodo-
wej kurateli w sàdach rodzinnych i zwi´kszenie iloÊci etatów kuratorskich z jed-
noczesnym zmniejszeniem obcià˝eƒ kuratorów; 

24) zobowiàzuje si´ Zarzàd Stowarzyszenia do wystàpienia do Ministra Sprawiedli-
woÊci o podj´cie dzia∏aƒ w kierunku utworzenia specjalistycznych placówek dla
nieletnich z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami osobowoÊci; 

25) akceptujemy potrzeb´ zmian organizacyjnych i prawnych Rodzinnych OÊrod-
ków Diagnostyczno-Konsultacyjnych ale nie zmierzajàcych do ich likwidacji; 

26) s´dziowie rodzinni uwa˝ajà, ˝e obligatoryjne orzekanie kary pozbawienia wol-
noÊci wobec nieletnich, którzy ukoƒczyli lat 15 i powracajà do przest´pstwa jest
zbyt restrykcyjne. 
Wykonanie Uchwa∏y powierza si´ Zarzàdowi G∏ównemu Stowarzyszenia, zobowià-

zujàc go równoczeÊnie do kontynuowania dzia∏aƒ w zakresie wspó∏pracy z organiza-
cjami i stowarzyszeniami, zgodnie z uchwa∏ami z poprzednich konferencji i kongresów.

Projekt Uchwa∏y podj´tej jednog∏oÊnie opracowa∏a Komisja Uchwa∏ i Wniosków.
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System pomocy dzieciom i rodzinom w kryzysie rozstania.
Miejsce mediacji rodzinnej w lokalnych systemach

wpierania rodziny 

(Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r.)

Konferencja zosta∏a zorganizowana przez Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, wspó∏finansowana ze Êrodków Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej w ramach Rzàdowego Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich. G∏ównym jej celem by∏a debata na temat systemu pomocy
dzieciom i rodzinom w kryzysie rozstania oraz wskazanie miejsca mediacji rodzin-
nej w lokalnych systemach wspierania rodziny i to by∏y dwa podstawowe tematy
prezentowanych referatów i o˝ywionych dyskusji. 

PodkreÊlono, ˝e okazjà do spotkania jest m.in. podpisanie przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ustawy zawierajàcej przepisy zmieniajàce Kodeks rodzin-
ny i opiekuƒczy. 

Moderatorami spotkania by∏y Katarzyna Czayka-Che∏miƒska ze Stowarzyszenia
Mediatorów Rodzinnych (zwanego dalej: „SMR”) oraz Miros∏awa Kàtna z Komitetu
Ochrony Praw Dziecka (zwanego dalej: „KOPD”), które zarysowa∏y problem bezsil-
noÊci i bezradnoÊci osób chcàcych pomóc dziecku w sytuacji jego uwik∏ania
w konflikty doros∏ych.

W konferencji udzia∏ wzi´li m. in: Anna Domaga∏a – g∏ówny wizytator w Depar-
tamencie Sàdów Powszechnych Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Ma∏gorzata Masiu-
lanis – s´dzia wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sàdzie Okr´gowym w Warsza-
wie, dr. Ewa Kiliszek – zast´pca kuratora okr´gowego, kurator rodzinny w Sàdzie
Okr´gowym w Warszawie, Joanna Dro˝d˝ – psycholog Fundacji IKA, Agata Jarzy-
na – psycholog KOPD, Maria Glego∏a-Szczap – mediator SMR. 

