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Janina Panowicz-Lipska

Problematyka pochodzenia dziecka w nowelizacji 
Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego*

I. Zakres i treÊç unormowaƒ wprowadzonych ustawà z dnia 6.11.2008 r. o zmia-
nie Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 220, poz. 1431; dalej „nowelizacja”) stanowià o nowym, bàdê znaczàco zmie-
nionym kszta∏cie wielu instytucji prawa rodzinnego dotyczàcych stosunków mi´dzy
rodzicami a dzieçmi. W niniejszym opracowaniu omawiane sà zmiany w przepi-
sach k.r.o. o pochodzeniu dziecka, a ponadto zwrócono uwag´ na ∏àczàce si´
z problematykà filiacyjnà zagadnienia nazwiska dziecka i w∏adzy rodzicielskiej,
obj´te tak˝e nowelizacjà.

Nowe regulacje podejmujà liczne kwestie zwiàzane z okreÊleniem statusu praw-
nego dziecka wzgl´dem jego rodziców. Ustanawiajà re˝im prawny dla ustalenia
i zaprzeczenia macierzyƒstwa (art. 619–6116 k.r.o.), wype∏niajàc istniejàcà dotych-
czas luk´, której usuni´cie, wed∏ug powszechnej opinii, wymaga∏o interwencji usta-
wodawcy. WÊród wyró˝nionych w k.r.o. sposobów ustalenia ojcostwa (domniema-
nie pochodzenia dziecka od m´˝a matki; uznanie dziecka; sàdowe ustalenie ojco-
stwa) zmiany obj´∏y pierwszy z nich (zw∏aszcza w zakresie zaprzeczenia ojcostwa)
oraz uznanie, okreÊlone jako „uznanie ojcostwa” i poddane szczególnie g∏´bokiej
ingerencji. Natomiast instytucja ustalenia ojcostwa na mocy orzeczenia sàdu pozo-
sta∏a w zasadzie nienaruszona. Nale˝y jednak pami´taç o nowelizacji k.r.o. prze-
prowadzonej w 2004 r., kiedy to legitymacj´ procesowà do wytoczenia powództwa
o ustalenie ojcostwa uzyska∏ domniemany ojciec dziecka, stosownie do wyroku
Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 28.4.2003 r. (K 18/02, Dz. U. Nr 83, poz. 772),
wed∏ug którego jej brak by∏ niezgodny z konstytucyjnà zasadà równouprawnienia
m´˝czyzny i kobiety.

Systematyczne omówienie poszczególnych instytucji dotyczàcych pochodze-
nia dziecka obj´tych nowelizacjà z 2008 r. nie jest w tym opracowaniu mo˝liwe.
W dalszych uwagach b´dà one przedstawione przede wszystkim w kontekÊcie
motywów nowelizacji oraz jej g∏ównych za∏o˝eƒ, których realizacja, co nale˝y pod-
kreÊliç, przyczyni∏a si´ do spójnoÊci obowiàzujàcych unormowaƒ.
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* Artyku∏ stanowi rozwini´cie tez referatu wyg∏oszonego przez Autork´ w trakcie szkoleƒ organizowanych
przez Instytut Badaƒ DNA i Krajowà Szko∏´ Sàdownictwa i Prokuratury (Kraków – 13.10.2009, Poznaƒ
– 9.11.2009, Bydgoszcz – 4.12.2009).



II.1. W przepisach regulujàcych problematyk´ macierzyƒstwa na pierwszy
plan zosta∏o wysuni´te postanowienie: „Matkà dziecka jest kobieta, która je uro-
dzi∏a” (art. 619 k.r.o.). Przed nowelizacjà ˝aden przepis nie wskazywa∏ wyraênie,
jakie zdarzenie decyduje o macierzyƒstwie, chocia˝ kwestia ta ma podstawowe
znaczenie przy sporzàdzaniu aktu urodzenia dziecka, a tak˝e dla ustalenia i za-
przeczenia macierzyƒstwa. Jednoznaczne okreÊlenie podstawy przesàdzajàcej
o macierzyƒstwie sta∏o si´ konieczne zw∏aszcza wobec osiàgni´ç medycyny
i biotechnologii w dziedzinie tzw. medycznie wspomaganej prokreacji. Mo˝e byç
bowiem tak, ˝e w nast´pstwie zabiegów medycznych dochodzi do urodzenia
dziecka przez innà kobiet´ ni˝ ta, od której pochodzi ono genetycznie. W takiej
sytuacji odpowiedê na pytanie, która z tych kobiet jest matkà dziecka, mog∏a
sprawiaç trudnoÊci.

Nowa regulacja rozwiàzuje ten problem stosownie do przyjmowanego po-
wszechnie poglàdu, znajdujàcego te˝ wyraz w ustawodawstwach obcych, ˝e ma-
cierzyƒstwo prawne powinno byç przypisane kobiecie, która dziecko urodzi∏a. Sta-
nowisko to jest poza tym zgodne z zasadà wyra˝onà w art. 2 ratyfikowanej przez
Polsk´ Europejskiej Konwencji o statusie prawnym dziecka pozama∏˝eƒskiego
z 1975 r.11, co do ustalania pochodzenia dziecka od matki wy∏àcznie na podstawie
faktu urodzenia dziecka.

2. Dalsze przepisy dotyczàce macierzyƒstwa stanowià o sàdowym ustaleniu
macierzyƒstwa i jego zaprzeczeniu. Z ˝àdaniem ustalenia macierzyƒstwa (pocho-
dzenia dziecka od matki) mo˝na wystàpiç, je˝eli zosta∏ sporzàdzony akt urodzenia
dziecka nieznanych rodziców albo nastàpi∏o zaprzeczenie macierzyƒstwa kobiety
wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka (art. 6110 § 1 k.r.o.), a wi´c gdy
akt urodzenia dziecka nie wskazuje okreÊlonej kobiety jako jego matki. 

Ustalenie macierzyƒstwa na drodze sàdowej jest zatem przewidziane dla sy-
tuacji wyjàtkowych. Zwykle bowiem pochodzenie dziecka od matki stwierdza si´
na podstawie jego aktu urodzenia, który zawiera m.in. dane o osobie matki.
W akcie tym jako matka dziecka powinna byç wymieniona kobieta, która dziecko
to urodzi∏a (art. 619 k.r.o.), a ze wzgl´du na moc dowodowà aktów stanu cywilne-
go (art. 4 pr.a.s.c.) nale˝y przyjàç, ˝e kobieta wpisana jako matka jest nià rzeczy-
wiÊcie. W razie gdyby by∏o inaczej, macierzyƒstwo tej kobiety mo˝e byç podwa-
˝one, ale tylko w post´powaniu sàdowym. Kwestii tej dotyczy uregulowana w no-
welizacji instytucja zaprzeczenia macierzyƒstwa. Jak stanowi art. 6112 § 1 k.r.o.,
z ˝àdaniem zaprzeczenia macierzyƒstwa mo˝na wystàpiç, gdy w akcie urodze-
nia jest wpisana jako matka kobieta, która dziecka nie urodzi∏a. Prawomocne
orzeczenie o zaprzeczeniu macierzyƒstwa otwiera drog´ do sàdowego ustalenia
macierzyƒstwa.
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Nowe unormowania k.r.o. w zakresie ustalenia i zaprzeczenia macierzyƒstwa,
oprócz wskazania przes∏anek zastosowania tych instytucji, okreÊlajà podmioty legi-
tymowane czynnie i biernie w procesie, terminy do wytoczenia powództwa, ogra-
niczenia w dochodzeniu ustalenia i zaprzeczenia macierzyƒstwa. 

Chocia˝ przed nowelizacjà nie by∏o w zasadzie regulacji dotyczàcej ustalenia
i zaprzeczenia macierzyƒstwa, znajdowano podstaw´ dla odpowiednich powództw
w przepisach zawierajàcych zwrot: „ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziec-
ka” (art. 86 k.r.o., 453 k.p.c.), a przede wszystkim w art. 189 k.p.c., wed∏ug którego
mo˝na ˝àdaç ustalenia przez sàd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub
prawa, gdy ma si´ w tym interes prawny. Wiele zagadnieƒ by∏o jednak dyskusyj-
nych (np. legitymacja procesowa, brak ograniczeƒ). Wprawdzie sprawy o ustalenie
i zaprzeczenie macierzyƒstwa nale˝à do rzadkoÊci i sàdy radzi∏y sobie w granicach
mo˝liwoÊci interpretacyjnych, ale nie zmienia∏o to ogólnej negatywnej oceny sytu-
acji, z powodu niepewnoÊci stanu prawnego i milczenia ustawodawcy w kwestiach
istotnych dla okreÊlenia pochodzenia dziecka.

Na tym tle jasno rysuje si´ znaczenie nowelizacji, która ukszta∏towa∏a omawia-
ne instytucje. Nastàpi∏o to z uwzgl´dnieniem w rozwiàzaniach szczegó∏owych
wspólnych za∏o˝eƒ i zasad przyj´tych w nowelizacji dla ogó∏u instytucji prawnych
dotyczàcych pochodzenia dziecka. Tym wspólnym zagadnieniom poÊwi´cone sà
uwagi w pkt III–V.

III.1. Tak wi´c, w wyniku zmian, przepisy k.r.o. konsekwentnie realizujà za∏o˝e-
nie, ˝e ustalanie stanu cywilnego w zakresie pochodzenia, je˝eli odnosi si´ do oso-
by pe∏noletniej, powinno zale˝eç od jej inicjatywy, z zastrze˝eniem kompetencji
prokuratora (art. 6116 i 86 k.r.o.). Jest to w istocie rozwini´cie zasady wyra˝onej ju˝
w k.r.o. w odniesieniu do sàdowego ustalenia ojcostwa (art. 84 § 1 k.r.o.). SpoÊród
osób, które majà legitymacj´ procesowà do wytoczenia powództwa o ustalenie oj-
costwa (dziecko, jego matka, domniemany ojciec), z powództwem takim, po osià-
gni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci, mo˝e wystàpiç tylko dziecko.

W uj´ciu nowelizacji sytuacja przedstawia si´ podobnie, gdy chodzi o ustalenie
macierzyƒstwa (art. 6111 k.r.o.) – po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci jedynie dziecko, a nie
jego matka, mo˝e wytoczyç powództwo o ustalenie macierzyƒstwa. 

Z kolei niedopuszczalne jest uznanie ojcostwa po osiàgni´ciu przez dziecko
pe∏noletnoÊci (art. 76 § 1 k.r.o.; przed nowelizacjà przy uznaniu dziecka nie by∏o te-
go ograniczenia). Dziecko mo˝e wtedy, je˝eli jest zainteresowane ustaleniem swe-
go pochodzenia, dochodziç ustalenia ojcostwa przez sàd (art. 84 § 1 k.r.o.). Wobec
zastrze˝enia ma∏oletnoÊci dziecka, którego dotyczy uznanie ojcostwa, zrozumia∏e
jest odpowiednie ograniczenie co do uznania ojcostwa po Êmierci dziecka – uzna-
nie mo˝e nastàpiç nie póêniej ni˝ do dnia, w którym dziecko osiàgn´∏oby pe∏nolet-
noÊç (art. 76 § 2 k.r.o.).
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2. W myÊl za∏o˝enia, ˝e osoba pe∏noletnia powinna mieç zapewnionà wy∏àcz-
noÊç decydowania o podj´ciu sprawy dotyczàcej jej pochodzenia, zasada wyto-
czenia powództwa tylko przez pe∏noletnie dziecko zosta∏a tak˝e przyj´ta w przepi-
sach o zaprzeczeniu macierzyƒstwa (art. 6113 § 2 i art. 6114 k.r.o.) i zaprzeczeniu oj-
costwa m´˝a matki (art. 63 i 70 k.r.o.).

Powództwa o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa nie mo˝e wytoczyç
po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci ani uznajàcy m´˝czyzna, ani matka
dziecka (art. 80 k.r.o.), natomiast mo˝e to uczyniç pe∏noletnie dziecko (art. 81 k.r.o.).

IV. W nowelizacji znajdujemy potwierdzenie przyj´tej w k.r.o. zasady, ˝e ze wzgl´-
du na potrzeb´ zapewnienia stabilizacji stanu cywilnego, mo˝liwoÊç kwestionowania
pochodzenia dziecka powinna byç po up∏ywie pewnego czasu z regu∏y wy∏àczona.

1. Poniewa˝ nie by∏y zg∏aszane zastrze˝enia wobec regulacji dotyczàcych ter-
minów do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa m´˝a matki (art. 63,
69, 70 k.r.o.), postanowienia te zosta∏y zachowane. Stanowi∏y one równie˝ wzór
przy okreÊleniu granic czasowych do dochodzenia zaprzeczenia macierzyƒstwa
i ustalenia bezskutecznoÊci uznania ojcostwa. 

Wyznaczenie terminów do ˝àdania zaprzeczenia macierzyƒstwa jest o tyle istot-
ne, ˝e przed nowelizacjà – gdy problematyka macierzyƒstwa nie by∏a w k.r.o. ure-
gulowana – dopuszczano mo˝liwoÊç wytoczenia powództwa o zaprzeczenie
macierzyƒstwa w ka˝dym czasie. Sytuacja uleg∏a zmianie i obecnie przewiduje si´,
podobnie jak przy zaprzeczeniu ojcostwa, niezbyt d∏ugie terminy do wniesienia
powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa (art. 6113 i 6114 k.r.o.). Termin szeÊciu
miesi´cy, który biegnie od dnia sporzàdzenia aktu urodzenia dziecka, dotyczy jego
matki oraz kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako matka dziecka. Dla m´˝czyzny,
którego ojcostwo zosta∏o ustalone z uwzgl´dnieniem macierzyƒstwa tej kobiety
(˝ony; matki dziecka pozama∏˝eƒskiego) termin szeÊciu miesi´cy biegnie od dnia
dowiedzenia si´, ˝e nie jest ona matkà dziecka; m´˝czyzna ten nie mo˝e jednak
wytoczyç powództwa po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci. Z kolei termin
przewidziany dla dziecka wynosi trzy lata od osiàgni´cia pe∏noletnioÊci. 

Takie same terminy zosta∏y wyznaczone do wytoczenia powództwa o ustalenie
bezskutecznoÊci uznania ojcostwa, przy czym dla m´˝czyzny, który uzna∏ ojcostwo
i dla matki dziecka termin szeÊciu miesi´cy biegnie od dnia dowiedzenia si´,
˝e dziecko nie pochodzi od uznajàcego (art. 78–81 k.r.o.). Dziecko mo˝e wystàpiç
z takim powództwem w ciàgu trzech lat od osiàgni´cia pe∏noletnoÊci.

Nie napotyka podobnych ograniczeƒ czasowych dochodzenie zaprzeczenia
macierzyƒstwa, zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia bezskutecznoÊci uznania ojco-
stwa w powództwie wytoczonym przez prokuratora (art. 6116, 86 k.r.o.).

2. Z kolei w nowelizacji zadbano o ochron´ osób, które nie dochowa∏y terminu
do wytoczenia wspomnianych powództw, a usprawiedliwia je okolicznoÊç, ˝e znalaz∏y
si´ podczas biegu tego terminu w stanie uzasadniajàcym ubezw∏asnowolnienie ca∏ko-
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wite. Ochrona ta, polegajàca na odpowiednim „przesuni´ciu” terminu do wytoczenia
powództwa, przys∏uguje w razie ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego, a tak˝e gdy mimo
istnienia podstaw do takiego ubezw∏asnowolnienia, nie zosta∏o ono orzeczone. Do-
tychczas móg∏ z niej korzystaç tylko mà˝ matki dziecka w ramach instytucji zaprzecze-
nia ojcostwa (art. 64, 65 k.r.o.). Nowelizacja zapewnia takà ochron´ równie˝ innym
osobom, które majà legitymacj´ czynnà w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa (art. 69
§ 3, art. 70 § 3 k.r.o.), zaprzeczenie macierzyƒstwa (art. 6113 § 3, art. 6114 § 2 k.r.o.), usta-
lenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa (art. 78 § 2, art. 80, 81 § 3 k.r.o.). 

V. Przyj´te w nowelizacji rozwiàzania wskazujà na kontynuacj´ dotychczasowe-
go stanowiska ustawodawcy wobec zagadnienia ustalania lub kwestionowania po-
chodzenia osoby zmar∏ej, jednak z doÊç istotnym odst´pstwem w przepisach do-
tyczàcych uznania ojcostwa. 

1. Nie jest dopuszczalne wszcz´cie procesu o ustalenie pochodzenia osoby
zmar∏ej (przed nowelizacjà o ustalenie ojcostwa, obecnie dotyczy to tak˝e ustale-
nia macierzyƒstwa), z zastrze˝eniem powództwa prokuratora (art. 6115 zd. 1 i art.
6116 k.r.o.; art. 84 § 1 i art. 86 k.r.o.). W razie Êmierci dziecka w toku procesu o usta-
lenie jego pochodzenia, post´powanie umarza si´; jedynie gdy powództwo o usta-
lenie macierzyƒstwa albo ojcostwa wytoczy∏o dziecko i pozostawi∏o zst´pnych,
mogà oni kontynuowaç proces i w rezultacie mo˝e dojÊç do ustalenia pochodze-
nia osoby zmar∏ej (art. 6115 zd. 2 i art. 84 § 4 k.r.o.; art. 456 § 3 k.p.c.).

Po Êmierci dziecka dopuszczalne jest uznanie ojcostwa, przy zachowaniu wyma-
gaƒ okreÊlonych w art. 76 § 2 k.r.o., w brzmieniu nowelizacji. Aktualna postaç uzna-
nia postmortalnego znacznie ró˝ni si´ od przewidzianej poprzednio w art. 76 k.r.o.,
wed∏ug którego uznanie dziecka po jego Êmierci nie mog∏o nastàpiç, chyba ˝e pozo-
stawi∏o ono zst´pnych. Przepis ten utraci∏ moc na podstawie wyroku Trybuna∏u Kon-
stytucyjnego z dnia 16.7.2007 r. (SK 61/06, Dz. U. Nr 134, poz. 947). W ocenie TK
art. 76 k.r.o. by∏ sprzeczny z regulacjami konstytucyjnymi dotyczàcymi ochrony ˝ycia
prywatnego i rodzinnego oraz ochrony praw rodzicielskich. Uwzgl´dniajàc to stano-
wisko, w art. 76 § 2 k.r.o. dopuszczono mo˝liwoÊç uznania ojcostwa bez wzmianki
o zst´pnych nie˝yjàcego dziecka. Przepis ten pozwala na uznanie ojcostwa
po Êmierci dziecka, które urodzi∏o si´ ˝ywe, a tak˝e wtedy, gdy dziecko urodzi∏o si´
martwe (TK mia∏ na uwadze równie˝ takà sytuacj´). Nowy przepis przewiduje jedynie
ograniczenie co do terminu uznania, stosownie do wskazanej przez TK mo˝liwoÊci
ustanowienia tego rodzaju ograniczeƒ. Tak wi´c uznanie ojcostwa po Êmierci dziec-
ka mo˝e nastàpiç wzgl´dem dziecka, które zmar∏o przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci
(w korelacji z zasadà, ˝e uznanie ojcostwa mo˝e dotyczyç dziecka ma∏oletniego), i to
w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dowiedzenia si´ przez uznajàcego o Êmierci dziecka,
ale nie póêniej ni˝ do dnia, w którym osiàgn´∏oby ono pe∏noletnoÊç.

2. Konsekwentnie, za wzorem przepisów o niedopuszczalnoÊci zaprzeczenia
ojcostwa po Êmierci dziecka (art. 71 k.r.o.), w nowelizacji wyklucza si´ zaprzecze-
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nie macierzyƒstwa po Êmierci dziecka (art. 6115 zd. 1 k.r.o.; poprzednio dopuszcza-
no takà mo˝liwoÊç). Zakaz odnosi si´ tak˝e do takiej sytuacji, gdy zmar∏o dziecko,
które wytoczy∏o powództwo o zaprzeczenie ojcostwa albo macierzyƒstwa, chocia˝-
by pozostawi∏o zst´pnych.

Wed∏ug nowelizacji zasadà jest niedopuszczalnoÊç ustalenia bezskutecznoÊci
uznania ojcostwa po Êmierci dziecka, a zrozumia∏y wyjàtek dotyczy uznania ojco-
stwa, które nastàpi∏o co do nie˝yjàcego dziecka (art. 83 § 1 i 2 k.r.o.).

Ponadto w nowelizacji zastrzega si´ wyraênie, ˝e po Êmierci dziecka prokurator
nie mo˝e wytoczyç powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa (art. 6116 k.r.o.),
o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa,
chyba ˝e uznanie nastàpi∏o po Êmierci dziecka (art. 86 k.r.o.).

VI. W tej cz´Êci opracowania oraz w pkt VII omawiane sà dalsze zmiany w prze-
pisach dotyczàcych ustalenia ojcostwa. W pierwszej kolejnoÊci b´dà to uwagi
w kwestiach zwiàzanych z domniemaniem ojcostwa m´˝a matki.

1. W nowelizacji zosta∏ rozstrzygni´ty problem ustalenia ojcostwa w sytuacji,
gdy nastàpi∏o uznanie ojcostwa wzgl´dem dziecka pocz´tego, które urodzi∏o si´
po zawarciu przez jego matk´ ma∏˝eƒstwa z innym m´˝czyznà, ni˝ uznajàcy. Nie
znajduje wtedy zastosowania domniemanie pochodzenia dziecka od m´˝a matki
(art. 75 § 2 w zw. z art. 62 § 1 k.r.o.), ust´pujàc uznaniu ojcostwa, stosownie do ra-
cjonalnego za∏o˝enia, ˝e w takim przypadku wi´ksze jest prawdopodobieƒstwo
pochodzenia dziecka od m´˝czyzny uznajàcego ojcostwo. 

Mo˝na sàdziç, ˝e art. 75 § 2 k.r.o. ma na wzgl´dzie uznanie ojcostwa, które nie
zosta∏o zakwestionowane przez ustalenie jego bezskutecznoÊci (art. 78 i n. k.r.o.).
Gdyby to nastàpi∏o, nale˝a∏oby zapewne jako podstaw´ do ustalenia ojcostwa
wskazaç art. 62 § 1 k.r.o., a wi´c przyjàç, ˝e domniemanie pochodzenia dziecka
od m´˝a matki nie jest wy∏àczone.

2. W przepisach dotyczàcych ojcostwa m´˝a matki zwraca uwag´ odejÊcie
od dotychczasowego uj´cia przes∏anek zaprzeczenia ojcostwa. Na miejsce
dwóch sposobów obalenia domniemania pochodzenia dziecka od m´˝a matki
(wykazanie „niepodobieƒstwa” jego ojcostwa; z∏o˝enie przez niego w procesie
oÊwiadczenia, ˝e nie jest ojcem dziecka urodzonego przed up∏ywem sto osiem-
dziesiàtego dnia od zawarcia ma∏˝eƒstwa) zosta∏a ustanowiona jednolita podsta-
wa zaprzeczenia ojcostwa, a mianowicie wymaga si´ wykazania, ˝e mà˝ matki nie
jest ojcem dziecka (art. 67 k.r.o.). Zmian´ uzasadnia∏o niedostosowanie pierwot-
nego unormowania do wspó∏czesnych warunków, szczególne widoczne na tle
osiàgni´ç nauk przyrodniczych. Nowe rozwiàzanie ma na wzgl´dzie m.in. dost´p-
noÊç badaƒ genetycznych i mo˝liwoÊç uzyskania, zw∏aszcza dzi´ki badaniom
DNA, danych o bardzo wysokiej wartoÊci dowodowej w sprawach dotyczàcych
pochodzenia dziecka, co pozwala wykazaç w sposób zasadniczo pewny, czy mà˝
matki dziecka jest, czy nie jest jego ojcem.
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3. Z kolei dost´pnoÊç technik medycznie wspomaganej prokreacji (aczkolwiek
nieuregulowana prawnie), zosta∏a uwzgl´dniona w art. 68 k.r.o.; przepis ten stanowi
o niedopuszczalnoÊci zaprzeczenia ojcostwa, je˝eli dziecko zosta∏o pocz´te w na-
st´pstwie zabiegu medycznego, na który mà˝ matki wyrazi∏ zgod´. Jest oczywiste,
˝e zakaz dotyczy sytuacji, gdy dawcà „materia∏u genetycznego” by∏ m´˝czyzna nie-
b´dàcy m´˝em matki, wtedy bowiem istnia∏aby mo˝liwoÊç wykazania, ˝e od m´˝a
matki dziecko nie pochodzi. Rozstrzygni´cie to nawiàzuje do stanowiska zaj´tego
przez SN w uchwale (7) z dnia 27.10.1983 r. (III CZP 35/83, OSN 1984, Nr 6, poz. 86),
wed∏ug której w razie zgody m´˝a matki na tzw. inseminacj´ heterologicznà, ˝àdanie
przez niego zaprzeczenia ojcostwa mo˝e byç uznane za sprzeczne z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Na gruncie nowego przepisu zb´dne jest jednak ustalanie,
czy zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego sprzeciwiajà si´ zaprzeczeniu ojcostwa.

Przywo∏ana uchwa∏a odnosi∏a si´ tylko do ˝àdania zaprzeczenia ojcostwa przez
m´˝a matki, ale uwa˝ano, ˝e by∏oby zasadne podobne rozwiàzanie, gdyby z takim
˝àdaniem wystàpi∏a matka dziecka albo powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wy-
toczy∏ prokurator, natomiast mo˝liwoÊç odmiennej oceny zastrzegano co do po-
wództwa wniesionego przez dziecko22.

Z brzmienia art. 68 k.r.o. wynika, ˝e zgoda m´˝a matki na zabieg wspomaganej
prokreacji przesàdza w sposób generalny o niedopuszczalnoÊci dochodzenia za-
przeczenia ojcostwa. Wydaje si´ jednak, ˝e wzgl´dy celowoÊciowe mog∏yby prze-
mawiaç za pozostawieniem pe∏noletniego dziecka poza zasi´giem tej regulacji.

VII. W wyniku nowelizacji zasadniczej zmianie uleg∏a regulacja prawna dotyczà-
ca dobrowolnego pozasàdowego sposobu ustalenia ojcostwa; zrezygnowano
przy tym z jego dotychczasowej nazwy „uznanie dziecka”, zast´pujàc jà terminem
„uznanie ojcostwa”. 

1. W myÊl obowiàzujàcych przepisów uznanie ojcostwa nast´puje, gdy m´˝czy-
zna z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e jest ojcem dziecka, a matka dziecka oÊwiadczenie
zawierajàce potwierdzenie, ˝e ojcem dziecka jest ten m´˝czyzna (art. 73 § 1 k.r.o.). 

Takie okreÊlenie uznania ojcostwa wyraênie wskazuje, ˝e oÊwiadczenie sk∏a-
dane przez m´˝czyzn´ jest wypowiedzià stwierdzajàcà fakt (oÊwiadczeniem wie-
dzy) – innà ni˝ oÊwiadczenie woli ju˝ choçby dlatego, ˝e wypowiedê taka mo˝e
byç prawdziwa albo fa∏szywa, gdy tymczasem oÊwiadczenie woli takiej weryfika-
cji nie podlega33.

Natomiast uznanie dziecka jako sposób ustalenia ojcostwa by∏o tak skonstru-
owane, ˝e panujàcy poglàd przyznawa∏ oÊwiadczeniu uznajàcego charakter
oÊwiadczenia woli i jednoczeÊnie cechy oÊwiadczenia wiedzy. Dotychczasowe
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unormowanie zagadnieƒ dotyczàcych uznania o takiej dwoistej naturze nie by∏o
konsekwentne i zosta∏o w nowelizacji odrzucone. Dotyczy to wielu elementów
instytucji uznania dziecka, których nie mo˝na by∏o pogodziç z uznaniem opartym
na stwierdzeniu faktu.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e z treÊcià oÊwiadczenia, w którym m´˝czyzna przyznaje
swoje ojcostwo, koresponduje przyj´ta w nowelizacji nazwa „uznanie ojcostwa”,
odniesiona do ustalenia ojcostwa na podstawie tego oÊwiadczenia. 

W konstrukcji prawnej uznania ojcostwa wyst´puje oÊwiadczenie matki dziec-
ka, b´dàce przes∏ankà skutecznoÊci oÊwiadczenia z∏o˝onego przez m´˝czyzn´
(art. 73 § 1 k.r.o.). Matka dziecka nie wyra˝a jednak zgody na uznanie ojcostwa.
Jej zgoda by∏a potrzebna do wa˝noÊci oÊwiadczenia o uznaniu dziecka, co odpo-
wiada∏o charakterowi prawnemu tego oÊwiadczenia, kwalifikowanego jako
oÊwiadczenie woli. Wed∏ug nowelizacji oÊwiadczenie matki zawiera potwierdze-
nie, ˝e uznajàcy m´˝czyzna jest ojcem dziecka, i tak jak jego oÊwiadczenie, jest
aktem wiedzy. Zarazem spe∏nia funkcj´ kontrolnà wzgl´dem oÊwiadczenia uzna-
jàcego. Stosownie do art. 73 § 1 k.r.o., obydwa oÊwiadczenia sà sk∏adane jedno-
czeÊnie, matka mo˝e jednak potwierdziç ojcostwo uznajàcego w ciàgu trzech
miesi´cy od dnia z∏o˝enia przez niego oÊwiadczenia, co b´dzie mia∏o skutek ex
tunc od chwili jego z∏o˝enia.

2. Wymienione oÊwiadczenia – uznajàcego m´˝czyzny i matki dziecka – nazwa-
ne w ustawie oÊwiadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa, z∏o˝one osobiÊcie
i z zachowaniem wymagaƒ formalnych, sà oÊwiadczeniami wy∏àcznie wymagany-
mi do ustalenia ojcostwa w trybie uznania. Inne osoby, których zgoda by∏a w okre-
Êlonych okolicznoÊciach potrzebna do uznania dziecka (przedstawiciel ustawowy
ojca, pe∏noletnie dziecko, przedstawiciel ustawowy dziecka), nie biorà udzia∏u
w akcie uznania ojcostwa. Wed∏ug obowiàzujàcych przepisów matka dziecka mo-
˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie wymagane do uznania ojcostwa, chocia˝by zosta∏a pozba-
wiona w∏adzy rodzicielskiej. W razie Êmierci matki uznanie ojcostwa nie mo˝e na-
stàpiç – pozostaje wtedy ustalenie ojcostwa w procesie.

ZdolnoÊç do z∏o˝enia oÊwiadczenia koniecznego do uznania ojcostwa ma oso-
ba, która ukoƒczy∏a szesnaÊcie lat i nie istniejà podstawy do jej ca∏kowitego ubez-
w∏asnowolnienia (art. 77 § 1 k.r.o.). Dotyczy to zarówno uznajàcego, jak i matki
dziecka. Przyj´to granic´ szesnastu lat z tego wzgl´du, ˝e osoby w tym wieku osià-
gajà zwykle odpowiedni stopieƒ dojrza∏oÊci intelektualnej i spo∏ecznej, mogà wi´c
zrozumieç istot´ i skutki uznania ojcostwa oraz potrafià podjàç rozwa˝nà decyzj´
dotyczàcà ich dziecka.

Nale˝y w tym miejscu zaznaczyç, ˝e na podstawie nowelizacji z 2008 r., matka
i ojciec dziecka, chocia˝ sà ograniczeni w zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
a ukoƒczyli szesnaÊcie lat, majà zdolnoÊç procesowà w sprawach o ustalenie lub
zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojco-
stwa (art. 4531 k.p.c.).
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W stosunku do osoby, która mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie „konieczne” do uznania
ojcostwa, ale nie ma pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, przewiduje si´ swo-
istà ochron´ polegajàcà na tym, ˝e z∏o˝enie stosownego oÊwiadczenia mog∏oby
nastàpiç tylko przed sàdem opiekuƒczym (art. 77 § 2 k.r.o.), a nie przed kierowni-
kiem urz´du stanu cywilnego, ani przed innym organem (art. 73 i 74 k.r.o.). Mo˝e
wi´c zdarzyç si´ tak, ˝e jedno z oÊwiadczeƒ jest sk∏adane przed kierownikiem
USC, a drugie (np. potwierdzenie ze strony ma∏oletniej matki) przed sàdem opie-
kuƒczym.

3. Wskutek nowelizacji z 2008 r., w ramach ukszta∏towania w istocie na nowo
instytucji uznania ojcostwa, nastàpi∏y te˝ pewne zmiany co do kr´gu podmiotów
(dzieci), wzgl´dem których jest dopuszczalne jej zastosowanie. Zagadnienie to by∏o
ju˝ cz´Êciowo omawiane, mo˝na wi´c w skrócie przypomnieç wa˝niejsze wcze-
Êniejsze ustalenia, a nast´pnie wskazaç jeszcze inne sytuacje, które majà znacze-
nie w obowiàzujàcym stanie prawnym.

Tak wi´c uznanie ojcostwa mo˝e dotyczyç dziecka ma∏oletniego (art. 76 § 1
k.r.o.), którego matka jest znana i ˝yje. Mo˝e nastàpiç uznanie ojcostwa przed uro-
dzeniem si´ dziecka ju˝ pocz´tego (art. 75 § 1 k.r.o.). Istnieje mo˝liwoÊç uznania
ojcostwa w razie Êmierci dziecka przed osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci (art. 76 § 2
k.r.o.) – gdy dziecko urodzi∏o si´ ˝ywe i po pewnym czasie zmar∏o, jak i wtedy, gdy
dziecko urodzi∏o si´ martwe. Dopuszczalne jest uznanie ojcostwa co do dziecka
przysposobionego, w razie przysposobienia niepe∏nego albo pe∏nego, w odró˝nie-
niu od tzw. przysposobienia ca∏kowitego (art. 1241 i 1191 k.r.o.).

Ze wzgl´du na zasad´ wykluczania si´ poszczególnych sposobów ustalenia
ojcostwa, uznanie ojcostwa nie mo˝e nastàpiç, gdy pochodzenie dziecka od innego
m´˝czyzny jest ustalone – na podstawie domniemania pochodzenia dziecka od
m´˝a matki albo na mocy orzeczenia sàdu (art. 72 § 1 k.r.o.).

W nowelizacji z 2008 r. zosta∏a ponadto wy∏àczona mo˝liwoÊç uznania ojco-
stwa, je˝eli toczy si´ sprawa o ustalenie ojcostwa (art. 72 § 2 k.r.o.). Jak wskazano
w uzasadnieniu projektu nowelizacji, celem tego unormowania jest wyeliminowa-
nie przypadków uznania w z∏ej wierze majàcego uniemo˝liwiç ustalenie przez sàd
ojcostwa zgodnie z „prawdà genetycznà”. Zaznaczono równie˝, ˝e nawiàzuje ono
do koncepcji unormowania zawartego w art. 4541 § 2 k.p.c., wed∏ug którego w cza-
sie trwania procesu o ustalenie ojcostwa nie mo˝e byç wszcz´ta odr´bna sprawa
o ustalenie ojcostwa.

Wprowadzenie wspomnianego zakazu mia∏o zatem na uwadze zw∏aszcza takà
sytuacj´, gdy powództwo o ustalenie ojcostwa wytoczy∏ zainteresowany m´˝czy-
zna (domniemany ojciec dziecka, art. 84 § 1 k.r.o.), a inny m´˝czyzna, nieb´dàcy
stronà post´powania, planuje uznanie ojcostwa w porozumieniu z matkà dziecka.
Zakaz ustanowiony w art. 72 § 2 k.r.o. nie ogranicza si´ jednak do takich przypad-
ków. Obejmuje równie˝ te – co jest rozwiàzaniem problematycznym – w których
m´˝czyzna b´dàcy stronà post´powania w sprawie o ustalenie ojcostwa przeja-
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wia gotowoÊç uznania ojcostwa, a matka dziecka gotowoÊç potwierdzenia, ˝e jest
on ojcem dziecka. W takiej sytuacji okreÊlona w art. 72 § 2 k.r.o. przeszkoda
do uznania ojcostwa da si´ jednak stosunkowo ∏atwo usunàç, a mianowicie
przy wykorzystaniu instytucji cofni´cia pozwu (art. 203 k.p.c.), oczywiÊcie bez
„zrzeczenia si´ roszczenia”, bo przecie˝ zamierzone uznanie ojcostwa mo˝e nie
dojÊç do skutku. Cofni´cie pozwu nie jest, byç mo˝e, rozwiàzaniem zadowalajà-
cym, z uwagi na konieczny formalizm, niemniej jednak w obowiàzujàcym stanie
prawnym trudno wskazaç inne.

Nowa regulacja art. 72 § 2 k.r.o. nasuwa tak˝e problemy zwiàzane z procedurà
z∏o˝enia (przyj´cia) oÊwiadczeƒ wymaganych do uznania ojcostwa. Chodzi o wy-
kluczenie ich przyj´cia, gdy toczy si´ ju˝ sprawa o ustalenie ojcostwa. Samo za-
pewnienie uznajàcego albo matki dziecka, ˝e taka sprawa nie jest prowadzona, nie
daje jeszcze co do tego pewnoÊci. By∏oby celowe zasi´gni´cie we w∏aÊciwym sà-
dzie informacji na ten temat. By∏oby te˝ wskazane, a˝eby sàd niezw∏ocznie po wsz-
cz´ciu post´powania w sprawie o ustalenie ojcostwa wzgl´dem ma∏oletniego
dziecka zawiadomi∏ o tym urzàd stanu cywilnego w∏aÊciwy do sporzàdzenia aktu
urodzenia dziecka, do którego to urz´du móg∏by zwróciç si´ o udzielenie informa-
cji odpowiedni organ przed przyj´ciem oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojco-
stwa. Zawiadomienie powinno te˝ nastàpiç w razie prawomocnego oddalenia
powództwa albo umorzenia post´powania w sprawie o ustalenie ojcostwa.

Podobnych sposobów prowadzàcych do wyjaÊnienia, czy toczy si´ sprawa
o ustalenie ojcostwa, nie regulujà obowiàzujàce przepisy; rozwa˝a si´ jedynie
wprowadzenie stosownych zmian w Regulaminie wewn´trznego urz´dowania
sàdów powszechnych, uwzgl´dniajàcych potrzeb´ uzyskania okreÊlonych wy˝ej
informacji.

Natomiast obecnie, wobec niejednolitej praktyki i braku systemu zapewniajàce-
go przekazywanie informacji, przyj´cie oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojco-
stwa mo˝e byç obarczone ryzykiem, ˝e zosta∏y one z∏o˝one w czasie, gdy toczy∏a
si´ sprawa o ustalenie ojcostwa. Je˝eli tak rzeczywiÊcie by∏o, to zwa˝ywszy na
art. 72 § 2 k.r.o. nale˝a∏oby przyjàç, ˝e nie nastàpi∏o skuteczne uznanie ojcostwa.

Z kolei gdyby w sprawie o ustalenie ojcostwa okaza∏o si´, ˝e pomimo toczàce-
go si´ post´powania zosta∏y z∏o˝one oÊwiadczenia wymagane do uznania ojco-
stwa (np. przed kierownikiem urz´du stanu cywilnego), wówczas ich ocena jako
oÊwiadczeƒ nieskutecznych przesàdza kwesti´ dalszego prowadzenia sprawy
o ustalenie ojcostwa. Inaczej mówiàc, nie wyst´puje wtedy przeszkoda do jej pro-
wadzenia, poniewa˝ w omawianej sytuacji, zgodnie z art. 72 § 2 k.r.o., nie mog∏o
nastàpiç uznanie ojcostwa. Nie mo˝na jednak wykluczyç dopuszczalnoÊci cofni´-
cia pozwu, wskutek czego nastàpi∏oby „uzdrowienie” uznania, stosownie
do art. 203 § 2 zd. 1 k.p.c., wed∏ug którego pozew cofni´ty nie wywo∏uje ˝adnych
skutków, jakie ustawa wià˝e z wytoczeniem powództwa. Przedstawione rozwiàza-
nie jest dyskusyjne, wydaje si´ jednak, ˝e mog∏oby dotyczyç takich przypadków,
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gdy uznajàcym jest m´˝czyzna uczestniczàcy w procesie w charakterze powoda
albo pozwanego. Zawsze konieczna by∏aby wnikliwa ocena cofni´cia pozwu
przez sàd (art. 203 § 4 k.p.c.).

4. W nowych przepisach dotyczàcych uznania ojcostwa zwraca uwag´ dok∏ad-
niejsze, ni˝ dotychczas, okreÊlenie kompetencji i obowiàzków organów upowa˝-
nionych do przyjmowania oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa. OÊwiad-
czenia te mogà byç z∏o˝one: przed kierownikiem urz´du stanu cywilnego;
przed sàdem opiekuƒczym; za granicà przed polskim konsulem lub osobà wyzna-
czonà do wykonywania funkcji konsula (je˝eli rodzice dziecka albo jedno z nich
majà obywatelstwo polskie). W razie niebezpieczeƒstwa zagra˝ajàcego bezpo-
Êrednio ˝yciu uznajàcego m´˝czyzny lub ˝yciu matki dziecka, do przyj´cia tych
oÊwiadczeƒ sà upowa˝nieni: notariusz, wójt (burmistrz, prezydent miasta), staro-
sta, marsza∏ek województwa, sekretarz powiatu albo gminy.

Wed∏ug obowiàzujàcych przepisów kierownik USC (sàd opiekuƒczy, inny organ)
nie jest biernym odbiorcà sk∏adanych oÊwiadczeƒ.

Wyraênie zosta∏ wskazany obowiàzek wyjaÊnienia zainteresowanym istoty uzna-
nia ojcostwa i to w porównaniu z przysposobieniem dziecka, wyjaÊnienia treÊci prze-
pisów regulujàcych obowiàzki i prawa wynikajàce z uznania ojcostwa, przepisów
o nazwisku dziecka (art. 73 § 2 i 4, art. 74 § 1 k.r.o.). WyjaÊnienie nie sprowadza si´
do samego tylko poinformowania, czy pouczenia. Wymaga zadbania zw∏aszcza o to,
a˝eby osoba zamierzajàca z∏o˝yç stosowne oÊwiadczenie mia∏a ÊwiadomoÊç (by∏o
dla niej „jasne”), ˝e jej oÊwiadczenie przyznaje fakt ojcostwa, a tak˝e upewnienia si´,
czy zrozumia∏a, jakie skutki sà zwiàzane z jej oÊwiadczeniem.

Nast´pnie, w nowelizacji zosta∏ sprecyzowany obowiàzek odmowy przyj´cia
oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa (art. 73 § 3 i 4, art. 74 § 1 k.r.o.) – w ra-
zie niedopuszczalnoÊci uznania albo wàtpliwoÊci co do pochodzenia dziecka
od m´˝czyzny, który zamierza z∏o˝yç takie oÊwiadczenie. Pierwsza z wymienionych
przyczyn odmowy ma na wzgl´dzie zakazy wyra˝one expressis verbis w ustawie,
jak równie˝ te, które wynikajà z jej przepisów. Nawiàzujàc do tych ostatnich mo˝-
na powiedzieç, ˝e odmowa powinna nastàpiç w szczególnoÊci wtedy, gdy ojcostwo
danego m´˝czyzny jest wykluczone (np. w razie wczeÊniejszego zaprzeczenia ojco-
stwa, zbyt ma∏ej ró˝nicy wieku mi´dzy m´˝czyznà zamierzajàcym uznaç ojcostwo
a dzieckiem), tak˝e gdy m´˝czyzna zg∏asza zamiar uznania, a jednoczeÊnie infor-
muje, ˝e nie jest ojcem dziecka. W podobnych przypadkach na gruncie dotychcza-
sowych przepisów sprawia∏o problem wskazanie podstawy prawnej obowiàzku od-
mowy przyj´cia oÊwiadczenia o uznaniu dziecka44. Natomiast obecnie mo˝na powo-
∏aç wspomniany art. 73 § 3 oraz art. 73 § 1 k.r.o., z którego wynika, ˝e pochodzenie
dziecka od uznajàcego m´˝czyzny stanowi przes∏ank´ uznania ojcostwa.
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Przyczynà odmowy przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa
mo˝e byç tak˝e powzi´cie wàtpliwoÊci co do pochodzenia dziecka. Mog∏yby one
nasunàç si´ np. wtedy, gdy m´˝czyzna ujawnia wàtpliwoÊci w kwestii swego ojco-
stwa, lecz mimo to zamierza z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e jest ojcem dziecka. Poza wy-
mienionym przypadkiem odmowa z powo∏aniem si´ na wàtpliwoÊci mog∏aby na-
stàpiç wyjàtkowo, np. gdy ze wzgl´du na szczególnà sytuacj´ osoby zainteresowa-
nej uznaniem, znanà organowi przyjmujàcemu wymagane oÊwiadczenia, ojcostwo
danego m´˝czyzny jest wysoce niepewne.

5. Przyj´cie za podstaw´ uznania ojcostwa oÊwiadczeƒ zawierajàcych stwier-
dzenie faktu ojcostwa, spowodowa∏o konsekwentne usuni´cie z k.r.o. instytucji
uniewa˝nienia uznania, dostosowanej do uznania pojmowanego jako oÊwiadcze-
nie woli.

Poniewa˝ mo˝e si´ okazaç, ˝e oÊwiadczenia decydujàce o uznaniu ojcostwa sà
nieprawdziwe (dziecko nie pochodzi od uznajàcego), a wtedy wykreowany przez
uznanie prawny stosunek ojcostwa nie powinien w zasadzie istnieç, dla „podwa˝e-
nia” uznania obowiàzujàce przepisy przewidujà mo˝liwoÊç dochodzenia ustalenia
bezskutecznoÊci uznania ojcostwa – je˝eli uznajàcy m´˝czyzna nie jest ojcem
dziecka (art. 78 § 1, art. 79, 81 § 1 i art. 86 k.r.o.). 

W wyniku wprowadzenia tego unormowania zosta∏a usuni´ta niezgodnoÊç mi´-
dzy przepisami k.r.o. o mo˝liwoÊci dochodzenia uniewa˝nienia uznania jedynie
z powodu wady oÊwiadczenia woli (art. 80 k.r.o. w brzmieniu przed nowelizacjà)
a postanowieniem art. 4 wspomnianej ju˝ Europejskiej Konwencji o statusie praw-
nym dziecka pozama∏˝eƒskiego, odnoszàcym dopuszczalnoÊç zaskar˝enia uzna-
nia ojcostwa tylko do przypadku, gdy osoba, która uzna∏a ojcostwo, nie jest biolo-
gicznym ojcem dziecka.

Ze wzgl´du na potrzeb´ stabilizacji ustalonego stanu cywilnego, przepisy k.r.o.
dotyczàce bezskutecznoÊci uznania ojcostwa okreÊlajà ramy czasowe do wytocze-
nia stosownego powództwa przez uznajàcego, matk´ dziecka, pe∏noletnie dziec-
ko, podobne do tych, jakie sà przewidziane dla zaprzeczenia ojcostwa i macierzyƒ-
stwa, co by∏o ju˝ wczeÊniej omawiane.

Wed∏ug k.r.o. instytucja ustalenia bezskutecznoÊci uznania ojcostwa umo˝liwia
kwestionowanie uznania z tego powodu, ˝e dziecko nie pochodzi od uznajàcego
m´˝czyzny. Poza zakresem jej zastosowania znajdujà si´ sytuacje, gdy dosz∏o
do z∏o˝enia oÊwiadczeƒ stwierdzajàcych ojcostwo, ale uznanie ojcostwa nie mog∏o
nastàpiç z powodu ograniczeƒ (zakazów) dotyczàcych tego sposobu ustalenia
ojcostwa (np. art. 72 § 2, art. 76, 77 k.r.o.). OÊwiadczenia z∏o˝one w takich okolicz-
noÊciach sà pozbawione donios∏oÊci prawnej, nie by∏oby jednak prawid∏owe ich
okreÊlenie jako niewa˝nych, nie majà bowiem charakteru oÊwiadczeƒ woli, lecz
wiedzy (stwierdzajà fakt). W zwiàzku z tym kategoria niewa˝noÊci uznania, której
wyró˝nienie by∏o zasadne w dawniejszym stanie prawnym, nie wyst´puje na grun-
cie obowiàzujàcych przepisów. W omawianej sytuacji, w której z powodu niedo-
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puszczalnoÊci uznania ojcostwa z∏o˝one oÊwiadczenia nie sà skuteczne (uznanie
nie nast´puje), stosowna wydaje si´ kwalifikacja wskazujàca na nieistnienie uzna-
nia ojcostwa. Podstaw´ prawnà do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia
uznania ojcostwa mo˝e stanowiç art. 189 k.p.c.55.