A. Domaga∏a przedstawi∏a organizacj´ i zakres przedmiotowy spraw, którymi
zajmujà si´ rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne (zwane dalej „ROD-K”)
w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych. Zwróci∏a uwag´ na to, ˝e istnieje 66 ROD-
-K i jedna filia w K´dzierzynie Koêlu, co jest liczbà ma∏à w stosunku do potrzeb.
W 2007 r. do ROD-K wp∏yn´∏o oko∏o 27 tys. spraw i corocznie oko∏o 4-5 tys. spraw
pozostaje niezbadanych i niezakoƒczonych opinià przez bieg∏ych pracowników
pedagogicznych i psychologicznych. ROD-K opiniujà pos∏ugujàc si´ standardami
opiniowania opracowanymi przez Instytut Ekspertyz Sàdowych, które mo˝na po-
dzieliç na jakoÊciowe i iloÊciowe. A. Domaga∏a wskaza∏a, ˝e standardy jakoÊciowe
wskazujà metody diagnostyczne, techniki badawcze i proceduralne. Od bieg∏ego
wymagane jest natomiast sprawne, rzetelne, szybkie i obiektywne opiniowanie.
Standardy te sà wysokie, natomiast do ROD-K kierowanych jest bardzo du˝o
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spraw, oÊrodków jest ma∏o oraz sàdy w niewielkim stopniu wykorzystujà inne mo˝-
liwoÊci i oÊrodki, które mog∏yby byç alternatywà dla opinii ROD-K, odcià˝ajàcà ich
prac´. Zwróci∏a uwag´ na problem organizacyjny wynikajàcy z procedury i prakty-
ki wyznaczania przez sàdy terminów rozprawy mi´dzy badaniem w ROD-K a roz-
poznaniem sprawy. 

Kolejnym mówcà by∏a s´dzia Ma∏gorzata Masiulanis, która zauwa˝y∏a, ˝e spra-
wy rozwodowe sà rozpoznawane w sàdach okr´gowych – wydzia∏ach cywilnych
przez s´dziów cywilistów, którzy nie majà doÊwiadczenia w sprawach rodzinnych.
Z badanych akt sàdowych wynika, ˝e problematyka udzielenia rozwodu nie stano-
wi dla orzekajàcych tam s´dziów problemu, natomiast orzekanie w zakresie pieczy
nad ma∏oletnim wymaga pewnego doÊwiadczenia w tym zakresie, bowiem tutaj nie
chodzi o wiedz´ prawniczà ale specjalistycznà wiedz´ s´dziów, którzy korzystajà
z opinii bieg∏ego ROD-K. S´dzia Masiulanis wyrazi∏a poglàd, ˝e wàtpliwe jest obo-
wiàzkowe kierowanie do mediacji pewnych kategorii spraw. 

Po powy˝szych wystàpieniach nastàpi∏a o˝ywiona dyskusja i prezentowanie g∏o-
sów. Alfreda Zagórska – psycholog ROD-K, podkreÊli∏a, ˝e rodziny trafiajà zbyt póê-
no do jakichkolwiek instytucji pomocowych, natomiast czas oczekiwania na kompe-
tentnà pomoc nasila tylko konflikt. Zofia Ruginii (SMR i terapeutka rodzinna) zauwa-
˝y∏a, ˝e gotowoÊç stron do mediacji to jeden problem, ale rodzina potrzebuje g∏´b-
szej edukacji psychologicznej np. na warsztatach. Natomiast Maciej Taƒski z Cen-
trum Mediacji Partners Polska podniós∏, ˝e niejasne sà regu∏y, kryteria kierowania
do mediacji. Sà te˝ sprawy, które ewidentnie nie nadajà si´ do mediacji. 

Nast´pnie wystàpi∏a dr Ewa Kiliszek przedstawiajàc sytuacj´ psychologicznà,
w której kurator zaczyna prac´ z rodzinà. W okolicznoÊciach rozwodu jest to kry-
zys doros∏ych ludzi i dziecka, przez dzieci doÊwiadczany jako strata, wywo∏ujàca
ró˝ne mechanizmy obronne zamykajàce si´ w b∏´dne ko∏o. W przypadku dziecka
w sytuacji kryzysowej nast´puje wzrost napi´cia, co powoduje pogorszenie relacji
matka-dziecko. Oznakami zewn´trznymi kryzysu dziecka sà agresja, dra˝liwoÊç,
zwracanie na siebie uwagi, zmiany (np. trudnoÊci w jedzeniu), czy koszmary noc-
ne. ˚eby pokonaç kryzys trzeba dokonaç zmian w cz∏owieku i przewartoÊciowania.
Kurator przyst´puje do pracy z rodzinà najcz´Êciej w chwili kumulacji i uzewn´trz-
niania z∏oÊci i gniewu. Agresja i labilnoÊç dzieci, ale i doros∏ych osób, to stany
w których kurator musi si´ szczególnie umiej´tnie znaleêç oceniajàc, s∏uchajàc
i dzia∏ajàc, kiedy trzeba. E. Kiliszek przypomnia∏a, ˝e art. 3 ust. 1 Konwencji o pra-
wach dziecka zobowiàzuje sàd do zabezpieczenia praw dziecka.