VIII. Z problematykà pochodzenia dziecka ∏àczy si´ kwestia jego nazwiska.
Wprowadzone w nowelizacji przepisy o nazwisku dziecka uwzgl´dniajà zalecenia
sformu∏owane w Rezolucji Nr 78 (37) w sprawie równouprawnienia ma∏˝onków
w prawie cywilnym, przyj´tej w 1978 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy66.
Na rozwiàzania dotyczàce nazwiska dziecka pochodzàcego od m´˝a matki, a tak-
˝e nazwiska dziecka w razie uznania ojcostwa wywar∏a równie˝ wp∏yw argumenta-
cja ówczesnego Pe∏nomocnika Rzàdu d/s równego statusu kobiet i m´˝czyzn,
podnoszàca zbytnie faworyzowanie w przepisach k.r.o. nazwiska ojca. Z kolei na-
zwisko matki by∏o faworyzowane w razie sàdowego ustalenia ojcostwa. 

Nowe przepisy o nazwisku dziecka (art. 88 i n. k.r.o.) eliminujà to nierówne trak-
towanie rodziców dziecka, a w szczególnoÊci zapewniajà im, gdy noszà ró˝ne na-
zwiska, mo˝liwoÊç wskazania w zgodnych oÊwiadczeniach, nazwisko którego
z nich b´dzie nosi∏o ich wspólne dziecko albo wskazania nazwiska utworzonego
przez po∏àczenie ich nazwisk (w dowolnej kolejnoÊci). Stanowià o tym: art. 88 § 1
k.r.o., co do nazwiska dziecka „ma∏˝eƒskiego”, je˝eli nie nosi ono nazwiska b´dà-
cego nazwiskiem obojga ma∏˝onków; art. 89 § 1 k.r.o., dotyczàcy nazwiska dziec-
ka, gdy nast´puje uznanie ojcostwa; art. 89 § 2 k.r.o., dotyczàcy nazwiska dziecka
w zwiàzku z sàdowym ustaleniem ojcostwa. Natomiast w razie braku zgodnej decy-
zji rodziców, dziecko nosi nazwisko sk∏adajàce si´ z nazwiska matki i do∏àczonego
do niego nazwiska ojca. 

Zastrzega si´, ˝e „z∏o˝one” nazwisko dziecka nie mo˝e sk∏adaç si´ z wi´cej ni˝
dwóch cz∏onów, wraz z podaniem zasad tworzenia takiego nazwiska (art. 901

k.r.o.). Do wszystkich wymienionych sytuacji odnosi si´ zasada takiego samego
nazwiska dzieci, które pochodzà od tych samych rodziców (art. 891 k.r.o.). Wobec
tego w razie uznania ojcostwa, a tak˝e sàdowego ustalenia ojcostwa niezb´dne
jest wyjaÊnienie, czy ustala si´ pochodzenie ich pierwszego, czy kolejnego wspól-
nego dziecka. 

Liczne szczegó∏owe kwestie, precyzyjnie uregulowane w przepisach o nazwi-
sku dziecka, nie b´dà tutaj omawiane. Na niektóre warto jednak zwróciç uwag´,
zw∏aszcza na zwiàzane z uznaniem ojcostwa i sàdowym ustaleniem ojcostwa. 

W pierwszej sytuacji dziecko b´dzie nosi∏o nazwisko wskazane w zgodnych
oÊwiadczeniach rodziców, sk∏adanych jednoczeÊnie z oÊwiadczeniami konieczny-
mi do uznania ojcostwa (do protoko∏u), a je˝eli rodzice nie z∏o˝yli zgodnych
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oÊwiadczeƒ w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono z mocy prawa okreÊlone w usta-
wie nazwisko „z∏o˝one” (art. 89 § 1 k.r.o.). Nie ma wi´c potrzeby stwierdzenia przez
organ przyjmujàcy oÊwiadczenia wymagane do uznania ojcostwa, jak brzmi nazwi-
sko dziecka, w szczególnoÊci wydania w tej sprawie decyzji albo postanowienia.

W razie sàdowego ustalenia ojcostwa, sàd nadaje dziecku nazwisko w wyroku
ustalajàcym ojcostwo (art. 89 § 2 k.r.o.). Jest to nazwisko wskazane w zgodnych
oÊwiadczeniach rodziców (sk∏adanych do protoko∏u rozprawy), a je˝eli takich
oÊwiadczeƒ brak, sàd nadaje dziecku nazwisko „z∏o˝one”, utworzone z nazwiska
matki i do∏àczonego do niego nazwiska ojca. Dotyczy to sytuacji, gdy istnieje ró˝-
nica zdaƒ rodziców, gdy jedno z rodziców albo oboje nie ˝yjà.

Mo˝e powstaç wàtpliwoÊç, jak ma postàpiç sàd, je˝eli dziecko ukoƒczy∏o trzy-
naÊcie lat i wobec tego do zmiany nazwiska jest potrzebna jego zgoda, a dziecko
zgody tej odmawia. Dziecko zachowuje wtedy dotychczasowe nazwisko (jest to
nazwisko matki) i stàd pytanie, czy sàd ma je nadaç. Mo˝na wyraziç opini´, ˝e sàd
w wyroku ustalajàcym ojcostwo zawsze nadaje dziecku nazwisko, choçby nie na-
stàpi∏a jego zmiana, chodzi tu bowiem o okreÊlenie nazwiska dziecka w zwiàzku
z ustalonym ojcostwem. W razie zaÊ zmiany nazwiska, gdy ustalenie ojcostwa do-
tyczy dziecka pe∏noletniego, które wskutek zawarcia ma∏˝eƒstwa uzyska∏o nazwi-
sko ma∏˝onka, zmiana odnosi si´, co oczywiste, do nazwiska rodowego dziecka.

Nale˝y zwróciç uwag´ na potrzeb´ odnotowania w sentencji wyroku, czy nazwi-
sko sk∏adajàce si´ z nazwiska matki i do∏àczonego do niego nazwiska ojca sàd na-
daje ma∏oletniemu dziecku na podstawie zgodnych oÊwiadczeƒ rodziców, czy
z powodu braku takich oÊwiadczeƒ. Ma to znaczenie w zwiàzku z przewidzianà
w art. 90 k.r.o. mo˝liwoÊcià zmiany nazwiska pasierba.

IX. Z regulacjami dotyczàcymi ustalenia pochodzenia dziecka ∏àczà si´ pew-
ne zmiany wprowadzone nowelizacjà z 2008 r. w przepisach k.r.o. o w∏adzy rodzi-
cielskiej. Zosta∏a usuni´ta istotna ró˝nica co do skutków prawnych ustalenia
ojcostwa wzgl´dem dziecka pozama∏˝eƒskiego polegajàca na tym, ˝e w nast´p-
stwie uznania dziecka ojciec uzyskiwa∏ „automatycznie” w∏adz´ rodzicielskà,
natomiast w razie sàdowego ustalenia ojcostwa w∏adza rodzicielska przys∏ugi-
wa∏a ojcu tylko wtedy, gdy przyzna∏ mu jà sàd w wyroku ustalajàcym ojcostwo,
a po ustaleniu ojcostwa móg∏ jà przyznaç sàd opiekuƒczy (art. 93 § 2 k.r.o.
w brzmieniu przed nowelizacjà).

Wed∏ug obowiàzujàcych przepisów nabycie w∏adzy rodzicielskiej ex lege jest
zwiàzane zarówno z uznaniem ojcostwa, jak i z sàdowym ustaleniem ojcostwa,
a tak˝e z ustaleniem macierzyƒstwa. W sprawach o ustalenie pochodzenia dziec-
ka sàd nie decyduje o przyznaniu w∏adzy rodzicielskiej, natomiast sàd mo˝e, je˝e-
li wymaga tego dobro dziecka, orzec w wyroku ustalajàcym ojcostwo (macierzyƒ-
stwo) o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu w∏adzy rodzicielskiej jednego
lub obojga rodziców (art. 93 § 2 k.r.o. w brzmieniu nowelizacji).
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O zastosowaniu tych form ingerencji we w∏adz´ rodzicielskà sàd orzeka z urz´du.
Na tle art. 93 § 2 k.r.o. nasuwa si´ jednak pytanie, czy w razie ich niezastosowania
sàd daje temu wyraz w sentencji wyroku ustalajàcego ojcostwo (macierzyƒstwo).
Mo˝na tu odwo∏aç si´ do opinii, wed∏ug której w wyroku tym powinno znaleêç si´
wyraêne rozstrzygni´cie, i˝ sàd stwierdza brak podstaw do zawieszenia, ogranicze-
nia bàdê pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej, poniewa˝ jego niezamieszczenie unie-
mo˝liwia zaskar˝enie podj´tej przez sàd decyzji o pozostawieniu w∏adzy rodziciel-
skiej w pe∏nym wymiarze77.

Z art. 93 § 2 k.r.o. wynika, ˝e w sprawie o ustalenie pochodzenia dziecka, ∏àcz-
nie z nià, w procesie, rozpoznawana jest sprawa z zakresu w∏adzy rodzicielskiej.
Nale˝y przyjàç, wobec braku przepisu szczególnego, ˝e w pierwszej instancji sàd
rozpoznaje takà „z∏o˝onà” spraw´ w sk∏adzie jednego s´dziego (art. 47 § 1 k.p.c.).
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Alicja Czerederecka

Psychologiczne kryteria wys∏uchania dziecka
w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych

I. Wprowadzenie

W dniu 13 czerwca 2009 r. wesz∏y w ˝ycie istotne zmiany w Kodeksie rodzinnym
i opiekuƒczym w odniesieniu do w∏adzy rodzicielskiej, uchwalone ustawà z dnia 6 li-
stopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych
innych ustaw11. Du˝y nacisk po∏o˝ono w nich na podmiotowe traktowanie dziecka,
zarówno w odniesieniu do jego pozycji w rodzinie, jak i w sàdzie. Gwarancje pod-
miotowego traktowania przez rodziców eksponujà dwie zasady. Pierwsza z nich,
mówiàca o „szacunku” (sformu∏owania dodane do art. 87 i 95 k.r.o.), mia∏a na celu
zachowanie równowagi pomi´dzy dobrem dziecka a interesem rodziców oraz roz-
sàdnie rozumianego partnerstwa w relacjach pomi´dzy rodzicami a dzieçmi. Druga
zasada nak∏ada na rodziców obowiàzek uwzgl´dniania „rozsàdnych ˝yczeƒ dziec-
ka” (art. 95 § 4 k.r.o. w odniesieniu do decyzji rodziców dotyczàcych osoby lub ma-
jàtku dziecka, ale tak˝e cytowany wy˝ej art. 1131 k.r.o. w odniesieniu do kontaktów).

Przy tej okazji uregulowana zosta∏a tak˝e kwestia wys∏uchania ma∏oletniego
dziecka w sàdzie poprzez dodanie art. 2161 § 1 i 2 raz art. 576 § 2 k.p.c. 

Wprowadzone zmiany wynikajà z koniecznoÊci dostosowania przepisów kodek-
sowych do standardów konstytucyjnych (art. 72 ust. 3) oraz podpisanych umów
mi´dzynarodowych, w szczególnoÊci art. 12 Konwencji o prawach dziecka
z dnia 20 listopada 1989 r. (obowiàzujàcej w Polsce od 1991 r.) oraz art. 19 Po-
wszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka z dnia 10 grudnia 1948 r. Jak podkreÊla
H. Ciep∏a22, istotne by∏y tak˝e postulaty pojawiajàce si´ w wystàpieniach Rzecznika
Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka oraz zg∏aszane de lege ferenda.

Nowe przepisy zosta∏y przyj´te z du˝ym niepokojem przez Êrodowisko s´dziów
orzekajàcych w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych. Choç humanistyczne w za-
∏o˝eniach, wià˝à si´ z licznymi wàtpliwoÊciami co do tego, kto i na podstawie jakich
kryteriów powinien oceniaç wskazane w nich warunki wys∏uchania i uwzgl´dnienia
zdania dziecka. Ten problem nie posiada jeszcze wystarczajàcego zaplecza teore-
tycznego tak prawnego, jak i psychologicznego, a s´dziowie nie zdobyli odpo-
wiedniego treningu w tym zakresie.
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Celem artyku∏u jest wskazanie psychologicznych czynników warunkujàcych wy-
s∏uchanie dziecka przed sàdem rodzinnym i opiekuƒczym. 

II. Odniesienie do przepisów prawnych

1. Zasady obowiàzujàce przed wprowadzeniem nowelizacji z 2009 r.
Wspomniane wy˝ej gwarancje konstytucyjne i mi´dzynarodowe, majàce szcze-

gólnie zastosowanie w sàdzie, odnoszà si´ przede wszystkim do swobody wyra˝a-
nia przez dziecko poglàdów i wys∏uchania oraz uwzgl´dnienia ich: 
• Art. 72 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. g∏osi: „W toku ustalania praw

dziecka organy w∏adzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko sà obo-
wiàzane do wys∏uchania i w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia zdania dziecka”. 

• Art. 12 Konwencji o prawach dziecka brzmi: „1. Paƒstwa-Strony zapewniajà
dziecku, które jest zdolne do kszta∏towania swych w∏asnych poglàdów, prawo
do swobodnego wyra˝ania w∏asnych poglàdów we wszystkich sprawach doty-
czàcych dziecka, przyjmujàc je z nale˝ytà wagà, stosownie do wieku oraz doj-
rza∏oÊci dziecka.

2. W tym celu dziecko b´dzie mia∏o w szczególnoÊci zapewnionà mo˝li-
woÊç wypowiadania si´ w ka˝dym post´powaniu sàdowym i administracyj-
nym, dotyczàcym dziecka, bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem przedstawicie-
la bàdê odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa
wewn´trznego.”.

W okresie poprzedzajàcym nowelizacj´ Sàd Najwy˝szy wychodzi∏ z za∏o˝enia,
˝e dziecko nie jest uczestnikiem post´powania w rozumieniu art. 510 k.p.c. w spra-
wach o ograniczenie i pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej. Pos∏ugiwa∏ si´ przy tym
argumentem nadrz´dnoÊci w∏adzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka, uzna∏ te˝,
˝e to sàd dbajàc o dobro dziecka sprawuje kontrol´ nad wykonywaniem tej w∏adzy,
jednak dzieci nie powinny mieç prawa osobistego oddzia∏ywania na nià33. Podobne
stanowisko mo˝na znaleêç w postanowieniu Sàdu Najwy˝szego z 16 grudnia
1997 r. W postanowieniu z dnia 15 grudnia 1998 r. Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏, ˝e
sàd rozpatrujàcy spraw´ o zmian´ wyroku w zakresie wykonywania w∏adzy rodzi-
cielskiej, zapoznajàc si´ ze stanowiskiem 15-letniego ma∏oletniego przedstawio-
nym w opinii RODK, uwzgl´dni∏ jego ˝yczenie. W konsekwencji Sàd Najwy˝szy
przychyla∏ si´ do stanowiska, ˝e poÊrednie wykorzystanie informacji na temat sta-
nowiska dziecka spe∏nia warunki wskazane w Konwencji o Prawach Dziecka44. 
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Takie stanowisko podzieli∏a W. Stojanowska55 stwierdzajàc, ˝e Konwencja o pra-
wach dziecka podkreÊla mo˝liwoÊç „korzystania z poÊrednictwa przedstawiciela lub
odpowiedniego organu”. Autorka ta zwróci∏a te˝ uwag´, ˝e Polska podpisujàc Kon-
wencj´ zadeklarowa∏a, ˝e realizacja praw dziecka, zw∏aszcza zawartych w artyku-
∏ach 12–16 Konwencji, „dokonuje si´ z poszanowaniem w∏adzy rodzicielskiej, zgod-
nie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczàcymi miejsca w rodzinie i poza rodzi-
nà.”. W zwiàzku z powy˝szym W. Stojanowska zaproponowa∏a, aby w sprawach do-
tyczàcych wykonywania w∏adzy rodzicielskiej sàd uwzgl´dnia∏ dowód w postaci
„wywiadu Êrodowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sàdowego albo eks-
pertyzy wydanej przez rodzinny oÊrodek diagnostyczno-konsultacyjny”. Zdaniem
tej autorki „psycholog dzi´ki swej fachowoÊci chroni∏by dziecko przed destrukcyj-
nym oddzia∏ywaniem procesu sàdowego na jego psychik´”66. To wymaga∏oby jed-
nak nowelizacji Kodeksu post´powania cywilnego wprowadzajàcej „bezwzgl´dny
obowiàzek” wywiadu Êrodowiskowego w wybranych sprawach, a ekspertyzy psy-
chologa, pedagoga lub bieg∏ych obu tych specjalnoÊci w sytuacji, gdy „sàd uzna∏
za stosowne wy∏àczyç osobisty udzia∏ ma∏oletniego w post´powaniu”. Takie rozwià-
zanie wiàza∏oby si´ jednak z koniecznoÊcià zwi´kszenia liczby kuratorów i pracow-
ników RODK, co stanowi∏oby powa˝ne obcià˝enie finansowe dla paƒstwa.

JednoczeÊnie, w ramach obowiàzujàcych wówczas przepisów art. 510 k.p.c.
i Konwencji, W. Stojanowska uzna∏a za niewàtpliwy status uczestnika post´powa-
nia oraz zdolnoÊç procesowà dziecka, które ukoƒczy∏o 13 lat „w innych sprawach
opiekuƒczych, w tym równie˝ o przysposobienie, z zakresu opieki i z zakresu roz-
strzygania o istotnych sprawach dziecka w braku porozumienia mi´dzy rodzicami
(art. 97 § 2 k.r.o.)”77.

T. Smyczyƒski zwraca∏ tak˝e uwag´, ˝e to opinia psychologa powinna stanowiç in-
formacj´ dla sàdu na temat wi´zi dziecka z ojcem i matkà, zw∏aszcza w przypadku
konfliktu mi´dzy rodzicami w tej kwestii. „Opinia psychologa cz´sto prowadzi∏aby do
wygaszenia tego sporu ma∏˝onków bez szkody dla samego dziecka”88. W sprawach
o ograniczenie lub pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej – zdaniem tego autora – dobro
ma∏oletniego zwykle przemawia za wy∏àczeniem jego udzia∏u. Prawo dziecka do wy-
ra˝enia swojej opinii powinno byç realizowane za poÊrednictwem psychologa, gdy
dziecko jest m∏odsze, a gdy starsze – przez wys∏uchanie bezpoÊrednio przed sàdem.

W. Stojanowska zaznacza∏a, i˝ w wielu przypadkach dobro dziecka nie jest na-
le˝ycie chronione z powodu braku informacji istotnych dla rozstrzygni´cia sprawy
w konkretnych post´powaniach sàdowych99. 
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Równie˝ Robert Zegad∏o podkreÊla∏, i˝ sprawy rodzinne i opiekuƒcze dotyczà-
ce dzieci bez wàtpienia nale˝à do kategorii, która winna byç obj´ta obowiàzkiem
„wszechstronnego zbadania i wyjaÊnienia rzeczywistej treÊci stosunków faktycz-
nych i prawnych”1100.

2. TreÊç nowych przepisów
Przepisy Kodeksu post´powania cywilnego, rozszerzajàce mo˝liwoÊç wys∏u-

chania dziecka w kwestiach odnoszàcych si´ do jego sytuacji w rodzinie, przyj´∏y
nast´pujàce brzmienie:

„Art. 2161 § 1. Sàd w sprawach dotyczàcych osoby ma∏oletniego dziecka wys∏u-
cha je, je˝eli jego rozwój umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci na to pozwa-
la. Wys∏uchanie odbywa si´ poza salà posiedzeƒ sàdowych. 

§ 2. Sàd stosownie do okolicznoÊci, rozwoju umys∏owego, stanu zdrowia i stop-
nia dojrza∏oÊci dziecka uwzgl´dni jego zdanie i rozsàdne ˝yczenia.”.

„Art. 576 § 2. Sàd w sprawach dotyczàcych osoby lub majàtku dziecka wys∏ucha
je, je˝eli jego rozwój umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci na to pozwala,
uwzgl´dniajàc w miar´ mo˝liwoÊci jego rozsàdne ˝yczenia. Wys∏uchanie odbywa
si´ poza salà posiedzeƒ sàdowych.”.

Pomimo ˝e przepisy te wesz∏y w ˝ycie 9 miesi´cy temu, w literaturze prawniczej
trudno dotychczas znaleêç komentarze do ich stosowania czy te˝ praktyczne uwagi
na ich temat. Helena Ciep∏a1111 porusza ten temat jedynie marginalnie, w odniesieniu
do procesu rozwodowego. Interpretuje ona wprowadzone przepisy jako wzgl´dnie
obligatoryjne i podkreÊla, ˝e treÊç informacji uzyskiwanych od dziecka winna si´ ogra-
niczaç do tego, u którego z rodziców ma∏oletni chce mieç miejsce pobytu. Jednocze-
Ênie autorka komentarza podkreÊla, ˝e decyzja o wys∏uchaniu dziecka powinna byç
dok∏adnie rozwa˝ona przez sàd i ograniczaç si´ do sytuacji, gdy nie zosta∏a opraco-
wana opinia rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Udzia∏ bieg∏ego
psychologa w wys∏uchaniu jest niezb´dny „tylko wówczas, gdy s´dzia po skontakto-
waniu si´ z dzieckiem nie b´dzie w stanie sam okreÊliç stopnia rozwoju umys∏owego
oraz dojrza∏oÊci dziecka oraz oceniç rozsàdnoÊci jego wypowiedzi.”1122. 

Bronis∏aw Czech1133 uznaje w Êlad za Wandà Stojanowskà obowiàzek dba∏oÊci
sàdu „aby osobisty udzia∏ dziecka w post´powaniu nie mia∏ ujemnych nast´pstw
natury spo∏eczno-wychowawczej albo aby tego rodzaju nast´pstwa ograniczone
by∏y do minimum”. 
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Autor ten podkreÊla, ˝e wys∏uchanie ma∏oletniego w sprawie rozwodowej nie
jest przes∏uchaniem go w charakterze Êwiadka. Formu∏uje te˝ cztery postulaty: 
1) wys∏uchanie dziecka nie mo˝e byç regu∏à; s´dzia powinien podejmowaç decy-

zj´ kierujàc si´ doÊwiadczeniem ˝yciowym i zawodowym oraz uwzgl´dniajàc
okolicznoÊci sprawy, wiek dziecka, jego „stopieƒ rozeznania, a tak˝e dobro
dziecka i koniecznoÊç jego wys∏uchania” (s. 468), 

2) w przypadku dziecka 17-letniego przes∏uchiwanego jako Êwiadka (tak˝e „po-
przedzonego g∏´bokim namys∏em s´dziego”), nale˝y dodatkowo rozwa˝yç
wys∏uchanie go poza salà rozpraw,

3) kierujàc si´ dobrem dziecka nale˝y rozwa˝yç poÊrednictwo innych osób w wy-
s∏uchaniu (np. specjalistów RODK w zwiàzku z wydawanà przez nich opinià,
kuratora sàdowego lub mediatora rodzinnego),

4) nale˝y dbaç, aby wys∏uchanie zdania dziecka odbywa∏o si´ bez w∏àczania go
do procesu rozwodowego i konfliktu mi´dzy rodzicami1144.
B. Czech zaznacza, i˝ wobec bezdyskusyjnego w Êwietle nowych przepisów

przypisania sàdowi rozwodowemu równie˝ funkcji sàdu opiekuƒczego, kwestie do-
tyczàce w∏adzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów powinny byç rozwa˝ane
szczególnie wnikliwie. To mo˝e ustrzec przed rych∏ym wszczynaniem sprawy opie-
kuƒczej po wyroku rozwodowym1155. 

Karol Weitz w komentarzu do art. 2161 zwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç indywidu-
alnego rozpatrywania ka˝dej sytuacji (uwzgl´dniania okolicznoÊci sprawy w odnie-
sieniu do konkretnego dziecka)1166.

Jacek Gudowski wskazuje, i˝ wys∏uchanie dziecka mo˝e dotyczyç wszyst-
kich spraw w nieprocesowym post´powaniu opiekuƒczym (tak majàtkowych,
jak niemajàtkowych – art. 576 § 2). Natomiast w post´powaniu procesowym od-
nosi si´ ono wy∏àcznie do spraw niemajàtkowych (dotyczàcych osoby dziecka
– art. 2161)1177.

III. Dyskusja dotyczàca kryteriów wys∏uchania dziecka 

1. Co nale˝y uwzgl´dniç podejmujàc decyzj´ dotyczàcà wys∏uchania?
Zarówno art. 2161 § 1, jak i art. 576 § 2 wskazujà na trzy warunki, które muszà byç

spe∏nione jednoczeÊnie, aby mo˝liwe by∏o wys∏uchanie dziecka w sàdzie. Ma∏oletni
musi dysponowaç odpowiednim: 
1) rozwojem umys∏owym,
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2) stanem zdrowia, 
3) stopniem dojrza∏oÊci.

W odniesieniu do uwzgl´dnienia zdania dziecka (art. 2161 § 2) nale˝y dodatko-
wo wziàç pod uwag´:
4) okolicznoÊci,
5) rozsàdne ˝yczenia dziecka.

Ich ocena wymaga uwzgl´dnienia zarówno kontekstu rozwojowego, jak i osobi-
stych umiej´tnoÊci i uzdolnieƒ dziecka oraz dynamiki zmian zachodzàcych w jego
rozwoju (nieprawid∏owoÊci rozwojowych) uwarunkowanych czynnikami sytuacyj-
nymi, zw∏aszcza sytuacjà rodzinnà, która jest zarazem przedmiotem procesu
i ewentualnych zeznaƒ przed sàdem. 

Zanim zostanà rozwa˝one poszczególne warunki, warto poÊwi´ciç nieco uwagi
treÊciom, do których majà byç odnoszone. Po pierwsze z omówionych wy˝ej prze-
pisów prawnych wynika, i˝ dziecko nie wyst´puje w charakterze Êwiadka1188. Ozna-
cza to, ˝e nie nak∏ada si´ na nie obowiàzków i praw Êwiadka. Nie wymaga zatem
oddzielnego rozwa˝ania skomplikowana kwestia rozumienia przez dziecko prawa
do odmowy zeznaƒ i odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ1199,
na ma∏oletnich nie nak∏ada si´ te˝ obowiàzku sk∏adania przyrzeczenia.

Po drugie, jak wynika z przytoczonych wy˝ej komentarzy2200, wys∏uchanie w spra-
wach dotyczàcych dziecka powinno ograniczaç si´ do tego, z którym z rodziców
dziecko pragnie pozostaç oraz do cz´stotliwoÊci i form kontaktów z drugim opie-
kunem. Odr´bnie traktowana jest kwestia wypowiadania si´ przez dziecko na te-
mat okolicznoÊci, które decydujà o pozbawieniu czy ograniczeniu w∏adzy rodziciel-
skiej. Pod tym kàtem nale˝y wi´c oceniaç poszczególne warunki wys∏uchania.
W sprawach dotyczàcych majàtku dziecka opinie interpretatorów sà ju˝ bardziej
podzielone; pojawiajà si´ na przyk∏ad wàtpliwoÊci czy dziecko mo˝e wyra˝aç swo-
je zdanie w odniesieniu do alimentów, a jeÊli tak, to kiedy mo˝e to robiç osobiÊcie,
nie przez przedstawiciela procesowego.

11..11..  KKoonntteekksstt  rroozzwwoojjoowwyy
Kiedy mówimy, ˝e rozwój umys∏owy dziecka musi pozwalaç na jego wys∏ucha-

nie, powinniÊmy uwzgl´dniaç zarówno kwesti´ etapu rozwojowego dziecka, jak
i indywidualne odst´pstwa od norm rozwojowych. 

Pomimo znacznego zaw´˝enia kwestii, o których dziecko mo˝e si´ wypowiadaç
w sprawach dotyczàcych uregulowania w∏adzy rodzicielskiej oraz kontaktów, nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e takiej opinii nie mo˝e w sposób bezpoÊredni wyraziç dziec-
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ko we wczesnym etapie rozwoju (okres niemowl´cy – do 1 roku, poniemowl´cy –
1–3 lat), niezale˝nie od jego osobistych umiej´tnoÊci poznawczych. Tym bardziej
nie jest to mo˝liwe w odniesieniu do spraw majàtkowych. W tym wieku kszta∏tujà
si´ dopiero podstawowe czynnoÊci poznawcze: poznawanie zmys∏owe zmienia si´
w pierwsze obrazy umys∏owe, kszta∏tujà si´ podstawowe funkcje symbolicznej re-
prezentacji przedmiotów. Zakres pami´ci d∏ugotrwa∏ej jest bardzo ubogi, a umiej´t-
noÊç komunikacji z otoczeniem zdecydowanie ograniczona. Pod koniec tego eta-
pu rozwojowego dziecko jest zwykle w stanie nazwaç swoje podstawowe potrzeby
zwiàzane z codziennym funkcjonowaniem, a zadawanych pytaƒ nie jest zdolne od-
nieÊç do sytuacji rozciàgni´tych w czasie2211. A zatem nawet jeÊli jest zdolne zrozu-
mieç pytanie, z kim chce byç, to tylko w odniesieniu do chwili obecnej; nie jest jed-
nak w stanie odpowiedzieç nawet na najproÊciej sformu∏owane pytania dotyczàce
miejsca i cz´stotliwoÊci kontaktów, poniewa˝ dziecko w tym wieku nie rozumie po-
j´ç „gdzie”, „kiedy” ani dotyczàcych miary czasu. Rozwój emocjonalny i spo∏ecz-
ny do 3 lat ogranicza si´ do uczestniczenia w codziennych czynnoÊciach, naÊlado-
wania osób, pod opiekà których pozostaje i dopiero pod koniec tego etapu kszta∏-
tuje si´ poczucie odr´bnoÊci fizycznej i psychicznej od bezpoÊrednich opiekunów.

A zatem o preferencjach dziecka mo˝na wypowiedzieç si´ wy∏àcznie poÊrednio,
na postawie jego zachowania, g∏ównie w bezpoÊredniej relacji z opiekunami. War-
to przy tym zaznaczyç, ˝e z wymienionych wy˝ej wzgl´dów istotne jest takie ure-
gulowanie opieki, które – o ile to tylko mo˝liwe – zachowuje ciàg∏oÊç i stabilnoÊç
warunków rozwoju dziecka, poniewa˝ wszelkie zak∏ócenia nara˝ajà je na utrat´ po-
czucia bezpieczeƒstwa, a w konsekwencji – na bardzo trudne do zneutralizowania
zaburzenia w rozwoju psychicznym.

W okresie przedszkolnym (4–6 lat) kszta∏tujà si´ podstawy orientacji dziecka
w czasie i przestrzeni, jednak myÊlenie o czasie ma charakter egocentryczny (cen-
tralnà pozycj´ zajmuje to, co odnosi si´ do teraêniejszoÊci). Zwi´ksza si´ pojem-
noÊç pami´ci, pojawiajà si´ pierwsze czynnoÊci, które u∏atwiajà przechowywanie
zdarzeƒ (np. powtarzanie), zwi´ksza si´ te˝ zdolnoÊç skupienia na zadaniu. Dziec-
ko zaczyna szeregowaç i klasyfikowaç obiekty, podejmuje próby myÊlenia przyczy-
nowo-skutkowego. Te ostatnie majà jednak charakter egocentryczny, tzn. dziecko
jest sk∏onne doszukiwaç si´ zale˝noÊci mi´dzy w∏asnym zachowaniem a wydarze-
niami zachodzàcymi wokó∏ niego (tak˝e fizycznymi, np. wnioskuje, ˝e s∏oƒce za-
chodzi, poniewa˝ dziecko idzie spaç, jest te˝ sk∏onne myliç prawa fizyczne z mo-
ralnymi (np. mówi, ˝e drzwi sà niedobre, poniewa˝ uderzy∏y dziecko w g∏ow´).
W czwartym roku ˝ycia pojawia si´ u dziecka ÊwiadomoÊç, ˝e umys∏ mo˝e przed-
stawiaç Êwiat ÊciÊle lub nieÊciÊle, a w piàtym roku dziecko odkrywa i wykorzystuje
mo˝liwoÊci zafa∏szowywania oraz wzbogacania (kreowania) obrazu rzeczywistoÊci.
W tym wieku istotnym zmianom ulega tak˝e sprawnoÊç i komunikacja j´zykowa, co
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wp∏ywa na zdolnoÊç opowiadania. Pojawiajà si´ elementy kompozycji, stopniowo
wprowadza si´ charakterystyki czasowe i przestrzenne (nie osiàgajà one jednak
precyzji), narracja rozwija si´ od przytaczania niepowiàzanych epizodów, sekwen-
cji, przez skupienie na jednym elemencie, ∏àczenie niektórych sekwencji, wiàzanie
ich w ca∏oÊç, po ukierunkowanie na okreÊlony cel.

Rozwój emocjonalny w tym przedziale wieku charakteryzuje si´ nabywaniem
umiej´tnoÊci mówienia o w∏asnych prze˝yciach i dostrzegania czynników zewn´trz-
nych, które je wywo∏ujà. Zniekszta∏cajàcy wp∏yw na wnioskowanie dziecka ma sk∏on-
noÊç do obwiniania si´ za to, co zasz∏o w relacjach z otoczeniem. Dzi´ki coraz lep-
szemu rozumieniu uczuç innych osób kszta∏tuje si´ zdolnoÊç empatii, ale te˝ sk∏on-
noÊç do manipulowania uczuciami innych ludzi. Dzieci w tym wieku uczà si´ dosto-
sowywaç do nakazów i zakazów, nie rozumiejàc odst´pstw od regu∏y, dobro i z∏o jest
oceniane na podstawie akceptacji lub odrzucenia przez inne osoby. Rozwija si´ zdol-
noÊç kontrolowania w∏asnego zachowania, elementy planowania dzia∏aƒ. Wyobra˝e-
nia dotyczàce w∏asnej osoby a tak˝e innych ludzi odwo∏ujà si´ do cech zewn´trznych
oraz podstawowych okreÊleƒ oceniajàcych (∏adny/brzydki, dobry/z∏y itd.)2222. 

Bioràc pod uwag´ wy˝ej opisane umiej´tnoÊci intelektualne, emocjonalne i spo-
∏eczne, jakie nabywa dziecko w wieku przedszkolnym, mo˝na stwierdziç, ˝e prawie
zawsze nie nale˝y rozwa˝aç jego bezpoÊredniego udzia∏u w wys∏uchaniu, tym bar-
dziej, ˝e nie mo˝na b´dzie wprost uwzgl´dniç zdania, które to dziecko wyrazi∏o.
W wieku oko∏o czterech lat dziecko b´dzie wprawdzie zdolne udzieliç prostej od-
powiedzi na pytanie, które z rodziców woli, ale taka odpowiedê b´dzie bardzo ∏a-
two ulega∏a zmianom pod wp∏ywem jednorazowych wydarzeƒ i b´dzie uzale˝nio-
na od tego, które z rodziców ma dominujàcy udzia∏ w wychowaniu. Tak˝e decyzje
dziecka w koƒcowym etapie wieku przedszkolnego b´dà cechowa∏y si´ bardzo du-
˝à zmiennoÊcià, podatnoÊcià na manipulacj´ i s∏abym rozumieniem sytuacji. Nale-
˝y przy tym uwzgl´dniç obcià˝enie psychiczne – niebezpieczeƒstwo obwiniania si´
przez dziecko za spowodowanie rozstania rodziców i za ujawniane przez nich przy-
kre emocje (smutek, p∏acz, niezadowolenie) oraz zmiany decyzji majàce na celu
popraw´ samopoczucia doros∏ych2233. 

Tak˝e sam fakt wyst´powania przed sàdem stanowi dla dziecka w wieku przed-
szkolnym zbytnie obcià˝enie psychiczne, a waga wypowiadanych tam s∏ów nie jest
wystarczajàco rozumiana. Tym wi´kszy problem stanowi korzystanie z bezpoÊred-
niego wys∏uchania dziecka na temat uregulowania kontaktów z drugim opiekunem.

Wypowiadanie si´ dziecka przedszkolnego w sprawach dotyczàcych jego ma-
jàtku nie jest w ogóle mo˝liwe ze wzgl´du na niewystarczajàcy poziom rozumienia
przez nie tych kwestii.
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Bardziej z∏o˝ony problem stanowi wys∏uchanie 4–6-latka w odniesieniu do oko-
licznoÊci uzasadniajàcych pozbawienie czy te˝ ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej
jednego lub obojga rodziców. Ju˝ dziecko czteroletnie jest niejednokrotnie w stanie
w bardzo uproszczonej formie zrelacjonowaç niezbyt odleg∏e wydarzenie, w którym
uczestniczy∏o i sta∏o si´ ofiarà powa˝nego zaniedbania lub nadu˝ycia. Nieco starsze
dziecko mo˝e te˝ nazwaç w uproszczony sposób emocje w∏asne oraz osób, z który-
mi wchodzi w interakcj´. To sta∏o si´ podstawà wykorzystania zeznaƒ tak ma∏ych
dzieci-ofiar przest´pstw w sprawach karnych. W odniesieniu do spraw opiekuƒczych
pojawia si´ jednak pytanie, czy bezpoÊrednie wys∏uchanie dziecka jest niezb´dne,
jeÊli braç pod uwag´ bardzo du˝e prawdopodobieƒstwo wystàpienia u niego z tego
powodu urazu psychicznego. Raz jeszcze warto w tym miejscu przypomnieç o Êci-
Êle zwiàzanej z tym etapem rozwoju sk∏onnoÊci do obwiniania siebie za wymierzane
kary i doÊwiadczane przykroÊci ze strony innych (zw∏aszcza najbli˝szych) osób.

M∏odszy wiek szkolny (okres pomi´dzy 6–7 a 11–12 lat) charakteryzuje si´ zmia-
nami, które w znacznej mierze wià˝à si´ z nowà sytuacjà spo∏ecznà dziecka: pod-
j´ciem obowiàzków szkolnych, pojawieniem si´ nowych autorytetów doros∏ych
spoza rodziny oraz konfrontacjà z rówieÊnikami, zw∏aszcza w kontekÊcie uzyskiwa-
nych osiàgni´ç.

W tym wieku rozwija si´ ukierunkowana uwaga, pami´ç i operacje logiczne,
rozumienie zwiàzków przyczynowo-skutkowych, dostrzeganie ró˝nych punktów
widzenia oraz alternatywnych rozwiàzaƒ. Automatyczne przyjmowanie norm z ze-
wnàtrz pomi´dzy 8 a 11 rokiem ˝ycia ust´puje dostrzeganiu relatywizmu norm,
a egocentryczne spojrzenie na osiàgane korzyÊci – dostrzeganiu punktu widzenia,
potrzeb i oczekiwaƒ innych ludzi. Poszerza si´ zasób s∏ownictwa, zw∏aszcza zwià-
zanego z komunikacjà spo∏ecznà, dzieci sà zdolne do wyra˝ania coraz bogatszych
treÊci. W póêniejszym etapie rozwija si´ inicjatywa i aktywnoÊç poznawcza.

Wzrasta ÊwiadomoÊç stanów emocjonalnych, co u∏atwia kontrol´ w∏asnego zacho-
wania, ró˝nicujà si´ reakcje emocjonalne na okreÊlone sytuacje. Zwi´ksza si´ samo-
dzielnoÊç i niezale˝noÊç od rodziców, wzrasta znaczenie rówieÊników, poczucie przy-
nale˝noÊci do grupy. Kszta∏tujà si´ pierwsze przyjaênie w obr´bie tej samej p∏ci, które
pomagajà w uczeniu si´ odpowiedzialnoÊci, altruizmu, rozwiàzywania konfliktów, ale
powodujà te˝ zagro˝enia ulegania wp∏ywom grupy nieprzystosowanej spo∏ecznie. 

Poszerza si´ wiedza o ludziach i podstawowych zjawiskach spo∏ecznych. Jest
to tak˝e okres sprawdzania skutecznoÊci w∏asnych dzia∏aƒ, tworzenia planów i ma-
rzeƒ, realizowania aspiracji, badania w∏asnych umiej´tnoÊci i ograniczeƒ, kszta∏to-
wania si´ poczucia w∏asnej wartoÊci. Zaczynajà si´ krystalizowaç pierwsze przeko-
nania, postawy oraz koncepcje Êwiata spo∏ecznego i zjawisk ekonomicznych, choç
sposób ich argumentowania jest jeszcze bardzo niedojrza∏y2244. 
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Ten etap rozwoju stwarza pewne szanse bezpoÊredniego wys∏uchania
i uwzgl´dnienia zdania dziecka w sàdzie. Wià˝e si´ to jednak z powa˝nymi niebez-
pieczeƒstwami. Z jednej strony dziecko ma ju˝ pewien trening w podporzàdkowa-
niu si´ autorytetom spoza najbli˝szej rodziny, co u∏atwia sam przebieg wys∏ucha-
nia. JednoczeÊnie jednak ten rodzaj relacji jest przez nie odbierany jako sytuacja
egzaminacyjna (sprawdzania i oceny). Warto tu rozró˝niç sposób reagowania dzie-
ci w poczàtkowym okresie szkolnym (od 6–7 do 8/9 lat) oraz nieco póêniejszym
(od 9–10 do 11–12 lat)2255. Pierwsza grupa, bardziej podporzàdkowana autorytetowi
doros∏ych, jest bardziej podatna na prze˝ywanie smutku i bezradnoÊci w warun-
kach stresu, wstydu przed ujawnianiem nieprzyjemnych prze˝yç i doÊwiadczeƒ do-
tyczàcych relacji w rodzinie, fantazjowania na temat ich ˝yczeniowego obrazu. Ich
decyzje ∏atwo ulegajà zmianom w krótkim przedziale czasu pod wp∏ywem ma∏o
istotnych wydarzeƒ i sà nadal w znacznym stopniu uzale˝nione od wp∏ywów osób
bezpoÊrednio uczestniczàcych w wychowaniu. Dzieci w tym wieku majà znaczne
trudnoÊci w rozumieniu kontekstu spo∏ecznego zdarzeƒ. Ich wystàpienie przed sà-
dem wià˝e si´ z niebezpieczeƒstwem pojawienia si´ lub pog∏´biania prze˝yç de-
presyjnych, nale˝y zatem w ka˝dym wypadku oddzielnie rozwa˝yç czy bezpoÊred-
nie wys∏uchanie b´dzie s∏u˝y∏o dobru dziecka. JeÊli ju˝ sàd zdecyduje si´ na to,
nale˝y pami´taç o koniecznoÊci dostosowania pytaƒ do poziomu rozumienia i roz-
woju j´zyka dziecka.

W odniesieniu do dzieci pomi´dzy 9–10 a 11–12 rokiem ˝ycia nale˝y uwzgl´d-
niaç, ˝e ten wiek charakteryzuje si´ sk∏onnoÊcià do spostrzegania Êwiata w czar-
no-bia∏ych barwach, radykalnych, skrajnych ocen, niezdolnoÊcià rozró˝niania niu-
ansów, znacznà zmiennoÊcià decyzji w krótkim czasie2266. Nieuwzgl´dnianie z∏o˝o-
noÊci sytuacji przez dziecko mo˝e zostaç mylnie odczytana jako jego jedno-
znaczna i ugruntowana postawa. W tym wieku dziecko mo˝e te˝ podejmowaç pró-
by manipulowania sytuacjà ze wzgl´dów koniunkturalnych. Wystàpienie przed sà-
dem szczególnie nara˝a takie dziecko na zaburzenia poczucia w∏asnej wartoÊci,
odreagowywanie stresu w formie z∏oÊci i agresji oraz usztywnianie si´ radykalnych
postaw wobec rodziców.

W okresie dojrzewania wyodr´bnia si´ dwa etapy: wczesnej adolescencji (12–13
do 15/16 lat) oraz póênej adolescencji (16–17 do 21 lat). Pierwszy z nich, zwany
tak˝e wiekiem dorastania (lub, bardziej poetycko, „wiekiem poczwarki”) wià˝e si´
z osiàganiem dojrza∏oÊci procesów poznawczych: spostrzeganie staje si´ dok∏ad-
ne, wielostronne i ukierunkowane, doskonali si´ uwaga i pami´ç, dominuje myÊle-
nie logiczne, choç wyst´pujà w nim jeszcze wyraêne elementy egocentryzmu. Roz-
wija si´ wyobraênia, j´zyk, rozumowanie zaczyna charakteryzowaç dociekliwoÊç,
krytycyzm, pojawiajà si´ w nim elementy ironii i parodii. To doskonalenie mo˝liwo-
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Êci intelektualnych wià˝e si´ z przesadnym zaufaniem do refleksji oraz rozwa˝aƒ
moralnych, które przechodzà znaczne przeobra˝enia: w wieku 12–13 lat dzieci sà
sk∏onne do nadmiernego subiektywizmu i idealizmu w ocenie sytuacji, 14–16-letnia
m∏odzie˝ w coraz wi´kszym stopniu konfrontuje wyobra˝enia z doÊwiadczeniami.
Towarzyszy temu niepewnoÊç, wahania co do w∏asnych sàdów i ocen. 

Rozwój emocjonalny charakteryzuje zmiennoÊç, pobudzenie, ambiwalencja,
zak∏opotanie i niepewnoÊç, która koncentruje si´ przede wszystkim wokó∏ obrazu
w∏asnej osoby. Reakcje stajà si´ bardzo egocentryczne, jest to okres kryzysu to˝-
samoÊci, wahaƒ dotyczàcych w∏asnego wyglàdu fizycznego, uzdolnieƒ i mo˝liwo-
Êci, identyfikacji z w∏asnà p∏cià, radzenia sobie z trudnoÊciami, sprawdzania nieza-
wodnoÊci w∏asnych rodziców, pozycji w grupie spo∏ecznej, pierwszych mi∏oÊci.
RówieÊnicy zaczynajà pe∏niç dominujàcà rol´ w kszta∏towaniu si´ samooceny, po-
glàdów i postaw, okreÊlania norm zachowania. Relacje z rodzicami stopniowo
przechodzà od podporzàdkowania do wi´zi partnerskiej. Stosunek do innych do-
ros∏ych jest uzale˝niony od autorytetu, który si´ im przypisuje. Rozszerzajà si´ te˝
kierunki aktywnoÊci i inicjatywy indywidualnej2277.

Jak wynika z powy˝szego opisu, okres wczesnego dojrzewania stwarza zarów-
no mo˝liwoÊci, jak i powa˝ne zagro˝enia w odniesieniu do bezpoÊredniego wys∏u-
chania ma∏oletniego w sàdzie. Pozytywnym tego aspektem jest niewàtpliwie rozwój
poznawczy, który pozwala ma∏oletniemu zrozumieç zadawane pytania, jak i na nie
odpowiedzieç w odniesieniu do wszystkich kwestii b´dàcych przedmiotem takiego
wys∏uchania. Nie jest zatem zaskakujàce, i˝ od lat Kodeks post´powania cywilnego
przewiduje mo˝liwoÊç przes∏uchania ma∏oletnich, którzy ukoƒczyli 13 lat w charak-
terze Êwiadka (w zwiàzku z art. 425 oraz 430 k.p.c.). Aspektem negatywnym jest
przecenianie w tym okresie rozwojowym w∏asnych umiej´tnoÊci refleksji i niewystar-
czajàcy zasób doÊwiadczeƒ spo∏ecznych, który pozwoli∏by zrozumieç i uwzgl´dniç
niuanse oraz szerszy kontekst sytuacji. Istotnym czynnikiem zak∏ócajàcym jest te˝
zmiennoÊç emocji i sk∏onnoÊç do wahaƒ rzutujàca zarówno na stan psychiczny ma-
∏oletniego (w szczególnoÊci na jego samoocen´) w zwiàzku z wyst´powaniem w sà-
dzie (przed, w trakcie, oraz w nast´pstwie), jak i na deklarowane opinie. Jednak opi-
nia wyg∏oszona w sàdzie mo˝e ulec póêniej usztywnieniu i negatywnie wp∏ywaç
na relacje z tym z rodziców, o którym nastolatek wypowiedzia∏ si´ negatywnie.
Zatem bezpoÊrednie korzystanie z wypowiedzi ma∏oletnich 12–15-latków w sàdzie
równie˝ jest kontrowersyjne i niejednokrotnie niezgodne z dobrem dziecka.

Okres póênej adolescencji, zwany te˝ wiekiem m∏odzieƒczym (lub „fazà moty-
la”) obejmuje 16/17–20/21 rok ˝ycia. Charakteryzuje si´ on osiàganiem dojrza∏oÊci
we wszystkich sferach rozwoju: doskonaleniem procesów poznawczych, stabiliza-
cjà emocjonalnà i rozwojem uczuç wy˝szych, utrwalaniem si´ to˝samoÊci. Najbar-
dziej otwarty na dalsze zmiany pozostaje rozwój spo∏eczny: w zwiàzkach interper-
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sonalnych nadal dominujà kontakty w mniejszych grupach, postawy wobec Êwiata
dopiero zmierzajà do socjocentryzmu, ale nadal zawierajà jeszcze wiele cech ego-
centrycznych. U wi´kszoÊci m∏odych ludzi dopiero kszta∏tujà si´ lub sà wypróbo-
wywane plany dotyczàce relacji partnerskich, zawodowych, dotyczàcych pozycji
i stabilizacji spo∏ecznej2288. 