E. Kiliszek spostrzeg∏a, ˝e mediacja jest lepiej odbierana przez strony ni˝ kura-
tor, który jest postrzegany jako instytucja sàdowa, wykonujàca postanowienie sà-
du, na które strony nie majà wp∏ywu. 

W tym miejscu pracownik socjalny ze Âwidnicy podniós∏ problem odbierania
dzieci z rodzin i z∏ej wspó∏pracy z kuratorami. W odpowiedzi na poruszony pro-
blem M. Masiulanis poda∏a, ˝e przymusowe odebranie dziecka nast´puje w wyni-
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ku postanowienia sàdu i polega na zleceniu czynnoÊci odebrania dziecka kurato-
rowi. Odró˝niç jednak trzeba nag∏e przypadki, kiedy dziecko trzeba zabraç z do-
mu, bowiem dzieje si´ coÊ z∏ego w rodzinie.

Psycholog pracujàcy w oÊrodku pomocy spo∏ecznej poruszy∏a z kolei problem
skierowania do mediacji rodzin, gdzie stosuje si´ przemoc. Stwierdzi∏a, ˝e w takich
przypadkach nie nale˝y kierowaç spraw do mediacji.

E. Kiliszek podnios∏a, ˝e nadzór nad kontaktami stanowi element wychowaw-
czy, edukacyjny, ˝eby strony nie manipulowa∏y dzieckiem. Uczestnictwo w kontak-
tach dziecka z rodzicem pozwala na zdanie sprawozdania sàdowi przez kuratora,
opisujàcego jak si´ te kontakty odbywajà. Kurator informuje tak˝e jak si´ majà za-
chowaç strony, uprzedzajàc o mo˝liwoÊci przerwania kontaktu z dzieckiem w razie
nieodpowiedniego zachowania rodzica. Jednak kuratorzy majà niewiele narz´dzi
dotyczàcych kontaktów, jak równie˝ odebrania dziecka. 

Kolejnym wyodr´bnionym etapem konferencji by∏a ocena systemu organizacji
pomocy dziecku w kryzysie rozstania z perspektywy organizacji pozarzàdowych. 

Jako pierwsza wystàpi∏a J. Dro˝d˝, która przypomnia∏a, ˝e program pomocy ro-
dzinom w kryzysie zosta∏ zapoczàtkowany w 2003 r. Program ten opiera si´ na ze-
spole interdyscyplinarnym, sk∏adajàcym si´ z psychologa, prawnika, pedagoga
i innych koniecznych osób. Praca zespo∏u polega na przygotowaniu dziecka
do kontaktów z rodzicem oraz samych rodziców po cz´sto d∏ugich latach braku
kontaktów. Dzia∏alnoÊç Fundacji IKA obejmuje równie˝ prac´ z rodzinami, gdzie
jedno z rodziców jest chore psychicznie. Spostrzeg∏a tak˝e, ˝e praca zespo∏owa
Fundacji trwa d∏u˝ej ni˝ w ROD-K, bowiem rodziny spotykajà si´ ze specjalistami
Êrednio 10 razy, natomiast w ROD-K – dwa razy. Oceni∏a wspó∏prac´ z kuratorami
jako dobrà w przypadku kuratorów zawodowych, natomiast mniej zadowalajàca
jest z kuratorami spo∏ecznymi. Podnios∏a równie˝, ˝e IKA, jako organizacja spo-
∏eczna, pisze sprawozdania ze swojej pracy z danà rodzinà do sàdu. Sàdy jednak
w∏aÊciwie nie korzystajà z informacji, które sà w posiadaniu fundacji.

A. Jarzyna przedstawi∏a „uk∏ad rodzicielski”, który obejmuje psychoedukacj´,
terapi´ psychologicznà i mediacj´ rodzinnà. 

Bo˝ena Paczuska-Ja∏owiƒska mówi∏a o g∏ównych problemach anga˝owania
dzieci w konflikty rodziców. Ponadto zauwa˝y∏a, ˝e cz´sto wik∏a si´ i w∏àcza
w konflikt liczne instytucje pomocowe. JeÊli nawet deklarowana jest gotowoÊç
do mediacji, to najcz´Êciej podyktowana jest modà a nie rzeczywistà ch´cià po-
rozumienia. Przyczynà tego stanu rzeczy mo˝e byç brak wiedzy i informacji na te-
mat mediacji, w szczególnoÊci wiedzy na temat sposobu przekazywania wyników
mediacji do sàdu. 

M. Glego∏a-Szczap poruszy∏a problem wspó∏pracy z rodzinami. Zaznaczy∏a,
˝e mediacja zosta∏a wprowadzona do Kodeksu post´powania cywilnego w 2005
r. i mo˝na wyró˝niç mediacj´ prywatnà – na wniosek strony oraz mediacj´ sàdo-
wà – ze skierowania sàdu. TrudnoÊci, jakie wyst´pujà w mediacji, to brak wiedzy
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na temat mediacji, kosztów mediacji, w których jedna sesja kosztuje od 100
do 200 z∏ a trzeba ich kilka, ma∏a dost´pnoÊç, brak profesjonalnie dost´pnych
mediatorów oraz ogólnie przyj´tych standardów mediacji i przepisów kompeten-
cyjnych, bowiem mediatorem mo˝e byç praktycznie ka˝dy. Zauwa˝y∏a ponadto,
˝e s´dziowie wykazujà ma∏y entuzjazm do korzystania z mediacji, z uwagi na za-
rzut przewlek∏oÊci. Brak jest jasnych kryteriów okreÊlajàcych kiedy kierowaç i do-
tyczàcych przeciwwskazaƒ (przemoc, uzale˝nienie, zaburzenia emocjonalno-
-psychologiczne). Cz´sto mediacja mylona jest z terapià. Zastrze˝enia budziç
mo˝e równie˝ sposób kierowania rodziny na mediacj´ przez sàd, które odbywa
si´ najcz´Êciej na posiedzeniu niejawnym i wówczas strony nie majà szansy wy-
raziç sprzeciwu, a ponadto sàdy nie informujà o odp∏atnoÊci. Problem powoduje
równie˝ zakres okreÊlony w postanowieniu sàdu, które obejmuje np. tez´ „do po-
jednania”, natomiast strony oÊwiadczajà, ˝e nie chcà si´ pojednaç, poniewa˝
chcà rozwodu. Ponadto sàd oczekuje wyra˝enia ugody w j´zyku prawnym, albo
przynajmniej prawniczym, natomiast strony chcà szczegó∏owoÊci rozwiàzaƒ,
zw∏aszcza tych, które nie znajdà rozwiàzaƒ w sàdzie oraz ˝eby by∏y wyra˝one j´-
zykiem „ludzkim”. Z tych powodów powstajà cz´sto dwie wersje porozumienia:
dla sàdu i dla uczestników mediacji.

M. Glego∏a-Szczap zauwa˝y∏a, ˝e mediacja jednak chroni dziecko i z tego
wzgl´du mo˝e byç bardzo przydatna w post´powaniu sàdowym i codziennym ˝y-
ciu zwaÊnionych stron, a zw∏aszcza dla dziecka stojàcego poÊrodku, nie b´dàce-
go jednak stronà konfliktu. 

Nie mo˝na pominàç, ˝e pojawi∏ si´ g∏os dyrektora szko∏y, aby nauczycieli nie
powo∏ywaç na Êwiadków w sprawach rodzinnych, albo ˝eby uzyskiwaç od nich
zgod´ na powo∏anie na Êwiadka. 