Ci, którzy ukoƒczyli 18 lat sà traktowani przez prawo jako doroÊli, a zatem bez-
celowe jest rozwa˝anie warunków ich wys∏uchania. Korzystanie z bezpoÊredniego
wys∏uchania m∏odzie˝y, znajdujàcej si´ w poczàtkowym etapie tej fazy rozwoju, na-
dal pozostaje kwestià dyskusyjnà, jednak nie z powodu mo˝liwoÊci poznawczych,
lecz ze wzgl´du na niewystarczajàcy zasób doÊwiadczeƒ spo∏ecznych, które wp∏y-
wajà na niewystarczajàcà dojrza∏oÊç postaw i przekonaƒ, zw∏aszcza dotyczàcych
kwestii skomplikowanych relacji rodzinnych. Jednak w wi´kszoÊci sytuacji, z punk-
tu widzenia norm rozwojowych, warto rozwa˝aç bezpoÊrednie wys∏uchanie takie-
go ma∏oletniego, ale zachowywaç przy tym szczególny takt, aby nie nara˝aç go
na traumatyczne prze˝ycia zwiàzane z wypowiadaniem si´ o dra˝liwych dla niego
kwestiach, potencjalnie rzutujàcych na przysz∏e osobiste relacje partnerskie,
z ostro˝noÊcià uwzgl´dniaç zdanie 16-17-latka. B. Czech2299 postuluje, aby wys∏u-
chanie ich tak˝e mog∏o si´ odbywaç poza salà posiedzeƒ.

11..22..  SSttaann  zzddrroowwiiaa  ppssyycchhiicczznneeggoo
Nale˝y tu uwzgl´dniaç zarówno upoÊledzenia umys∏owe, zaburzenia o pod∏o˝u

neurologicznym, stany psychotyczne, jak te˝ zaburzenia zachowania i emocji, za-
burzenia rozwoju psychicznego, a tak˝e zaburzenia zwiàzane z powa˝nymi dole-
gliwoÊciami somatycznymi. Mogà byç one skutkiem czynników wewnàtrzpochod-
nych, jak i zewn´trznych niezwiàzanych lub zwiàzanych z sytuacjà rodzinnà. 

Nale˝y pami´taç, ˝e nieprawid∏owoÊci rozwoju procesów poznawczych wià˝à
si´ z zaburzeniami rozwoju pozosta∏ych obszarów osobowoÊci. Zwykle w takich sy-
tuacjach ma∏oletni pozostaje pod opiekà poradni zdrowia psychicznego i w aktach
sprawy znajduje si´ odpowiednia dokumentacja na ten temat, tak˝e zaÊwiadczenia
z przedszkola/ szko∏y zawierajà informacje o problemach w funkcjonowaniu dziec-
ka w tym Êrodowisku. 

Nie mo˝na automatycznie zak∏adaç, ˝e bezpoÊrednie wys∏uchanie dziecka, któ-
re ujawnia zaburzenia rozwoju psychicznego, jest niemo˝liwe. Wymaga to bardzo
wnikliwego rozpatrzenia z punktu widzenia jego trudnoÊci intelektualnych w ocenie
w∏asnej sytuacji w rodzinie, zniekszta∏cajàcego wp∏ywu emocji, s∏abo wykszta∏co-
nych mechanizmów zaradczych, nieprawid∏owoÊci w ocenie siebie i relacji z inny-
mi ludêmi, a tak˝e ewentualnoÊci traumatycznych konsekwencji samego udzia∏u
dziecka w sprawie sàdowej. Osobami kompetentnymi do rozpoznania okreÊlonych
jednostek chorobowych oraz do wskazania przebiegu leczenia sà lekarze psychia-
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trzy lub neurolodzy dzieci´cy, zaÊ do oceny wszystkich wymienionych wy˝ej zale˝-
noÊci wskazana jest opinia kompleksowa lekarza i psychologa posiadajàcego wie-
dz´ specjalnà z zakresu psychologii klinicznej dzieci (m∏odzie˝y).

Warto te˝ pami´taç o sytuacji odwrotnej, kiedy to rozwój psychiczny wykracza
ponad normy rozwojowe. W tym wypadku sprawdzenia wymaga, czy dotyczy to
wszystkich obszarów psychiki. Zdarza si´ bowiem, ˝e dziecko o wyjàtkowo wyso-
kich mo˝liwoÊciach intelektualnych jest niedojrzale emocjonalnie lub spo∏ecznie
i to przemawia przeciwko bezpoÊredniemu anga˝owaniu go w proces sàdowy.

11..33..  CCzzyynnnniikkii  ssyyttuuaaccyyjjnnee
Czynniki sytuacyjne, które powinny byç uwzgl´dniane w decyzji o wys∏uchaniu

dziecka w sàdzie opiekuƒczym w sprawach dotyczàcych jego osoby lub majàtku
oraz w uwzgl´dnianiu jego „rozsàdnych ˝yczeƒ” mo˝na podzieliç na trzy grupy:
1) wp∏yw sytuacji rodzinnej na postawy i treÊç wypowiedzi dziecka,
2) wp∏yw okolicznoÊci i sposobu wys∏uchania,
3) obiektywne mo˝liwoÊci, które pozwalajà na uwzgl´dnienie oczekiwaƒ dziecka.

Rozpatrzenie tych czynników wymaga odniesienia do etapu rozwojowego
dziecka.

1.3.1. Wp∏yw sytuacji rodzinnej
W sprawach dotyczàcych ograniczenia lub pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej

mamy do czynienia z nadu˝ywaniem praw lub zaniedbaniami obowiàzków rodzi-
cielskich. Ich êród∏em najcz´Êciej bywajà przejawy patologii spo∏ecznej (alkoho-
lizm, narkomania, karalnoÊç, prostytucja) lub psychicznej (w tym zaburzeƒ osobo-
woÊci), rzadziej powa˝nych chorób somatycznych, jednego lub obydwojga rodzi-
ców. Konsekwencjà jest ich niewydolnoÊç wychowawcza prowadzàca do nieza-
spokajania podstawowych potrzeb psychicznych, a niejednokrotnie tak˝e fizycz-
nych dziecka, zak∏ócanie prawid∏owych warunków jego rozwoju, przejawy odrzu-
cenia, zaniedbania, niekonsekwencji, stosowania przemocy fizycznej, emocjonal-
nej lub seksualnej.

Dzieci wychowujàce si´ w takich rodzinach sà sk∏onne prezentowaç nieufnoÊç
wobec przedstawicieli instytucji (niejednokrotnie wzmocnionà przez samych rodzi-
ców), wstydzà si´, a nierzadko tak˝e czujà wspó∏winne zaistnia∏ej sytuacji, bojà si´
zerwania i tak nadwàtlonej wi´zi z rodzicami, czujà si´ zobowiàzane do lojalnoÊci
wobec nich, obawiajà si´ umieszczenia w placówce lub majà poczucie, ˝e nie zo-
stanà uchronione przed karà (zemstà) rodziców. Dlatego nale˝y braç pod uwag´,
˝e w przypadku wypytywania o sytuacj´ rodzinnà i o zachowanie opiekunów wo-
bec nich starajà si´ bagatelizowaç, ukrywaç istniejàce problemy lub zaprzeczaç im.
Zdarza si´ równie˝, ˝e pomimo zaniedbaƒ i nadu˝yç ze strony rodziców wi´ê emo-
cjonalna zosta∏a zachowana, co dodatkowo wzmacnia postaw´ ochraniajàcà
dziecka wobec nich. 
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W ocenie wypowiedzi dziecka nale˝y tak˝e braç pod uwag´, ˝e pami´ç sytuacji
traumatycznych ró˝ni si´ od pami´ci odnoszàcej si´ do wydarzeƒ o niskim pozio-
mie stresu: silne emocjonalne pobudzenie w chwili doznawania urazów utrudnia
ich werbalne zapami´tanie (a w konsekwencji odtworzenie), jednak bezs∏owna pa-
mi´ç odnoszàca si´ do wra˝eƒ i uczuç mo˝e pozostaç niezmieniona przez d∏u˝szy
czas i wprowadziç utrwalone zmiany w mózgu. Dziecko mo˝e zatem reagowaç do-
znawaniem przykroÊci po pojawieniu si´ bodêca o zbli˝onym charakterze, nie ro-
zumiejàc, dlaczego odczuwa przykroÊç3300.

Nieco inaczej wyglàda sytuacja, gdy obowiàzki opiekuna przej´∏a ju˝ inna oso-
ba lub osoby i dziecko czuje si´ bezpiecznie w nowym Êrodowisku wychowaw-
czym lub jeÊli ma∏oletni czuje silne wsparcie w jednym z rodziców, a sprawa toczy
si´ przeciw drugiemu z nich i wi´ê z tym drugim uleg∏a rozluênieniu lub jest nega-
tywna. JeÊli dziecko prze∏ama∏o opór w ujawnianiu nieprzyjemnych prze˝yç i ma
zaufanie do osoby, która go wys∏uchuje, mo˝e ujawniç nawet drastyczne szczegó-
∏y zdarzeƒ. W takim wypadku mo˝na wr´cz braç pod uwag´, ˝e w wypowiedziach
dziecka pojawià si´ elementy przerysowania negatywnych doÊwiadczeƒ i dodawa-
nia drastycznych szczegó∏ów pod wp∏ywem nagromadzonego stresu i frustracji. 

Nale˝y ponadto uwzgl´dniaç, ze dziecko wychowujàce si´ w takich warunkach
b´dzie ujawnia∏o powa˝ne zaniedbania we wszystkich sferach rozwoju psychicz-
nego: intelektualnej, emocjonalnej i spo∏ecznej, a tak˝e nieprawid∏owoÊci w obra-
zie w∏asnej osoby. Nawet jeÊli nie wszystkie obszary rozwoju ulegnà zaburzeniu,
to z du˝ym prawdopodobieƒstwem rozwój b´dzie przebiega∏ nierównomiernie,
mo˝na te˝ spodziewaç si´ objawów stresu pourazowego lub nieprzystosowania
spo∏ecznego.

Dziecko wychowujàce si´ w warunkach rywalizacji pomi´dzy rodzicami o prze-
j´cie pieczy najcz´Êciej jest przez obydwoje nak∏aniane do przyj´cia ich punktu
widzenia w konflikcie. Niejednokrotnie tak˝e zdarza si´, ˝e jedno z rodziców
po przej´ciu opieki nad dzieckiem izoluje je od drugiego, po czym kszta∏tuje ne-
gatywny obraz tego˝ opiekuna u dziecka i demonstruje mniej lub bardziej wyraê-
ne formy dezaprobaty, jeÊli dziecko ujawnia pozytywny stosunek do drugiego
opiekuna. Konsekwencjà jest zwykle ukrywanie przez dziecko w∏asnych potrzeb
i emocji, a nawet t∏umienie ich. Wraz z up∏ywem czasu izolacji od drugiego opie-
kuna i nasilania si´ negatywnego modelowania ze strony g∏ównego opiekuna,
dziecko przejmuje jego postawy wobec konfliktu. Dzieje si´ to tym ∏atwiej, im bar-
dziej drugi opiekun nie potrafi podjàç dzia∏aƒ prowadzàcych do kompromisu
i utwierdzajàcych dziecko w poczuciu, ˝e jest przez niego kochane. W rezultacie
postawy dziecka wobec rodziców ulegajà polaryzacji: uzale˝nia si´ psychicznie
od g∏ównego opiekuna, powiela jego poglàdy i opinie w przekonaniu, ˝e wyra˝a
w∏asne zdanie, zaÊ drugiego opiekuna jest sk∏onne oczerniaç i nie potrafi dostrzec
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u niego ˝adnych pozytywnych cech. Dziecko, którego wi´ê z drugim opiekunem
zosta∏a zachowana i jest mniej uzale˝nione od g∏ównego opiekuna, b´dzie z kolei
prze˝ywa∏o konflikt lojalnoÊci i dyskomfort w przypadku oczekiwania, aby publicz-
nie zaj´∏o stanowisko w sprawie wyboru opiekuna3311. Im wi´ksze zaanga˝owanie
dziecka w konflikt mi´dzy rodzicami, tym wi´kszych zaburzeƒ mo˝na si´ spodzie-
waç, przy czym obejmujà one przede wszystkim sfer´ emocjonalnà, spo∏ecznà
oraz obraz samego siebie. Natomiast jego rozwój intelektualny jest zwykle bardzo
dobrze stymulowany przez rodziców, dzi´ki czemu wykorzystuje w pe∏ni swoje
potencjalne mo˝liwoÊci w tym zakresie3322. 

Warto dodatkowo zwróciç uwag´ na mechanizmy zachowania specyficzne dla
poszczególnych okresów rozwojowych w sytuacji rodziny rozbitej3333. Dzieci naj-
m∏odsze (do 3 lat) cz´sto ujawniajà l´ki i poczucie zagro˝enia, które niekorzystnie
rzutujà na ich dalszy rozwój. Dzieci przedszkolne sà najbardziej sk∏onne do ujaw-
niania poczucia winy w zwiàzku z odejÊciem jednego z rodziców i z powodu z∏ego
samopoczucia g∏ównego opiekuna. Cz´sto ujawniajà zaburzenia neurotyczne i sà
sk∏onne do zachowaƒ agresywnych wobec rówieÊników. 

Dzieci z pierwszych klas szkolnych sà sk∏onne reagowaç silnym dyskomfortem
na rozstanie rodziców, ujawniaç objawy depresji, w szkole majà trudnoÊci w sku-
pieniu uwagi, nie zachowujà si´ spontanicznie i trzymajà si´ na uboczu grupy
rówieÊniczej. Pomi´dzy 8–9 a 10–11 rokiem ˝ycia majà szczególnà sk∏onnoÊç do
ekstremalnego oceniania opiekunów, manipulowania nimi, ale te˝ okazywania
szczególnego wspó∏czucia temu z rodziców, z którym czujà si´ zwiàzane i lojalno-
Êci wobec niego, a moralnego napi´tnowania drugiego opiekuna. 

M∏odsze nastolatki (11–12 do 15–16 lat) zwykle przyjmujà postaw´ pozornej ak-
ceptacji rozwodu, sà sk∏onne wyg∏aszaç „mowy obronne” na rzecz g∏ównego opie-
kuna i „oskar˝ycielskie” wobec drugiego z rodziców, niejednokrotnie zaczynajà
przejmowaç funkcj´ powiernika, a nawet opiekuna w stosunku do tego z rodziców,
którego uzna∏y za pokrzywdzonego. Dziewcz´ta ujawniajà wi´cej problemów emo-
cjonalnych i czujà si´ nierozumiane przez rówieÊników, ch∏opcy majà powa˝niejsze
zaburzenia obrazu w∏asnej osoby i trudnoÊci w relacjach w grupie oraz w rozwià-
zywaniu konfliktów, sà zahamowani, zwykle izolujà si´ od rówieÊników. Starsze na-
stolatki (16–17 do 20 lat) przyjmujà skrajne postawy wobec rozbicia rodziny. Jedni
próbujà si´ odseparowaç od konfliktu szukajàc innych êróde∏ odniesienia, cz´sto
wchodzàc w przypadkowe i nieprzemyÊlane zwiàzki partnerskie, w których nie sà
zdolni do nawiàzywania g∏´bszych relacji uczuciowych i kompromisowych rozwià-
zaƒ, co szybko koƒczy si´ rozstaniem. Drudzy przejmujà opiek´ nad (ich zdaniem)
pokrzywdzonym opiekunem rezygnujàc z ˝ycia osobistego. Ich poglàdy i postawy
dotyczàce rodziny i pe∏nionych w nich ról sà zazwyczaj powa˝nie zaburzone.
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1.3.2. OkolicznoÊci i sposób wys∏uchania
Zalecenia dotyczàce prawid∏owego wys∏uchania zostanà przedstawione w dal-

szej cz´Êci artyku∏u, w tym miejscu warto jednak zwróciç uwag´ na czynniki, które
wp∏ywajà zak∏ócajàco lub u∏atwiajàco na treÊç wypowiedzi dziecka. Istotne jest czy
dziecko rozumie cel i sens prezentowania swojego zdania w sàdzie, a tak˝e w ja-
kim stanie psychicznym znajduje si´ w dniu wys∏uchania. Przede wszystkim jednak
treÊç i forma wypowiedzi dziecka zale˝y od tego, czy osobie prowadzàcej wys∏u-
chanie uda∏o si´ nawiàzaç z dzieckiem dobry kontakt, zdobyç jego zaufanie, za-
pewniç mu poczucie bezpieczeƒstwa, a zarazem zadawaç pytania w taki sposób,
aby by∏y dla dziecka w pe∏ni zrozumia∏e i nie sugerowa∏y mu kierunku odpowiedzi.
Osoby, które zdob´dà zaufanie dziecka, a nast´pnie pope∏niajà powa˝ne b∏´dy
w sposobie prowadzenia rozmowy, sà nara˝one na uzyskanie wi´kszej liczby b∏´d-
nych informacji ni˝ te, które nie nawiàza∏y bliskiego kontaktu z dzieckiem.

1.3.3. Obiektywne mo˝liwoÊci uwzgl´dnienia oczekiwaƒ dziecka
Czynniki nale˝àce do tej grupy sà zwiàzane z koniecznoÊcià dokonywania

szczególnie dramatycznych wyborów. Nie mo˝na ich jednak pominàç, tym bar-
dziej, ˝e tak nale˝a∏oby rozumieç kodeksowy warunek uwzgl´dnienia „rozsàdnych
˝yczeƒ dziecka” „stosownie do okolicznoÊci”. Mo˝e si´ to odnosiç do sytuacji ro-
dzinnej. Na przyk∏ad, nie wystarczy, ˝e dziecko pragnie pozostawaç pod opiekà ro-
dziców, muszà oni jeszcze posiadaç wystarczajàce do tego kompetencje wycho-
wawcze oraz gotowoÊç zajmowania si´ dzieckiem. 

Ograniczone mo˝liwoÊci posiada te˝ polski system opieki spo∏ecznej, który nie za-
wsze pozwala zapewniç rodzinie takà pomoc, jakà wypada∏oby jej zaoferowaç w ra-
mach art. 109 § 2 i art. 113 § 4. Jeszcze inne ograniczenie stanowi brak gotowoÊci ro-
dziców do poddania si´ proponowanym oddzia∏ywaniom specjalistycznym, bez cze-
go zalecenia te nie majà szans skutecznoÊci (dotyczy to zw∏aszcza odmowy uczest-
niczenia w terapii lub tylko pozorne zastosowanie si´ do takiego wskazania sàdu).

A zatem dà˝enie do uwzgl´dnienia „rozsàdnych ˝yczeƒ dziecka” musi si´ wiàzaç
z uwzgl´dnieniem obiektywnych mo˝liwoÊci w odniesieniu do konkretnej sytuacji.

2. Na jakiej podstawie s´dzia ma dokonaç oceny warunków wskazanych
w art. 2161 oraz 576 § 2?
Dopiero uwzgl´dnienie wszystkich omówionych wy˝ej czynników i wzajem-

nych zale˝noÊci mi´dzy nimi w odniesieniu do konkretnego dziecka pozwala usto-
sunkowaç si´ do wskazanych przez ustawodawc´ warunków wys∏uchania go
w sàdzie i uwzgl´dnienia jego zdania w istotnych dla niego sprawach dotyczàcych
sytuacji opiekuƒczej. 

Podstawowe pytanie, które si´ w tym momencie pojawia, dotyczy tego, czy sàd
dysponuje wystarczajàcymi informacjami, aby rozwa˝yç (choçby w przybli˝eniu)
wszystkie wymienione warunki i rozstrzygnàç czy istniejà podstawy do wys∏uchania
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dziecka. W jaki sposób s´dzia ma oceniaç stan zdrowia i dojrza∏oÊci dziecka, które-
go w ogóle nie widzia∏? Czy ma najpierw wezwaç dziecko na rozmow´ wst´pnà
i na tej podstawie dokonaç takiej oceny? Czy ma si´ kierowaç opinià rodziców
w tym wzgl´dzie? Czy powinien zdobyç opini´ z przedszkola/szko∏y, do której dziec-
ko ucz´szcza, zbadaç dokumenty dotyczàce dziecka zawarte w aktach sprawy?
A mo˝e skorzystaç z wywiadu Êrodowiskowego dostarczonego przez kuratora? 

Istnieje powa˝ne niebezpieczeƒstwo, ˝e wst´pna rozmowa z dzieckiem prze-
prowadzona przez s´dziego mo˝e prowadziç do pochopnych wniosków, a w kon-
sekwencji do b∏´dnych decyzji, które z kolei mogà staç si´ êród∏em (dalszych) ura-
zów u dziecka. A zatem humanitarne za∏o˝enia podmiotowego traktowania dziec-
ka przyniosà efekty sprzeczne z jego dobrem. 

Warto w tym miejscu podnieÊç kwesti´ natury podstawowej: czy s´dzia dysponu-
je wystarczajàcà wiedzà, aby rozstrzygnàç kodeksowe warunki wys∏uchania. Niektó-
rzy komentatorzy wyra˝ajà przekonanie, ˝e jest to mo˝liwe, jeÊli kieruje si´ doÊwiad-
czeniem ˝yciowym i zawodowym3344. Omówione wy˝ej niezwykle z∏o˝one kryteria oce-
ny wskazujà, i˝ taka decyzja obcià˝ona jest bardzo wysokim ryzykiem nie tylko w przy-
padku s´dziego, ale tak˝e w przypadku osoby posiadajàcej wiedz´ specjalnà z zakre-
su rozwoju dziecka, jeÊli ograniczy si´ wy∏àcznie do krótkiej rozmowy wst´pnej.

Czy s´dzia mo˝e si´ zatem kierowaç zdaniem rodziców? Zwykle posiadajà oni
bogatà wiedz´ na temat dziecka, jednak ich opinia zawsze jest subiektywna, tym
bardziej, ˝e obcià˝ona uwik∏aniem w proces. Ponadto ich ˝ywotnym interesem jest
nak∏onienie lub zniech´cenie dziecka do wypowiedzenia si´ w sprawie. A zatem
poleganie na ocenie rodziców nale˝y odrzuciç.

Czy dokumenty dotyczàce dziecka zawarte w aktach sprawy pozwolà si´ na ten
temat wypowiedzieç? Niewàtpliwie sà one bardziej obiektywne, warto jednak pa-
mi´taç, ˝e cz´sto bywajà dostarczane przez rodziców – strony w sprawie, z za∏o-
˝onym z góry celem potwierdzenia w∏asnej tezy, a wi´c zanim znalaz∏y si´ w ak-
tach, by∏y tendencyjnie selekcjonowane. Kiedy rodzice osobiÊcie proszà specjali-
stów o takà opini´ mo˝e si´ te˝ zdarzyç, ˝e zamieszczone w niej treÊci b´dà sfor-
mu∏owane eufemistycznie. Prawdopodobieƒstwo uzyskania bardziej obiektywnych
informacji wyst´puje wówczas, gdy sàd sam zwróci si´ np. do szko∏y/przedszkola.
Wychowawca dysponuje wiedzà wynikajàcà z obserwacji dziecka w ró˝nych kon-
tekstach (nauki, postawy wobec autorytetów, relacji z rówieÊnikami itd.). Korzysta-
nie z takich materia∏ów (obok innych dokumentów) postuluje J. Gudowski3355. Przyj-
mujàc takà opini´ nale˝y jednak uwzgl´dniaç, ˝e b´dzie ona dotyczyç specyficz-
nego kontekstu szkolnego, zwykle bez uwzgl´dnienia (lub, jak uczy doÊwiadcze-
nie, niejednokrotnie z uwzgl´dnieniem jednostronnego, uzale˝nionego od postawy
wychowawcy wobec rodziców) kontekstu rodzinnego. 
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Pozostaje jeszcze kwestia rozwa˝enia wywiadu Êrodowiskowego3366. Ta droga
uzyskania informacji jest niewàtpliwie przydatna, jednak w wielu wypadkach
tak˝e obcià˝ona ryzykiem. Tym tylko ró˝ni si´ od odrzuconej wy˝ej metody „roz-
mowy rozpoznawczej” przeprowadzonej przez s´dziego, ˝e pozwala na obser-
wacj´ dziecka i innych cz∏onków rodziny w ich naturalnym Êrodowisku rodzin-
nym, bez uprzedniego przygotowania, zwykle przeprowadzona przez osob´
z przygotowaniem pedagogicznym. Jest to jednak tak˝e jednorazowa wizyta
obcej osoby, która dostarczy pewnych informacji o sytuacyjnych podstawach
wys∏uchania i o deklaracjach dziecka oraz zachowaniu ma∏oletniego, które im
towarzyszy. Zebrane informacje nie pozwalajà jednak na ocen´ czynników
motywacyjnych le˝àcych u ich pod∏o˝a, kurator mo˝e co najwy˝ej przedstawiç
hipotezy na ten temat.

A zatem kto i na podstawie jakich narz´dzi jest w stanie oceniç zasadnoÊç bez-
poÊredniego wys∏uchania dziecka? Mogà to zrobiç w zleconej przez sàd opinii
(zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c.) wy∏àcznie osoby dysponujàce wiedzà specjalnà:
• psychologowie zajmujàcy si´ problematykà dzieci i m∏odzie˝y (obligatoryjnie), 
• pedagodzy (opcjonalnie), 
• lekarze psychiatrzy/ neurolodzy/ pediatrzy (opcjonalnie).

Takie rozwiàzanie postulowa∏a przede wszystkim W. Stojanowska3377, ale tak˝e
(choç w mniejszym zakresie) H. Ciep∏a3388, B. Czech3399, T. Smyczyƒski4400, R. Zegad∏o4411.

Opinia taka powinna byç opracowana na podstawie analizy akt sprawy sàdo-
wej, przeprowadzonych badaƒ dziecka (obserwacja, rozmowa, testy psychologicz-
ne) i wywiadu z rodzicami, a jeÊli dziecko ma wyznaczonego opiekuna prawnego,
tak˝e z nim. 

OczywiÊcie, takie rozwiàzanie pi´trzy trudnoÊci natury praktycznej: koszty pro-
cesu, czas oczekiwania na opini´ itd.4422. Jednak w tej kwestii nale˝y k∏aÊç nacisk
na dobro dziecka i jego prawa, a z tego punktu widzenia lepiej poczekaç nawet kil-
ka miesi´cy i uzyskaç rzetelnà, wszechstronnà opini´ specjalistów, ni˝ decydowaç
si´ na „szybkie i sprawne” rozwiàzania, które mogà spowodowaç kolejne urazy
dziecka. Byç mo˝e warto rozwa˝yç, aby do roli takich bieg∏ych zatrudniaç nie tylko
pracowników rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, ale tak˝e psy-
chologów pracujàcych w placówkach zdrowia psychicznego dla dzieci, na przy-
k∏ad posiadajàcych specjalizacj´ klinicznà, poniewa˝ posiadajà oni podstawowe
przygotowanie w zakresie psychologii sàdowej. Byç mo˝e zresztà problem nie jest
a˝ tak rozleg∏y – nie we wszystkich sprawach dotyczàcych uregulowania sytuacji
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opiekuƒczej dziecka niezb´dne jest rozwa˝anie jego wys∏uchania. Warto przy tym
zauwa˝yç, ˝e w wi´kszoÊci spraw, w których wys∏uchanie wymaga rozwa˝enia, tak-
˝e przed nowelizacjà, wskazane by∏o zasi´gni´cie opinii specjalistów, choç w wie-
lu przypadkach sàd tego nie robi∏. 

Odpowiednie zaplanowanie dzia∏aƒ mog∏oby u∏atwiç post´powanie sàdu. Opi-
nia bieg∏ych dotyczàca kwestii wys∏uchania dziecka musia∏aby zostaç wydana
przed podj´ciem takiej decyzji. JeÊli by∏aby przeczàca, jej zawartoÊç stanowi∏aby
dowód poÊredni z wys∏uchania zdania dziecka. OkreÊla∏aby te˝, w jakim zakresie
mo˝na uwzgl´dniç deklaracje dziecka, w jakim zaÊ nale˝y si´ kierowaç tymi jego
potrzebami, których wprost nie ujawnia Êwiadomie (poniewa˝ obawia si´ zwiàza-
nych z tym konsekwencji) lub nie w pe∏ni Êwiadomie, a nawet ca∏kiem nieÊwiado-
mie (kierujàc si´ mechanizmami obronnymi). W ka˝dym wypadku punktem odnie-
sienia bieg∏ego winno byç dobro dziecka rozumiane jako dà˝enie do zapewnienia
mu optymalnych warunków rozwoju w ramach dost´pnych mo˝liwoÊci. Gdyby
zasz∏a potrzeba wypowiedzenia si´ szerzej na temat sytuacji rodzinnej, na przyk∏ad
na temat kompetencji wychowawczych dziecka, ci sami biegli mogliby wydaç opi-
ni´ uzupe∏niajàcà, rozszerzajàc badania o ocen´ kompetencji wychowawczych
rodziców i warunków panujàcych w utworzonych przez nich Êrodowiskach wycho-
wawczych, ze wskazaniem zaleceƒ dotyczàcych oddzia∏ywaƒ korekcyjnych (np.
w zwiàzku z art. 109 § 2 pkt 1 lub art. 1134). 

JeÊli opinia bieg∏ych dotyczàca mo˝liwoÊci wys∏uchania dziecka b´dzie pozy-
tywna, wskazane jest, aby (zw∏aszcza w odniesieniu do m∏odszych dzieci) uczest-
niczyli w tej czynnoÊci i nast´pnie wydali opini´ uzupe∏niajàcà w odniesieniu do za-
kresu, w jakim mo˝na uwzgl´dniç rozsàdne ˝yczenia dziecka.

3. Jak post´powaç w przypadku podj´cia decyzji o bezpoÊrednim wys∏u-
chaniu dziecka w sàdzie?
W literaturze dotyczàcej post´powania w sprawach opiekuƒczych, poza przyta-

czaniem treÊci przepisów art. 2161 oraz 576 § 2 k.p.c., mo˝na znaleêç niezwykle
skàpe informacje na temat tego, jak ma wyglàdaç wys∏uchanie dziecka. J. Gudow-
ski, autor komentarza do tego ostatniego artyku∏u, zwraca dodatkowo uwag´,
˝e wys∏uchanie musi byç dostosowane do „poziomu intelektualnego dziecka, mo˝-
liwoÊci rozpoznawania przez nie okreÊlonych zjawisk, zdolnoÊci obserwacyjnych
itd.”4433. Wskazane jest „dyskretne nagrywanie”4444 zamiast protoko∏owania. Autor ten
uznaje, i˝ pomocny jest udzia∏ bieg∏ego psychologa lub osoby zaufania, natomiast
dyskusyjny – rodziców, którzy z jednej strony mogà dla niego stanowiç wsparcie,
z drugiej jednak kr´powaç swobod´ jego wypowiedzi.
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Rozwa˝ajàc warunki wys∏uchania, warto skorzystaç z bogatej ju˝ i przyst´pnie
opracowanej literatury polskiej dotyczàcej przes∏uchania dziecka w sprawach kar-
nych4455. Pomimo zasadniczych ró˝nic zwiàzanych z charakterem post´powania sà-
dowego, wiele z zawartych w tych opracowaniach wskazówek mo˝na bezpoÊred-
nio zastosowaç w odniesieniu do wys∏uchania dziecka. W niniejszym tekÊcie kwe-
stia ta zostanie jedynie zasygnalizowana.

Nale˝y braç pod uwag´ nast´pujàce okolicznoÊci:
1) miejsce i czas;
2) osoby obecne przy wys∏uchaniu;
3) przygotowanie dziecka;
4) sposób wys∏uchania;
5) sposób rejestrowania.

Miejsce wys∏uchania powinno zostaç dok∏adnie przygotowane, najlepiej jeÊli
b´dzie to pomieszczenie przynajmniej w przybli˝eniu odpowiadajàce warunkom
przyjaznego pokoju przes∏uchaƒ; warunki w nim panujàce bli˝sze pokojowi
mieszkalnemu ni˝ pomieszczeniu s∏u˝bowemu. JeÊli to mo˝liwe, najlepiej zwró-
ciç si´ o udost´pnienie takiego pomieszczenia specjalnie przystosowanego dla
potrzeb procesu karnego. Jednak w praktyce w sprawach opiekuƒczych zapew-
ne najcz´Êciej b´dzie to gabinet s´dziego. Warto wi´c zadbaç, by znalaz∏o si´
tam miejsce do siedzenia dla dziecka oraz miejsce i materia∏y do rysowania
w przypadku m∏odszego dziecka; wskazane by∏oby, aby dziecko mog∏o zabraç
ze sobà ulubionà zabawk´. 

Czas trwania wys∏uchania powinien byç dostosowany do wieku dziecka (np.
dziecko przedszkolne zwykle nie jest w stanie skupiç si´ na rozmowie d∏u˝ej ni˝ 20
minut). Warto te˝ zadbaç, by ma∏oletni nie czeka∏ d∏ugo na wys∏uchanie i aby nie
spotka∏ przed wejÊciem osób, które mogà wywo∏aç jego negatywne emocje.

Ani z art. 216, ani 576 k.p.c. nie wynika, czy wys∏uchanie ma si´ odbywaç
przed ca∏ym sk∏adem sàdzàcym. Na zasadach ogólnych powinno si´ to odbywaç
przed takim sk∏adem, w jakim sprawa jest rozpatrywana. Nale˝y pami´taç, ˝e im
wi´cej osób, tym trudniej o nawiàzanie prawid∏owego kontaktu z dzieckiem i uzy-
skanie jego obszernej, swobodnej relacji. Warto rozwa˝yç, co ju˝ wspomniano wy-
˝ej, udzia∏ psychologa.

Dziecko powinno zostaç do wys∏uchania przygotowane4466, najlepiej przez bieg∏e-
go, który b´dzie w tej kwestii wydawa∏ opini´. JeÊli jednak do tego nie dojdzie,
a psycholog w ogóle nie b´dzie obecny przy wys∏uchaniu, powinien to zrobiç s´-
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dzia. Nale˝y poinformowaç ma∏oletniego dost´pnym dla niego j´zykiem czym jest
sàd, osoby obecne przy wys∏uchaniu, jaki jest cel rozmowy (przede wszystkim dla-
czego dziecko ma opowiadaç o intymnych sprawach rodziny obcym ludziom). Za-
zwyczaj dziecko wie ju˝ coÊ na ten temat, mogà to byç jednak informacje znie-
kszta∏cone. Warto zatem rozpoczàç rozmow´ od proÊby skierowanej do dziecka,
aby swoimi s∏owami powiedzia∏o, z jakiego powodu si´ tutaj znalaz∏o, z kim b´dzie
rozmawiaç i co tu si´ b´dzie dzia∏o. Nale˝y uÊwiadomiç dziecku, ˝e wys∏uchanie
s∏u˝y obronie jego interesów.

Osoba przes∏uchujàca musi uwzgl´dniaç zdolnoÊç koncentracji dziecka, rozu-
mienie pytaƒ, umiej´tnoÊci j´zykowe, stan emocjonalny; roz∏adowaç napi´cie i chro-
niç przed narastaniem stresu. Wskazane sà „cywilne” ubrania osób uczestniczàcych
w wys∏uchaniu. Pytania muszà byç w pe∏ni zrozumia∏e, proste. Osoba prowadzàca
rozmow´ powinna przyjàç swobodnà postaw´, zwróciç si´ ca∏ym cia∏em w kierunku
dziecka. Nale˝y mówiç wolno i wyraênie, u˝ywaç s∏ów i gestów sygnalizujàcych ̋ ycz-
liwoÊç i wsparcie, nie u˝ywaç okreÊleƒ oceniajàcych. Nale˝y te˝ unikaç gwa∏townych
ruchów i chaotycznego zachowania, okazywaç cierpliwoÊç, chwaliç dziecko za oka-
zywany wysi∏ek i wspó∏prac´, pozwalaç mu na swobodnà wypowiedê tak˝e wtedy,
kiedy odbiega od tematu. JeÊli dziecko ujawnia oznaki zm´czenia i wyczerpania, nie-
zb´dne jest zrobienie przerwy4477. Nale˝y zaczàç od wypowiedzi spontanicznej dziec-
ka, a nast´pnie zadawaç krótkie pytania uszczegó∏awiajàce. W przypadku wypowie-
dzi niejasnych i niezrozumia∏ych, nale˝y pytaç, co one oznaczajà, a w przypadku wy-
powiedzi ogólnych lub oceniajàcych – o podanie przyk∏adów.

Najlepiej, jeÊli wypowiedzi ma∏oletniego sà rejestrowane na urzàdzeniu nagry-
wajàcym (po uprzednim przygotowaniu dziecka), poniewa˝ protoko∏owanie bardzo
utrudnia skupienie uwagi.

IV. Konkluzje

Zmiany wprowadzone w Kodeksie post´powania cywilnego (art. 2161 oraz 576
§ 2 k.p.c.) u∏atwiajà wys∏uchanie zdania dziecka w sprawach opiekuƒczych doty-
czàcych jego osoby i majàtku. Nie oznacza to jednak, ˝e w ka˝dym wypadku bez-
poÊrednie wys∏uchanie dziecka jest uzasadnione. 

BezpoÊredni udzia∏ dziecka w post´powaniu sàdowym jest niezwykle kontro-
wersyjny. Choç argumenty, które przytacza si´ za jego stosowaniem odnoszà si´
do ochrony praw dziecka, zw∏aszcza prawa do swobodnego wyra˝ania opinii, kon-
sekwencje wezwania dziecka do sàdu mogà si´ okazaç traumatyczne dla niego,
a uzyskane od dziecka deklaracje mogà prowadziç do pochopnych wniosków,
a w konsekwencji byç sprzeczne z jego dobrem. 
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47 Por. G. Koehnken, 1993; omówione w: T. JaÊkiewicz-Obydziƒska, E. Wach, Przes∏uchanie poznawcze
dziecka, „Dziecko Krzywdzone” 2005, Nr 10, s. 59.



Warunki wymienione we wprowadzonych przepisach prawa wymagajà zatem
bardzo wnikliwego rozpatrzenia, do którego zazwyczaj niezb´dna jest wiedza spe-
cjalna, tote˝ najkorzystniej jest, aby w ich ocenie pomaga∏a opinia bieg∏ych psy-
chologów (czasami tak˝e innych specjalistów zajmujàcych si´ problematykà dzie-
ci i rodziny). W przypadku, gdy taka opinia jest negatywna, warto pami´taç, ˝e wy-
s∏uchanie dziecka mo˝e si´ tak˝e odbywaç drogà poÊrednià, znacznie bardziej dla
dziecka bezpiecznà, poprzez skorzystanie z dowodu z opinii bieg∏ego relacjonujà-
cej zarówno deklaracje dziecka, jak i motywy, które stanowi∏y ich pod∏o˝e. Opinia
taka winna relacjonowaç zdanie dziecka w kontekÊcie jego indywidualnych mo˝li-
woÊci rozumienia sytuacji uwarunkowanych poziomem rozwoju psychicznego
i spo∏ecznego oraz z uwzgl´dnieniem jego uwik∏ania w sytuacj´ rodzinnà (a niekie-
dy tak˝e w post´powanie sàdowe). 

Ponadto wydaje si´, ˝e wys∏uchanie dziecka powinno zostaç poprzedzone
treningami dla s´dziów w tym zakresie. 
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Mieczys∏aw Goettel

Âwiadczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny w Êwietle
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

I. Z racji pozostawania w stosunkach rodzinnych ustawodawca nak∏ada na
podmioty tych˝e stosunków powinnoÊç wspierania (zw∏aszcza materialnego) swo-
ich bliskich. Âwiadczenia z tego tytu∏u stanowià treÊç w szczególnoÊci dwóch obo-
wiàzków, obj´tych regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego:
– obowiàzku przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 i 28 k.r.o.)

oraz 
– obowiàzku alimentacyjnego (art. 128–1441 k.r.o.; przy czym przepisy te sà stoso-

wane tak˝e odpowiednio do alimentacji mi´dzy ma∏˝onkami, których ma∏˝eƒstwo
usta∏o wskutek rozwodu lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa oraz ma∏˝onkami pozo-
stajàcymi w separacji prawnej – art. 60–61 w zw. z art. 21 oraz art. 614 § 4 k.r.o.).
Choç oba wymienione obowiàzki ró˝nià si´ pod wzgl´dem swej konstrukcji

prawnej (poddane sà tak˝e odr´bnemu unormowaniu), w doktrynie dominuje za-
patrywanie, ˝e obowiàzek przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny sta-
nowi szczególnà odmian´ obowiàzku alimentacyjnego11. Teza ta nie pozostaje bez
znaczenia dla dalszych rozwa˝aƒ.

Z uwagi na okolicznoÊç, ˝e Êwiadczenia spe∏niane w wykonaniu powy˝szych
obowiàzków mogà stanowiç szczególny rodzaj przychodu, pozostajà one w zain-
teresowaniu równie˝ ustawodawcy podatkowego. Jednak sposób ich regulacji,
na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych22 (dalej: u.p.d.o.f.), jest znacznie zró˝nicowany.

W myÊl art. 2 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., do Êwiadczeƒ na zaspokojenie potrzeb
rodziny, o których mowa w art. 27 k.r.o., obj´tych wspólnoÊcià majàtkowà ma∏˝eƒ-
skà, przepisy tej ustawy nie majà zastosowania, co oznacza, ˝e powy˝sze Êwiad-
czenia pozostajà poza zakresem obowiàzku podatkowego33. Z powy˝szego uj´cia
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1 Tak m.in. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 318; T. Smyczyƒski (w:) System Pra-
wa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuƒcze, red. T. Smyczyƒski, Warszawa 2009, s. 213–214;
K. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2002,
s. 289; M. Goettel, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 14 lipca 2004 r., „Orzecznictwo Sàdów Pol-
skich” 2006, Nr 4, s. 218. Zob. jednak J. Gwiazdomorski (w:) System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, red.
J. S. Piàtowski, Ossolineum 1985, s. 250–252, który traktuje je jako odr´bne instytucje prawne, choç do-
strzega pokrewieƒstwo mi´dzy nimi, a tak˝e podkreÊla alimentacyjny charakter obowiàzku z art. 27 k.r.o. 

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póên. zm.
3 Pod rzàdem wczeÊniejszego stanu prawnego (tj. do 31 grudnia 2006 r.) Êwiadczenia te podlega∏y opodat-

kowaniu, co by∏o przedmiotem krytycznych ocen oraz powodem wystàpieƒ Rzecznika Praw Obywatel-
skich – zob. Podatek dochodowy od osób fizycznych, red. J. Marciniuk, Warszawa 2009, s. 17. 



wynika jednoczeÊnie, ˝e te Êwiadczenia, które nie wejdà do majàtku wspólnego
ma∏˝onków, nale˝y kwalifikowaç (mimo ˝e przepisy u.p.d.o.f. wyraênie tego nie sta-
nowià) jako dochody z innych êróde∏ (w rozumieniu art. 20 w zw. z art. 10 ust. 1
pkt 9 u.p.d.o.f.). W konsekwencji tylko niektóre Êwiadczenia spe∏niane w wykona-
niu obowiàzku przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny b´dà podlegaç
opodatkowaniu, pozosta∏e natomiast zostanà obj´te przywilejem podatkowym
w postaci wy∏àczenia od opodatkowania44.

Z kolei alimenty ustawodawca expressis verbis wymienia w art. 20 ust. 1
u.p.d.o.f. wÊród przychodów z innych êróde∏. JednoczeÊnie niektóre z tych Êwiad-
czeƒ zosta∏y obj´te, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 127 u.p.d.o.f., przywilejem po-
datkowym w postaci zwolnienia od opodatkowania, mianowicie:
– alimenty na rzecz dzieci, które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia, oraz dzieci bez

wzgl´du na wiek, które zgodnie z odr´bnymi przepisami otrzymujà zasi∏ek (do-
datek) piel´gnacyjny lub rent´ socjalnà,

– alimenty na rzecz innych osób, otrzymane na podstawie wyroku sàdu lub ugo-
dy sàdowej, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej miesi´cznie 700 z∏55.
Warto przyjrzeç si´, zawartym w powo∏anych wy˝ej przepisach u.p.d.o.f., zasa-

dom opodatkowania Êwiadczeƒ spe∏nianych w ramach obowiàzku przyczyniania
si´ do zaspakajania potrzeb rodziny, a tak˝e zastanowiç si´, czy majà do niego
tak˝e zastosowanie regulacje dotyczàce podatku od alimentów.

II. Ju˝ sama treÊç obowiàzku okreÊlonego w art. 27 k.r.o. oraz wynikajàce z nie-
go postacie Êwiadczeƒ dowodzà, ˝e ich ocena w kategoriach opodatkowanego
przychodu ∏àczy si´ z ogromnymi trudnoÊciami. Zw∏aszcza w prawid∏owo funkcjo-
nujàcych rodzinach przedmiot obowiàzku podatkowego jest praktycznie niemal
niemo˝liwy do ustalenia. W tych wypadkach nie dochodzi do sprecyzowania wy-
miaru tych Êwiadczeƒ (co jest niezb´dne do okreÊlenia podstawy opodatkowania66,
a tym samym wymiaru podatku), ich dostarczanie oraz zu˝ywanie na potrzeby
cz∏onków rodziny, a tak˝e na potrzeby wspólnego gospodarstwa domowego odby-
wa si´ niejako w sposób „naturalny”. Przyk∏adowo, ma∏˝onkowie pobierajàcy wy-
nagrodzenie z tytu∏u pozostawania w stosunku zatrudnienia albo uzyskujàcy do-
chody z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej, przeznaczajà posiadane Êrodki: na zakup
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datku dochodowym od osób fizycznych) (w:) Ksi´ga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyƒskiego, To-
ruƒ 2008, s. 548–549.

5 Warto nadmieniç, ˝e przed nowelizacjà przepisów u.p.d.o.f. (ustawà z 16 listopada 2006, Dz. U. Nr 217,
poz. 1588) przywilej ten mia∏ charakter wy∏àczenia od opodatkowania i dotyczy∏ alimentów na rzecz „dzie-
ci”. Formu∏a tego przywileju by∏a doÊç niejasna – zob. M. Goettel, Âwiadczenie alimentacyjne jako przed-
miot obowiàzku podatkowego, „Przeglàd Podatkowy” 2002, Nr 4, s. 13 i n. 

6 Jest nià iloÊciowo lub wartoÊciowo uj´ty przedmiot opodatkowania – zob. m. in.: A. Gomu∏owicz, J. Ma∏ec-
ki, Podatki i prawo podatkowe, Poznaƒ 2000, s. 86; L. Etel (w:) Prawo podatkowe, red. L. Etel, Warsza-
wa 2005, s. 32; I. Korczyƒski, Podatkowoprawny stan faktyczny (w:) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje.
Funkcjonowanie, red. B. Brzeziƒski, Toruƒ 2009, s. 37.



˝ywnoÊci, odzie˝y, obuwia, lekarstw, pomocy szkolnych dla dzieci, na wydatki
zwiàzane ochronà zdrowia, rozrywkà i wypoczynkiem, na wyposa˝enie gospodar-
stwa domowego, na koszty zwiàzane z utrzymaniem mieszkania itd. Wykonanie
omawianego obowiàzku mo˝e przybieraç te˝ postaç osobistych staraƒ o wycho-
wanie dzieci oraz osobistej pracy we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 27
zdanie drugie k.r.o.).

EwentualnoÊç ustalenia podstawy opodatkowania mo˝e natomiast wejÊç w ra-
chub´ (przynajmniej teoretycznie), je˝eli dojdzie do wyraênego sprecyzowania
wymiaru (wartoÊci) Êwiadczeƒ spe∏nianych w wykonaniu analizowanego obowiàz-
ku. B´dzie mog∏o to nastàpiç w drodze orzeczenia sàdowego (wyroku lub posta-
nowienia wydanego w trybie art. 28 k.r.o.), ugody sàdowej (zarówno zawartej
przed sàdem w wyniku post´powania pojednawczego jeszcze przed wniesieniem
powództwa lub w toku post´powania, jak i zawartej przed mediatorem i nast´pnie
zatwierdzonej przez sàd) albo umowy. Warto przy okazji dodaç, ˝e roszczenia
z tego tytu∏u nie mogà byç dochodzone w post´powaniu przed sàdem polubow-
nym (art. 1157 k.p.c.)77. W praktyce ten sposób ustalenia b´dzie mia∏ zastosowa-
nie w razie uchylania si´ przez jednego z ma∏˝onków od obowiàzku przyczyniania
si´ do zaspokajania potrzeb rodziny lub w razie pozostawania ma∏˝onków w se-
paracji faktycznej.