W ramach tego panelu zaj´to si´ równie˝ podsumowaniem projektu „Nowe wy-
zwania – nowe rozwiàzania” w zakresie mediacji. Cz∏onkowie Stowarzyszenia Me-
diatorów Rodzinnych zaprezentowali efekty swoich prac w zakresie prowadzonych
szkoleƒ w gminach warszawskich Bia∏o∏´ka i Wola oraz w Radomiu. W gminach
tych mediacja rodzinna zosta∏a wpisana do instrumentów aktywnej integracji spo-
∏ecznej w ramach projektów systemowych oÊrodków pomocy spo∏ecznej, powiato-
wych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnych oÊrodków. Wspólnie z gminami,
instytucjami pomocy rodzinie oraz z Policjà, wypracowano „system lokalnego
wsparcia” obejmujàcy map´ lokalnych zasobów (wskazujàcà gdzie mo˝na zwróciç
si´ o pomoc i na jakich zasadach) oraz map´ lokalnych potrzeb, obrazujàcà jakie
konflikty przewa˝ajà na danym terenie. W wyniku powy˝szej pracy SMR z instytu-
cjami pomocy rodzinie doprowadzono do okreÊlenia i spisania sposobu wspó∏pra-
cy i jej zakresu mi´dzy instytucjami, które przybra∏y nazw´ „Deklaracja dobrej woli”
w gminie Bia∏o∏´ka i Wola oraz „Porozumienie o wspó∏pracy” w Radomiu. W ra-
mach konferencji nastàpi∏o uroczyste podpisanie wymienionych dokumentów i ich
wymiana mi´dzy stronami porozumieƒ. 
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Wskazano nowe przestrzenie do mediacji, np. konflikty w rodzinach zast´p-
czych. Mediacja mia∏aby s∏u˝yç utrzymaniu wi´zi z biologicznymi rodzicami i two-
rzeniu nowych wi´zi z rodzicami zast´pczymi. Konflikt mi´dzy dzieckiem a rodzinà
zast´pczà mo˝e powodowaç rozwiàzanie rodziny zast´pczej. Konflikt mo˝e doty-
czyç tak˝e relacji rówieÊniczych: dzieci przyj´te do rodziny zast´pczej a dzieci bio-
logiczne. Kolejnym polem dla mediacji mo˝e byç obszar kontaktów mi´dzy opie-
kunami zast´pczymi a pracownikami nadzorujàcymi rodzin´. Podniesiono postulat
prowadzenia szkoleƒ dla rodzin zast´pczych i stworzenia systemu pomocy w kon-
taktach dzieci z rodzicami biologicznymi. 

Zofia Olszewska z Federacji „Mazowia” przedstawi∏a efekty wspó∏pracy z nie-
mieckà Fundacjà „Akcja Cz∏owiek” (Actiom Mensch). Zapowiedzia∏a, i˝ wdro˝enie
projektu interdyscyplinarnej pracy wychodzàcej naprzeciw rodzinom zagro˝onym
wykluczeniem spo∏ecznym w pokonywaniu trudnoÊci wychowawczych dzieci, na-
stàpi w marcu 2009 r. 

Ponadto krótkie prezentacje przedstawili przedstawiciele Fundacji „Dzieci
Niczyje”, Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzin, Fundacji „Przyjació∏ka” oraz innych or-
ganizacji spo∏ecznych, których g∏ównym celem statutowym jest praca na rzecz
dzieci i rodzin.

Omawiana konferencja zbudowa∏a obraz problemów napotykanych przez po-
szczególne wspó∏pracujàce w pracy dla dobra rodziny i dzieci osoby i instytucje.
Spojrzano na system, rozumiany jako sieç organów, instytucji i organizacji oraz re-
gulacji prawnych. Wreszcie wypracowano list´ mo˝liwych rozwiàzaƒ i propozycji
zmian w przepisach prawa, które obiecano wykorzystaç w ramach konsultacji spo-
∏ecznych nad projektami zmian ustaw. 

Na zakoƒczenie przypomniano komunikat CBOS, g∏oszàcy, ˝e 92% ankietowa-
nych Polaków uwa˝a, ˝e cz∏owiek do prawdziwego szcz´Êcia potrzebuje rodziny.
Zatem rodzina jest dla Polaków jednà z najwa˝niejszych wartoÊci, a szcz´Êcie ro-
dzinne jednym z warunków udanego ˝ycia. 