Jednak˝e i w takich wypadkach problem ustalenia podstawy opodatkowania
(zakresu oraz wartoÊci Êwiadczeƒ na zaspokojenie potrzeb rodziny) staje si´ nie-
zmiernie skomplikowany, a to ze wzgl´du na szczególny kràg podmiotowy obo-
wiàzku z art. 27 k.r.o. Obowiàzek Êwiadczeƒ obcià˝a oboje ma∏˝onków, zaÊ adre-
satami tych˝e Êwiadczeƒ sà wszyscy cz∏onkowie rodziny (ka˝dy z ma∏˝onków oraz
pozostajàce na ich utrzymaniu i wychowaniu, w ramach wspólnego gospodarstwa
domowego, dzieci88). Âwiadczenia s∏u˝à zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb,
lecz nie tylko. W doktrynie prawa rodzinnego zgodnie przyjmuje si´, ˝e potrzeby
rodziny w rozumieniu art. 27 k.r.o. to tak˝e wspólne potrzeby ca∏ej grupy rodzinnej,
innymi s∏owy, potrzeby gospodarstwa domowego99. Wnoszone zatem przez ma∏-
˝onków, w wykonaniu obowiàzku z art. 27 k.r.o., Êrodki sà przeznaczane równie˝
np. na op∏aty mieszkaniowe, op∏aty za korzystanie z mediów, na wyposa˝enie go-
spodarstwa domowego itd., czyli na potrzeby rodziny ujmowane ∏àcznie. 

Je˝eli ideà podatku dochodowego jest obcià˝enie daninà rzeczywistego przy-
chodu uzyskiwanego przez podatnika, to pojawia si´ pytanie, w jakich wypad-
kach, w odniesieniu do Êwiadczeƒ spe∏nianych na podstawie art. 27 k.r.o., mo˝-
na mówiç o tak rozumianym przychodzie? Zapewne ÊwiadomoÊç ustawodawcy,
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Prywatnego..., s. 216–217.
9 Zob. m.in. M. Sychowicz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009,

s. 141 oraz opracowania wymienione w przypisie Nr 1.



˝e zbyt wielu takich wypadków nie da si´ ∏atwo wskazaç, sta∏a si´ przyczynà usta-
nowienia zasady, w myÊl której analizowane Êwiadczenia zosta∏y generalnie wy∏à-
czone od opodatkowania. Przywilejem tym ustawodawca nie objà∏ jednak˝e
– tytu∏em wyjàtków od powy˝szej zasady – pewnych rodzajów Êwiadczeƒ, utrzy-
mujàc w konsekwencji w stosunku do nich obowiàzek podatkowy. Rozwiàzanie,
na jakie w tej materii ustawodawca zdecydowa∏ si´, zmusza do sformu∏owania
krytycznych ocen i wniosków. 

III. Przypomnijmy, ˝e wy∏àczone od opodatkowania zosta∏y jedynie te Êwiadcze-
nia na zaspokojenie potrzeb rodziny, które sà obj´te wspólnoÊcià majàtkowà
ma∏˝eƒskà (art. 2 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.). Bez znaczenia jest przy tym okolicznoÊç,
z jakich majàtków ma∏˝eƒskich (wspólnego, czy osobistych) pochodzà Êrodki na
wspomniane Êwiadczenia. W praktyce najcz´Êciej ich êród∏em jest pobrane wyna-
grodzenie za prac´ oraz dochody uzyskane z tytu∏u innej dzia∏alnoÊci zarobkowej
ma∏˝onków, zatem Êrodki majàtku wspólnego. Mo˝liwe jest te˝ przeznaczenie
na ten cel sk∏adnika majàtku osobistego, np. pieniàdze ze sprzeda˝y samochodu
nale˝àcego wy∏àcznie do jednego z ma∏˝onków zosta∏y zu˝yte na remont wspólne-
go mieszkania oraz bie˝àce wydatki konsumpcyjne.

Z powo∏anego wy˝ej przepisu u.p.d.o.f. wynika, ˝e obowiàzek podatkowy mo-
˝e wchodziç wy∏àcznie w rachub´ wtedy, gdy Êwiadczenia na zaspokojenie po-
trzeb rodziny nie sà obj´te majàtkiem wspólnym. Taka sytuacja ma miejsce przede
wszystkim w wypadku pozostawania ma∏˝onków w ustroju rozdzielnoÊci majàtko-
wej, bowiem w ustroju tym nie istnieje majàtek wspólny. EwentualnoÊç taka mo˝e
si´ jednak pojawiç równie˝ w ustroju wspólnoÊci majàtkowej, mianowicie gdy:
– Êwiadczenie (w postaci rzeczy ruchomej) ma charakter przedmiotu s∏u˝àcego

wy∏àcznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z ma∏˝onków, np.
odzie˝, obuwie, lekarstwa itd.; z mocy art. 33 pkt 4 k.r.o. stanowi ono sk∏adnik
majàtku osobistego tego ma∏˝onka,

– Êwiadczenie zaspokajajàce potrzeby rodziny wchodzi do majàtku osobistego
ma∏˝onka z mocy ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej ograniczajàcej (lecz nie wy-
∏àczajàcej) wspólnoÊç majàtkowà, 

– Êwiadczenie zostaje spe∏nione wy∏àcznie dla zaspokojenia potrzeb innych
cz∏onków rodziny (dzieci) i wchodzi do ich majàtków1100. 
Pozostawienie poza zakresem obowiàzywania przepisów u.p.d.o.f. Êwiadczeƒ

obj´tych wspólnoÊcià majàtkowà niewàtpliwie w znacznym stopniu ogranicza mo˝-
liwoÊç ich opodatkowania. Warto jednak postawiç pytanie, czy korzystne dla po-
datnika rozwiàzania (dodatkowe zmniejszenie ci´˝aru fiskalnego) mogà wynikaç
równie˝ z uregulowaƒ odnoszàcych si´ do opodatkowania alimentów? Przychyla-
jàc si´ do dominujàcego w doktrynie stanowiska, zgodnie z którym obowiàzek
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przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny stanowi szczególnà postaç obo-
wiàzku alimentacyjnego (nie mamy tu zatem do czynienia z odr´bnymi instytucja-
mi prawnymi), nale˝y na postawione pytanie udzieliç odpowiedzi twierdzàcej.

Alimenty, jak jest o tym mowa wy˝ej, chocia˝ zaliczajà si´ do przychodów opo-
datkowanych, jednak korzystajà w znacznym zakresie ze zwolnieƒ podatkowych.
Aczkolwiek zwolnienie formalnie nie oznacza pozostawienia alimentów poza zakre-
sem stosowania przepisów podatkowych (czyli wy∏àczenia od opodatkowania),
jednak – uniemo˝liwiajàc przekszta∏cenie si´ obowiàzku podatkowego w zobowià-
zanie podatkowe – pod wzgl´dem ekonomicznym rodzi dla podatnika identyczne
co wy∏àczenie skutki, mianowicie podatnik nie ma obowiàzku zap∏aty podatku1111.
Nale˝y w konsekwencji przyjàç, ˝e Êwiadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny
nie obj´te ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà (i w zwiàzku z tym podlegajàce opo-
datkowaniu) b´dà korzystaç ze zwolnieƒ podatkowych na zasadach okreÊlonych
w art. 21 ust. 1 pkt 127 u.p.d.o.f., (czyli w identyczny sposób jak alimenty1122). Trze-
ba zarazem podkreÊliç, ˝e znaczenie powy˝szego przywileju w odniesieniu do ma∏-
˝onków ulega znacznemu os∏abieniu ze wzgl´du na uzale˝nienie jego przys∏ugiwa-
nia od przes∏anki ustalenia Êwiadczeƒ orzeczeniem sàdu lub ugodà sàdowà1133. 

IV. Z poczynionych rozwa˝aƒ wynika wi´c, ˝e Êwiadczenia na zaspokojenie
potrzeb rodziny – niezale˝nie od mo˝liwoÊci stosowania do nich przedstawionych
wy˝ej przywilejów podatkowych – w pewnych wypadkach powinny byç, z formal-
nego punktu widzenia, kwalifikowane jako podlegajàce opodatkowaniu przychody.
Jednak próba wskazania, chocia˝by tytu∏em przyk∏adu, takich sytuacji, prowadzi
cz´sto do zaskakujàcych, niekiedy wr´cz nieprawdopodobnych rozstrzygni´ç.
Ograniczmy si´ przy tym do relacji mi´dzy ma∏˝onkami, poniewa˝ do dzieci pozo-
stajàcych na utrzymaniu i wychowaniu rodziców b´dzie mia∏o na ogó∏ zastosowa-
nie – ze wzgl´du na art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. a u.p.d.o.f. – ca∏kowite zwolnienie od
podatku, bez wzgl´du na sposób ustalenia nale˝nych im Êwiadczeƒ.

Skutki obowiàzywania art. 2 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. w odniesieniu do niektórych
Êwiadczeƒ z art. 27 k.r.o., mo˝na zilustrowaç nast´pujàcymi przyk∏adowymi stana-
mi faktycznymi:
a) Ma∏˝onkowie (z powodu ubezw∏asnowolnienia ˝ony) pozostajà w ustroju (przy-

musowym) rozdzielnoÊci majàtkowej, przy czym osobà pracujàcà jest wy∏àcznie
mà˝. Spe∏niane przez niego Êwiadczenia na rzecz ˝ony (w wykonaniu obowiàz-
ku z art. 27 k.r.o.) nie sà obj´te ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà, bo takiej
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w tym wypadku nie ma. Zgodnie z literà prawa ˝ona powinna otrzymane Êwiad-
czenia opodatkowaç. Jak jednak ustaliç ich wymiar (czyli podstaw´ opodatko-
wania), i tym samym wysokoÊç podatku? Przecie˝ w normalnie funkcjonujàcej
rodzinie (jak wyjaÊniono wy˝ej) indywidualne potrzeby ma∏˝onków oraz potrze-
by wspólnego gospodarstwa domowego sà zaspokajane ∏àcznie, bez wyodr´b-
niania wydatków na poszczególne cele. ˚ona musia∏aby zatem od przeznacza-
nego przez m´˝a na potrzeby rodziny dochodu odliczyç wartoÊç Êwiadczeƒ
przeznaczanych na zaspokojenie indywidualnych potrzeb samego m´˝a, indy-
widualnych potrzeb dzieci (przypomnijmy, ˝e Êwiadczenia na ich rzecz b´dà za-
zwyczaj podlega∏y ca∏kowitemu zwolnieniu od podatku) oraz wspólnych potrzeb
gospodarstwa domowego (bowiem w nich partycypujà wszyscy cz∏onkowie ro-
dziny), a wartoÊç pozosta∏ych Êwiadczeƒ uznaç za swój (podlegajàcy opodatko-
waniu) przychód. Gdyby ma∏˝onkowie pozostawali w ustroju wspólnoÊci majàt-
kowej ca∏a ta operacja – wobec istnienia podstawy wy∏àczenia podatkowego
(art. 2 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.) – by∏aby zb´dna. Nietrudno skonstatowaç, ˝e wy-
móg dzia∏ania zgodnego z literà prawa (co jest przecie˝ powinnoÊcià ka˝dego
podatnika) „ociera∏by si´” w przedstawionej sytuacji o granice absurdu.

b) Ma∏˝onkowie pozostajà w ustroju wspólnoÊci majàtkowej, przy czym (podobnie
jak w przyk∏adzie poprzednim) jedynym êród∏em dochodów rodziny jest dzia∏al-
noÊç zarobkowa m´˝a. Nale˝y przyjàç, ˝e nabywane za te dochody (s∏u˝àce
potrzebom rodziny i poszczególnych jej cz∏onków) np. Êrodki spo˝ywcze, wy-
posa˝enie gospodarstwa domowego, Êrodki czystoÊci, artyku∏y sanitarne,
przedmioty s∏u˝àce zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych itd., b´dà
obj´te majàtkiem wspólnym, co oznacza pozostawienie ich poza zakresem
obowiàzku podatkowego. Jednak skutek ten nie b´dzie odnosi∏ si´ do Êwiad-
czeƒ w postaci przedmiotów s∏u˝àcych zaspokajaniu wy∏àcznie osobistych po-
trzeb jednego z ma∏˝onków (stanowiàcych tym samym, na mocy art. 33 pkt 4
k.r.o., majàtek osobisty tego ma∏˝onka), np. odzie˝, obuwie, kosmetyki, lekar-
stwa itd. Czy za dobra te, nabyte dla ˝ony z dochodów m´˝a, ˝ona b´dzie mu-
sia∏a zap∏aciç podatek dochodowy, poniewa˝ dobra nie sà obj´te wspólnoÊcià?
Odpowiedê pozytywna na to pytanie zapewne i w tym wypadku zosta∏aby po-
traktowana w kategoriach nieprawdopodobieƒstwa.
W tym drugim przyk∏adzie sprawa ulega dalszemu skomplikowaniu ze wzgl´du

na mechanizm rzàdzàcy nabyciem przedmiotów majàtkowych w ustroju wspólno-
Êci ma∏˝eƒskiej. Wynagrodzenie za prac´ ka˝dego z ma∏˝onków, jak i jego inne do-
chody wchodzà, w myÊl art. 31 § 2 pkt 1 k.r.o., z chwilà ich uzyskania, do majàtku
wspólnego (stajà si´ wi´c przedmiotem wspó∏uprawnienia obojga ma∏˝onków).
Nabycie z dochodów m´˝a przedmiotów osobistego u˝ytku ˝ony oznacza, ˝e êró-
d∏em przysporzenia do jej majàtku (osobistego) jest „po cz´Êci” inny jej majàtek
(wspólny). Czy mo˝na tu jednak mówiç o przychodzie w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym? Wydaje si´ to wysoce wàtpliwe.
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Mo˝na by oczywiÊcie w obu przedstawionych przypadkach spe∏nione Êwiad-
czenia (nie obj´te wspólnoÊcià majàtkowà) zakwalifikowaç jako przedmiot umowy
darowizny uczynionej przez m´˝a na rzecz ˝ony, co dawa∏oby mo˝liwoÊç, w myÊl
ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn1144, uznania ich za przy-
sporzenia niepodlegajàce podatkowi (na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2) albo
zwolnione od podatku (art. 4a ust. 1). Je˝eli jednak (w wyniku innych darowizn
otrzymanych przez ˝on´ od m´˝a) zosta∏by przekroczony limit wartoÊci darowizn
ustalony na kwot´ 9.637 z∏, ˝ona musia∏aby, chcàc skorzystaç ze zwolnienia podat-
kowego, dope∏niç obowiàzków instrumentalnych w postaci zg∏oszenia nabycia
na podstawie darowizny naczelnikowi urz´du skarbowego oraz (gdyby Êwiadcze-
nie z art. 27 k.r.o. mia∏o postaç pieni´˝nà) udokumentowaç jego otrzymanie w spo-
sób wskazany w powy˝szej ustawie.

Interesujàcy stan faktyczny pojawi∏ si´ w praktyce jako przedmiot urz´dowej in-
terpretacji organu podatkowego1155. Zaj´to w niej stanowisko, ˝e przekazywane ˝onie
przez jej m´˝a Êrodki pieni´˝ne na utrzymanie domu mieszkalnego stanowiàcego
w∏asnoÊç ˝ony (w sytuacji, gdy ma∏˝onkowie ustanowili intercyzà rozdzielnoÊç ma-
jàtkowà), stanowià jej przychód podlegajàcy opodatkowaniu (jako Êwiadczenie
z art. 27 k.r.o. nie obj´te wspólnoÊcià majàtkowà). Nie mia∏a przy tym, zdaniem or-
ganu podatkowego, ̋ adnego znaczenia okolicznoÊç, ̋ e ma∏˝onkowie zamieszkiwa-
li w tym domu wraz ze swà córkà i prowadzili wspólne gospodarstwo domowe. 

Trafnie w piÊmiennictwie wytkni´to organowi podatkowemu1166, ˝e nie wzià∏ on
pod uwag´ obowiàzywania art. 281 k.r.o., który ustanawia w stosunkach mi´dzy
ma∏˝onkami tzw. rodzinnoprawny tytu∏ do mieszkania. Polega on na przys∏ugiwaniu
jednemu z ma∏˝onków uprawnienia do korzystania z mieszkania (a tak˝e przedmio-
tów jego wyposa˝enia), do którego formalny tytu∏ ma wy∏àcznie drugi ma∏˝onek.
W przedstawionym stanie faktycznym przekazywane przez m´˝a kwoty pieni´˝ne
s∏u˝y∏y zaspokojeniu tak˝e jego potrzeb oraz potrzeb wspólnego dziecka ma∏˝on-
ków, a organ podatkowy potraktowa∏ owe kwoty w ca∏oÊci jako dochód ˝ony! 

Warto na marginesie dodaç, ˝e organ podatkowy uzna∏ ponadto, ˝e przekazy-
wana ˝onie przez m´˝a nale˝noÊç nie mia∏a charakteru darowizny, gdy˝ by∏a ekwi-
walentem za korzystanie przez m´˝a z mieszkania ˝ony. Uniemo˝liwia∏o to tym
samym zastosowanie wy∏àczenia (albo zwolnienia) podatkowego na podstawie
przepisów o opodatkowaniu darowizn. Trudno jednak w tym wypadku traktowaç
przekazywanà przez ma∏˝onka kwot´ (swojemu wspó∏ma∏˝onkowi), jako zap∏at´
za prawo do korzystania z mieszkania, skoro ma∏˝onkowi temu powy˝sze prawo
– oczywiÊcie na zasadach nieodp∏atnoÊci – przyznaje bezpoÊrednio ustawa (powo-
∏any wy˝ej art. 281 k.r.o.).
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V. èród∏em powy˝szych trudnoÊci interpretacyjnych jest niewàtpliwie wadliwie
skonstruowany przepis art. 2 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., w cz´Êci, w jakiej ogranicza
przywilej wy∏àczenia podatkowego do Êwiadczeƒ z art. 27 k.r.o. obj´tych ma∏˝eƒ-
skà wspólnoÊcià majàtkowà. Wydaje si´, ˝e rodzaj ustroju majàtkowego nie powi-
nien mieç w tym wypadku najmniejszego znaczenia1177. Warto zwróciç uwag´
na fakt, ˝e przepisy k.r.o. sytuujà obowiàzek przyczyniania si´ do zaspokajania po-
trzeb rodziny wÊród praw i obowiàzków niezale˝nych od ustrojów majàtkowych,
w których ma∏˝onkowie pozostajà. W∏àczenie przes∏anki wspólnoÊci majàtkowej
w konstrukcj´ prawnà omawianego przywileju podatkowego wydaje si´ niefortun-
nym zabiegiem legislacyjnym. Ustawodawca podatkowy nie bierze pod uwag´ fak-
tu, ˝e równie˝ ma∏˝onkowie pozostajàcy w ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej tworzà
wspólnot´ ekonomicznà, co powinno znaleêç odbicie tak˝e w niektórych rozwiàza-
niach prawnopodatkowych1188.

Decydujàce znaczenie majà funkcja, postacie i sposób realizacji Êwiadczeƒ
spe∏nianych w wykonaniu omawianego obowiàzku. Z tego punktu widzenia jest do-
prawdy okolicznoÊcià najzupe∏niej oboj´tnà, sk∏adnikami jakiego majàtku ma∏˝on-
ków (wspólnego, czy osobistego) stajà si´ one. Budzi nawet wàtpliwoÊci kwestia,
czy w ogóle ma sens ich ocena na tle przynale˝noÊci do tych˝e majàtków. Zwróciç
trzeba tak˝e uwag´ na znaczne trudnoÊci w okreÊleniu wymiaru omawianych
Êwiadczeƒ, nawet w razie ustalenia ich orzeczeniem sàdu lub ugodà. Czyni to
w praktyce wàtpliwym traktowanie ich w kategoriach przychodu w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym.

W konkluzji uzasadniony wydaje si´ postulat obj´cia zakresem art. 2 ust. 1 pkt 7
u.p.d.o.f. wszelkich Êwiadczeƒ na zaspokojenie potrzeb rodziny (bez wzgl´du
na rodzaj ustroju majàtkowego, w jakim ma∏˝onkowie pozostajà oraz okolicznoÊç,
jakim majàtkiem sà te Êwiadczenia obj´te). 
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Grzegorz J´drejek

Post´powanie w sprawach o separacj´
na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków

Uwagi wst´pne

Prima facie wydawaç si´ mo˝e, ˝e problematyka separacji nie budzi wi´kszych
kontrowersji. Zagadnienie to spotka∏o si´ bowiem ze znacznym zainteresowaniem
doktryny11. Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ analizie poddawano przede wszystkim za-
gadnienia materialnoprawne dotyczàce separacji. Z niewielkim zainteresowaniem
spotka∏y si´ natomiast problemy dotyczàce post´powania w sprawie o orzeczenie
separacji22. Sprawy o separacj´ rozpoznawane sà w post´powaniu odr´bnym
w sprawach ma∏˝eƒskich, je˝eli separacji ˝àda jeden z ma∏˝onków (art. 436–446
k.p.c.), lub w post´powaniu nieprocesowym w przypadku zgodnego ˝àdania sepa-
racji przez oboje ma∏˝onków (art. 5671–5673 k.p.c.). 

Wyk∏adnia przepisów regulujàcych post´powanie procesowe w sprawie o sepa-
racje mo˝e budziç jednak pewne wàtpliwoÊci. Po pierwsze, przepisy o charakterze
formalnoprawnym zawarte sà nie tylko w Kodeksie post´powania cywilnego, ale
równie˝ w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym wÊród przepisów regulujàcych insty-
tucje separacji. Jakkolwiek „umiejscowienie” przepisów formalnoprawnych wÊród
przepisów materialnoprawnych nie jest sytuacjà wyjàtkowà, trudno jednak uznaç
powy˝szy zabieg za optymalny. W przypadku separacji sprawa jest tym bardziej
skomplikowana, i˝ niektóre formalnoprawne przepisy k.r.o. dotyczàce separacji
odnoszà si´ wy∏àcznie do post´powania nieprocesowego, inne zaÊ tak do post´-
powanie nieprocesowego jak i procesowego. 

Po drugie, przepisy k.p.c. regulujàce post´powanie odr´bne dotyczà tak sepa-
racji jak i rozwodu. Sprawy o rozwód i separacj´ rozpoznawane sà w ramach po-
st´powania odr´bnego w sprawach ma∏˝eƒskich. Zastosowanie do nich znajdà za-
tem nie tylko przepisy art. 436–446 k.p.c., ale równie˝ przepisy ogólne dotyczàce
wszystkich spraw ma∏˝eƒskich (art. 425–435 k.p.c.). Zgodnie z regu∏à lege non
distinguit zastosowanie znajdà wszystkie przepisy art. 425–435 k.p.c., albowiem
ustawodawca nie wprowadzi∏ przepisów, które dotyczy∏yby wy∏àcznie spraw o roz-
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wód, czy te˝ spraw o separacj´. W artykule zwrócono uwag´, i˝ nie wszystkie wy-
mienione wy˝ej przepisy sà dostosowane do post´powania w sprawie o separacj´
na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków. 

Po trzecie, wàtpliwoÊci wzbudza dopuszczalnoÊç zg∏oszenia ˝àdania rozwodu
i separacji przez pozwanego przed sàdem drugiej instancji. Zastrze˝enia mo˝e bu-
dziç stanowisko wyra˝one przez SN w uchwale z dnia 22 czerwca 2005 r.
(III CZP 23/05, OSNC 2006/4/65), zgodnie z którym w post´powaniu apelacyjnym
pozwany ma∏˝onek w sprawie o separacj´, czy te˝ rozwód, nie mo˝e zg∏osiç ˝àda-
nia orzeczenia rozwodu, czy te˝ separacji. 

W artykule zwrócono równie˝ uwag´ na mo˝liwoÊç wystàpienia fikcyjnych pro-
cesów w sprawie o separacje, które mogà naruszaç interesy wierzycieli jednego
z ma∏˝onków. Ponadto zg∏oszono postulat oceny przepisów k.p.c., w których jest
mowa o „ma∏˝onku”, czy te˝ „ma∏˝onkach”, pod kàtem s∏usznoÊci wy∏àczenia ich
stosowania wobec ma∏˝onków pozostajàcych w separacji (art. 614 § 1 k.r.o.). 

1. Rozró˝nienie spraw o separacj´ rozpoznawanych w trybie nieprocesowym
od spraw o orzeczenie separacji rozpoznawanych w trybie procesu

W doktrynie sformu∏owany zosta∏ poglàd, i˝ sàd rozpoznaje spraw´ o separacj´
w post´powaniu nieprocesowym na zgodne ˝àdanie ma∏˝onków, je˝eli nie majà
oni wspólnych ma∏oletnich dzieci (art. 611 § 3 k.r.o.)33. Powstaje pytanie, czy w try-
bie post´powania nieprocesowego mogà zostaç rozpoznane sprawy ma∏˝onków,
którzy majà wspólne ma∏oletnie dzieci? Wydaje si´, ˝e uzasadniona jest odpo-
wiedê pozytywna. Po pierwsze, przepisy materialnoprawne nie mogà decydowaç
o trybie post´powania. Po drugie, sprawy o separacj´ rozpoznawane w trybie nie-
procesowym okreÊlone zosta∏y w art. 5671 k.p.c. Ustawodawca zaliczy∏ do nich
sprawy o separacj´ „na zgodny wniosek ma∏˝onków”, nie wskazujàc dodatkowej
przes∏anki w postaci braku wspólnych ma∏oletnich dzieci. A zatem w trybie proce-
su rozpoznawane sà sprawy o separacj´, je˝eli z ˝àdaniem jej orzeczenia wyst´-
puje jeden z ma∏˝onków, bez wzgl´du na to, czy ma∏˝onkowie majà, czy te˝ nie,
wspólne ma∏oletnie dzieci. Powy˝szy wniosek ma swoje uzasadnienie w brzmieniu
art. 13 § 1 k.p.c., który wprowadza domniemanie rozpoznawania spraw cywilnych
w trybie procesu.

Kolejna wàtpliwoÊç dotyczy, kiedy taka zgoda winna wyst´powaç, a˝eby sàd
móg∏ rozpoznaç spraw´ w trybie nieprocesowym? Wed∏ug A. Zieliƒskiego: „Zgodnie
z przepisem art. 316 § 1 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c. zgoda obojga ma∏˝on-
ków na orzeczenie separacji musi istnieç najdalej w chwili zamkni´cia rozprawy”44.
A zatem zgoda taka musi istnieç w chwili wniesienia wniosku oraz w chwili orzecze-
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4 A. Zieliƒski, Post´powanie..., s. 632.



nia separacji. Je˝eli w trakcie post´powania nieprocesowego jeden z ma∏˝onków
cofnie zgod´ na orzeczenie separacji sàd powinien rozpoznaç spraw´ z urz´du we
w∏aÊciwym trybie lub przekazaç spraw´ sàdowi w∏aÊciwemu (art. 201 § 2 k.p.c.). 

2. Zg∏oszenie ˝àdania orzeczenia rozwodu lub separacji przed sàdem
II instancji 

Zgodnie z art. 612 § 1 k.r.o. „Je˝eli jeden z ma∏˝onków ˝àda orzeczenia separa-
cji, a drugi orzeczenia rozwodu i ˝àdanie to jest uzasadnione, sàd orzeka rozwód.
Na podstawie § 2 „Je˝eli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a ˝à-
danie orzeczenia separacji jest uzasadnione sàd orzeka separacj´”.

Brzmienie powy˝szego przepisu mo˝e budziç wàtpliwoÊci. Po pierwsze, czy
zwrot mówiàcy o zasadnoÊci orzeczenia separacji oznacza, i˝ nie majà zastoso-
wania negatywne przes∏anki orzeczenia separacji, o których mowa w art. 611 § 2
k.r.o.? Czyli czy sàd mo˝e orzec separacj´, je˝eli niedopuszczalne jest orzecze-
nie rozwodu z powodu naruszenia dobra wspólnych ma∏oletnich dzieci, czy te˝
sprzecznoÊci z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Na powy˝szà wàtpliwoÊç na-
le˝y udzieliç odpowiedzi negatywnej. Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e przepis art. 611

§ 2 k.r.o. ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy. Porównujàc negatywne prze-
s∏anki orzeczenia rozwodu i separacji mo˝emy dojÊç do wniosku, i˝ tylko jed-
na przes∏anka odnosi si´ do rozwodu, a mianowicie ˝àdanie orzeczenia rozwo-
du przez ma∏˝onka wy∏àcznie winnego. A zatem nie przeszkód, a˝eby sàd orzek∏
separacj´ je˝eli z ˝àdaniem rozwodu wystàpi∏ ma∏˝onek wy∏àcznie winny wystà-
pienia rozk∏adu po˝ycia.

Po drugie, wàtpliwoÊci mo˝e budziç ˝àdanie orzeczenia separacji zg∏oszone
przez pozwanego w trakcie post´powania apelacyjnego oraz dopuszczalnoÊç
zmiany powództwa z separacji na rozwód, czy te˝ odwrotnie. Nie budzi wàtpli-
woÊci odpowiedê negatywna na pytanie, czy przed sàdem II instancji powód
mo˝e zmieniç ˝àdanie orzeczenia rozwodu na ˝àdanie orzeczenia separacji
(i odwrotnie). 

W orzecznictwie SN mo˝na zaobserwowaç tendencj´ do Êcis∏ej wyk∏adni
art. 383 k.p.c., który zawiera zakaz rozszerzenia ˝àdania pozwu oraz wyst´powa-
nia z nowymi roszczeniami przed sàdem II instancji. I tak zgodnie z tezà postano-
wienia SN z dnia 27 maja 1998 r. (I CKN 730/97, OSNC 1998/12/221) „W sprawie
o podzia∏ majàtku wspólnego niedopuszczalne jest zg∏oszenie ˝àdania ustalenia
nierównych udzia∏ów w tym majàtku dopiero w post´powaniu apelacyjnym”. W po-
stanowieniu z dnia 16 paêdziernika 1997 r. (II CKN 395/97) przyj´to, ˝e ˝àdanie
zwrotu wydatków i nak∏adów z majàtku odr´bnego na majàtek wspólny mo˝e byç
zg∏oszone tylko w post´powaniu przed sàdem II instancji. 

Doktryna dokonujàc wyk∏adni art. 383 k.p.c. podkreÊla, ˝e „przedmiotem proce-
su przed sàdem odwo∏awczym mo˝e byç w ca∏oÊci lub w cz´Êci tylko to, co by∏o

54

Grzegorz J´drejek

Rodzina i Prawo Nr 14-15 2010



przedmiotem procesu przed I instancjà albo to, co si´ z nim sta∏o do chwili za-
mkni´cia rozprawy w tej instancji”55. Skutkiem powy˝szego jest niedopuszczalnoÊç
w II instancji rozszerzania ˝àdania pozwu jak i wyst´powania z nowymi roszczenia-
mi. Zmiana powództwa jest zgodnie z tym stanowiskiem dopuszczalna jedynie
przed sàdem I instancji66. 

Wi´ksze wàtpliwoÊci budzi pytanie, czy dopuszczalne jest ˝àdanie przez po-
zwanego przed sàdem II instancji orzeczenia separacji, je˝eli powód przed sà-
dem I instancji ˝àda∏ orzeczenia rozwodu?

W sprawach o rozwód i separacj´ niedopuszczalne jest powództwo wzajem-
ne (art. 439 § 1 k.p.c.). Zgodnie z art. 439 § 3 k.p.c. „Strona pozwana w sprawie
o rozwód mo˝e jednak równie˝ ˝àdaç rozwodu albo separacji. Strona pozwa-
na w sprawie o separacj´ mo˝e równie˝ ˝àdaç separacji albo rozwodu”. W dok-
trynie przewa˝a∏ poglàd, zgodnie z którym pozwany ma∏˝onek mo˝e zg∏osiç
przeciwne do zg∏oszonego w pozwie ˝àdanie orzeczenia rozwodu lub separacji
na ka˝dym etapie post´powania, równie˝ w post´powaniu apelacyjnym. Po-
dawane sà nast´pujàce argumenty przemawiajàce za powy˝szym stanowi-
skiem. Po pierwsze, art. 439 § 3 k.p.c. nie wprowadza ˝adnych ograniczeƒ cza-
sowych dla skorzystania przez pozwanego ma∏˝onka z przys∏ugujàcych mu
na podstawie tego przepisu uprawnieƒ. Po drugie, ˝àdanie o którym mowa
w art. 439 § 3 k.p.c. nie jest powództwem wzajemnym, a zatem nie dotyczy jego
zakaz, o którym mowa w art. 383 k.p.c. Po trzecie, zg∏oszenie ˝àdania przez
pozwanego umo˝liwia dostosowanie rozstrzygni´cia do aktualnych ˝àdaƒ i po-
trzeb ma∏˝onków77.

Od powy˝szego stanowiska odszed∏ SN w uchwale z dnia 22 czerwca 2005 r.
(III CZP 23/05, OSNC 2006/4/65), zgodnie z którà w sprawie o separacj´ nie jest
dopuszczalna w post´powaniu apelacyjnym zmiana powództwa na ˝àdanie orze-
czenia rozwodu. W uzasadnieniu powy˝szej uchwa∏y SN wskaza∏, i˝ umo˝liwienie
pozwanemu zg∏oszenia w instancji odwo∏awczej przeciwstawnych w stosunku
do pozwu ˝àdania separacji, stawia∏oby w gorszej sytuacji powoda, który nie mia∏-
by mo˝liwoÊci zmiany na tym etapie zg∏oszonego ˝àdania, a w konsekwencji sta-
nowi∏oby naruszenie zasady równoÊci stron. SN podkreÊli∏, ˝e art. 383 k.p.c. s∏u˝y
zagwarantowaniu konstytucyjnej zasady równoÊci stron (art. 32 ust. 1 Konstytucji),
zgodnie z którà dwie przeciwstawne strony muszà mieç równe prawa procesowe
i zagwarantowanà jednakowà mo˝noÊç obrony swych praw, a wi´c zg∏aszania ˝à-
daƒ i wniosków, przedstawiania twierdzeƒ i dowodów, korzystanie ze Êrodków od-
wo∏awczych i innych Êrodków zaskar˝enia88.
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Wydaje si´, ˝e do obrony jest stanowisko, zgodnie z którym przed sàdem drugiej
instancji pozwany ma∏˝onek mo˝e ˝àdaç separacji je˝eli powód wniós∏ o orzeczenie
rozwodu. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja odwrotna. Za powy˝szym stano-
wiskiem przemawia kognicja sàdu w sprawie o rozwód, która obejmuje ustalenie, czy
nastàpi∏a przes∏anka pozytywna w postaci zupe∏nego i trwa∏ego rozk∏adu po˝ycia
oraz, czy nie wyst´pujà tzw. przes∏anki negatywne. W sprawie o separacj´ sàd bada
zgodnie z art. 611 § 2 k.r.o., czy nastàpi∏ zupe∏ny rozk∏ad po˝ycia. A zatem sàd roz-
wodowy bada równie˝ przes∏ank´ orzeczenia separacji. W sprawie o separacje sàd
nie bada, czy nastàpi∏ trwa∏y rozk∏ad po˝ycia. Skoro ma∏˝onek wnosi o orzeczenie
separacji mo˝na domniemywaç, i˝ rozk∏ad po˝ycia nie ma charakteru trwa∏ego. Nie
ma zatem przeszkód, a˝eby przed sàdem drugiej instancji zosta∏o przez pozwanego
ma∏˝onka w sprawie o rozwód zg∏oszone ˝àdanie orzeczenia separacji.

Ponadto za powy˝szym stanowiskiem przemawia brzmienie art. 612 § 2 k.r.o.,
zgodnie z którym je˝eli orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a ˝àdanie orze-
czenia separacji jest uzasadnione, sàd orzeka separacj´.

3. Przepisy k.p.c. regulujàce post´powanie odr´bne w sprawach ma∏˝eƒ-
skich, których stosowanie do spraw o separacj´ nie budzi wàtpliwoÊci

Zgodnie z art. 425 k.p.c. przepisy dzia∏u regulujàce post´powanie odr´bne
w sprawach ma∏˝eƒskich stosuje si´ m.in. w sprawach o separacj´ na ˝àdanie jed-
nego z ma∏˝onków. 

W sprawie o separacj´ pe∏nomocnikiem procesowym mogà byç prócz adwoka-
ta tylko rodzice, rodzeƒstwo lub zst´pni, strony oraz osoby pozostajàce ze stronà
w stosunku przysposobienia, je˝eli udzielono im pe∏nomocnictwa do prowadzenia
danej sprawy (art. 87 § 1 w zwiàzku z art. 426 k.p.c.). Posiedzenia odbywajà si´
przy drzwiach zamkni´tych, chyba ˝e obie strony ˝àdajà publicznego rozpoznania
sprawy, a sàd uzna, ˝e jawnoÊç nie zagra˝a moralnoÊci (art. 427 k.p.c.).

Do reprezentowania strony konieczne jest pe∏nomocnictwo szczególne, czyli
„pe∏nomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy” (art. 426 k.p.c.)99.

Ustawodawca dopuszcza jednokrotne zawieszenie post´powania je˝eli sàd
nabierze przekonania, ˝e istniejà widoki na utrzymanie po˝ycia ma∏˝eƒskiego, za-
wiesza post´powanie (art. 440 § 1 k.p.c.)1100. Ponadto zawieszenie post´powania
w sprawach ma∏˝eƒskich mo˝liwe jest na zgodny wniosek stron (art. 178 k.p.c.)1111.
Orzecznictwo podkreÊla, i˝ zawieszenie post´powania mo˝e wp∏ynàç pozytywnie
na trwa∏oÊç ma∏˝eƒstwa1122.
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10 Postanowienie w przedmiocie zawieszenia post´powania na mocy art. 440 § 1 k.p.c. mo˝e byç wydane

tylko na rozprawie (uchwa∏a SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79).
11 Postanowienie SN z 7.3.1968 r., III CRN 36/68.
12 Uchwa∏a Pe∏nego Sk∏adu Izby Cywilnej SN z 9.6.1976 r., III CZP 46/75.



4. Przepisy k.p.c. regulujàce post´powanie odr´bne w sprawach ma∏˝eƒ-
skich, których stosowanie do spraw o separacj´ mo˝e budziç wàtpliwoÊci 

4.1. Post´powanie dowodowe 
Tak sprawy rozwodowej jak i o separacj´ dotyczy art. 441 k.p.c., zgodnie z któ-

rym: „Post´powanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczno-
Êci dotyczàcych rozk∏adu po˝ycia, jak równie˝ okolicznoÊci dotyczàcych dzieci
stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – tak˝e przyczyn, które sk∏oni∏y
do tego stron´ pozwanà”. Orzecznictwo SN podkreÊla, i˝ w sprawach rozwodowych
sàd ma obowiàzek przeprowadzenia „pe∏nego” post´powania dowodowego1133. Obo-
wiàzek ten nie zosta∏ uchylony poprzez nowelizacj´ przepisów k.p.c., które „wzmoc-
ni∏y” zasad´ kontradyktoryjnoÊci1144.

W art. 442 k.p.c. ustawodawca dopuÊci∏ mo˝liwoÊç ograniczenia post´powania
dowodowego do przes∏uchania stron je˝eli pozwany uznaje ˝àdanie pozwu a ma∏-
˝onkowie nie majà wspólnych ma∏oletnich dzieci.

Zgodnie z art. 611 § 3 k.r.o. „Je˝eli ma∏˝onkowie nie majà wspólnych ma∏olet-
nich dzieci, sàd mo˝e orzec separacj´ na podstawie zgodnego ˝àdania ma∏˝on-
ków”. Prima facie przepis ten stanowi odpowiednik art. 442 k.p.c. Ostatni z prze-
pisów ogranicza si´ do post´powania procesowego, albowiem zgodnie z art. 425
in fine k.p.c. do post´powania odr´bnego w sprawach ma∏˝eƒskich nale˝à spra-
wy o separacj´ na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków, a contrario nale˝y uznaç,
˝e sprawy o separacj´ na ˝àdanie obojga ma∏˝onków nie nale˝à do post´powa-
nia odr´bnego. WàtpliwoÊci mogà dotyczyç wyk∏adni art. 611 § 3 k.r.o. Pojawia si´
wàtpliwoÊç, czy przepis ten odnosi si´ jedynie do spraw o separacj´ rozpozna-
wanych w trybie post´powania nieprocesowego, czy równie˝ procesowego.
èród∏o wàtpliwoÊci stanowi rozbie˝noÊç terminologii pomi´dzy art. 611 § 3 k.r.o.
a art. 5671 § 1 k.p.c., w którym jest mowa o „sprawach o separacj´ na zgodny
wniosek ma∏˝onków”. Zgodnie z art. 439 § 3 zd. 2 „Strona pozwana w sprawie
o separacj´ mo˝e równie˝ ˝àdaç separacji albo rozwodu”. A zatem ze zgodnym
˝àdaniem ma∏˝onków mo˝emy mieç do czynienia tak˝e w trakcie procesu; z po-
zwem wyst´puje jeden z ma∏˝onków, a w trakcie sprawy drugi z nich ˝àda orze-
czenia separacji.
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14 Zgodnie z tezà wyroku SN z 20.8.1996 r., II CRN 72/96: „Wynikajàca z ustawy z dnia 1 marca 1996 r.

o zmianie Kodeksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upa-
d∏oÊciowe i Prawo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´powania administracyjnego, ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189)
zmiana charakteru post´powania nie zwalnia sàdu od obowiàzku wyjaÊnienia sprawy w zakresie nie-
zb´dnym dla realizacji celu post´powania dowodowego okreÊlonego w art. 441 k.p.c. w zw. z art. 452
k.p.c. i w sposób przewidziany przepisami normujàcymi to post´powanie, a w szczególnoÊci przez eg-
zekwowanie spoczywajàcego na stronach z mocy art. 3 k.p.c. i art. 232 zd. pierwsze k.p.c. obowiàzku
przedstawienia dowodów oraz wykorzystanie instytucji tzw. pytaƒ dope∏niajàcych przewidzianej
art. 271 k.p.c.”. 



Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e w przepisie art. 611 § 3 k.r.o. chodzi o separacj´
na wniosek obojga ma∏˝onków, który rozpoznawany jest w trybie post´powania
nieprocesowego. Za takim stanowiskiem przemawia wyk∏adnia systemowa powy˝-
szego przepisu. Art. 442 k.p.c., dotyczàcy procesu w sprawie o separacje, wska-
zuje na obligatoryjny dowód w postaci przes∏uchania stron. A zatem nie mo˝e sàd
orzec separacji bez przeprowadzenia tego dowodu. A contrario nale˝y uznaç,
i˝ art. 611 § 3 k.r.o. dotyczy post´powania nieprocesowego. Ponadto zgodnie
z art. 5673 § 1 k.p.c. „Postanowienie o separacji sàd wydaje po przeprowadzeniu
rozprawy”. Brak jest w powy˝szym przepisie obowiàzku przeprowadzenia dowodu
z przes∏uchania stron1155.

Nale˝y uznaç, i˝ art. 611 § 3 k.r.o., odnoszàcy si´ do post´powania nieproceso-
wego, jest niepotrzebny i mo˝e wprowadzaç w b∏àd. Ewentualnie wÊród przepisów
dotyczàcych sprawy o separacje w post´powaniu nieprocesowym mo˝na by zamie-
Êciç przepis, zgodnie z którym „Je˝eli ma∏˝onkowie nie majà wspólnych ma∏oletnich
dzieci, sàd mo˝e orzec separacj´ na podstawie zgodnego ˝àdania ma∏˝onków”.

Orzecznictwo SN w odniesieniu do spraw rozwodowych podkreÊla, ˝e art. 442
k.p.c. nie zwalnia sàdu od ustalenia okolicznoÊci dotyczàcych rozk∏adu po˝ycia,
a w razie uznania powództwa – tak˝e przyczyn, które sk∏oni∏y do tego stron´ pozwa-
nà oraz nie majà – dla uwzgl´dnienia powództwa – znaczenia motywy, które sk∏oni-
∏y powoda do wytoczenia powództwa (np. „ucieczka” przed wierzycielami pozwa-
nego)1166. W uchwale Pe∏nego Sk∏adu Izby Cywilnej SN z 9.6.1976 r., III CZP 46/75
podkreÊlono, ˝e gdy w ma∏˝eƒstwie sà ma∏oletnie dzieci, sàd nie mo˝e sprawy roz-
wodowej ograniczyç do przes∏uchania samych ma∏˝onków. Wskazano na potrzeb´
przeprowadzenia innych dowodów przy skorzystaniu z pomocy kuratorów zawodo-
wych lub spo∏ecznych, tak˝e bieg∏ych psychologów dla ustalenia wszystkich oko-
licznoÊci dotyczàcych dzieci, ich aktualnego miejsca pobytu, warunków mieszka-
niowych, zdrowotnych, materialnych i wychowawczych, wzajemnego stosunku
uczuciowego mi´dzy dzieckiem a rodzicami. Ponadto, zdaniem SN, w razie jakich-
kolwiek wàtpliwoÊci co do istnienia zupe∏nego i trwa∏ego rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒ-
skiego, sàd powinien si´gnàç do innych dowodów, nie poprzestajàc na samym
przes∏uchaniu ma∏˝onków. Wed∏ug SN: „Przy ocenie stopnia rozk∏adu po˝ycia sàd
mo˝e niekiedy poprzestaç na ich zeznaniach, jednak˝e tylko wtedy, gdy przedsta-
wione fakty nie budzà wàtpliwoÊci ani co do swej prawdziwoÊci, ani co do swych
skutków w postaci spowodowania zupe∏nego i trwa∏ego rozk∏adu po˝ycia”. 

Powy˝sze uwagi nale˝y równie˝ odnieÊç do spraw o separacj´ rozpoznawa-
nych w trybie procesowym. W przypadku post´powania o separacj´ w trybie nie-
procesowym prima facie mo˝e si´ wydawaç, ˝e sàd w przypadku okreÊlonym
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15 Dowód z przes∏uchania stron w trybie art. 299 k.p.c. nale˝y odró˝niç od tzw. informacyjnego przes∏ucha-
nia stron, o którym mowa w art. 212 k.p.c. Zob. A. Zieliƒski, Post´powanie cywilne. Kompendium, Warsza-
wa 2009, s. 169. 

16 Wyrok SN z 5.12.2002 r., III CKU 47/98. Zob. równie˝ wyrok SA w ¸odzi z 13.12.1995 r., I ACr 557/95.



w art. 611 § 3 k.r.o. nie ma obowiàzku przeprowadzenia post´powania dowodowe-
go co do ustalenia okolicznoÊci dotyczàcych rozk∏adu po˝ycia. Wniosek taki pozo-
staje jednak w sprzecznoÊci z brzmieniem art. 5673 § 2 k.p.c., zgodnie z którym
„W toku post´powania sàd nak∏ania ma∏˝onków do pojednania. Je˝eli pojednanie
nie nastàpi, a odroczenie rozprawy nie by∏oby celowe, sàd przyst´puje do rozpo-
znania sprawy”. Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e nak∏anianie do pojednania jest mo˝liwe
dopiero po ustaleniu okolicznoÊci dotyczàcych rozk∏adu po˝ycia.

W sprawach ma∏˝eƒskich nie mo˝na oprzeç rozstrzygni´cia wy∏àcznie
na uznaniu powództwa lub przyznaniu okolicznoÊci faktycznych. W sprawach tych
nie stosuje si´ art. 339 § 2 k.p.c., a zatem niedopuszczalne jest przyj´cie za praw-
dziwe twierdzeƒ powoda o okolicznoÊciach faktycznych przytoczonych w pozwie
lub w pismach procesowych dor´czonych pozwanemu przed rozprawà (zob.
art. 431 k.p.c.). 

W ka˝dej sprawie o separacj´ sàd zarzàdza przeprowadzenie dowodu z prze-
s∏uchania stron (art. 432 k.p.c.).

Zgodnie z art. 433 k.p.c. „Protokó∏ rozprawy powinien zawieraç oÊwiadczenie
ma∏˝onków co do liczby, wieku i p∏ci dzieci ˝yjàcych, stosunków majàtkowych i za-
robkowych obu ma∏˝onków, szczególnych obowiàzków utrzymania osób nie b´dà-
cych ich wspólnymi dzieçmi oraz co do treÊci umowy majàtkowej, je˝eli ma∏˝onko-
wie umow´ takà zawarli”.

Je˝eli przeprowadzenie wywiadu Êrodowiskowego w sprawie o rozwód (art. 434
k.p.c.) nie jest obowiàzkowe1177, to tym bardziej nie powinno byç obowiàzkowe
w sprawie o separacj´. 

4.2. Post´powanie mediacyjne
W art. 436 k.p.c. ustawodawca uregulowa∏ problematyk´ skierowania przez sàd

stron do mediacji. Nale˝y podkreÊliç, i˝ przed wprowadzeniem instytucji mediacji
do polskiego systemu prawa obowiàzywa∏y w sprawach rozwodowych obligatoryj-
ne tzw. posiedzenia pojednawcze. SN „uczula∏” sàdy na potrzeb´ wykorzystania
w sprawach rozwodowych poradni rodzinnych1188. 

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y zwróciç uwag´ na brzmienie art. 436 § 1 zd. 1
k.p.c., zgodnie z którym „Je˝eli istniejà widoki na utrzymanie ma∏˝eƒstwa, sàd mo-
˝e skierowaç strony do mediacji”. W przypadku separacji ma∏˝eƒstwo zostaje za-

59

Post´powanie w sprawach o separacj´ na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków

Rodzina i Prawo Nr 14-15 2010

17 Wyrok SN z 10.5.2000 r., III CKN 881/00.
18 W uchwale Pe∏nego Sk∏adu Izby Cywilnej SN z 9.6.1976 r., III CZP 46/75, podkreÊlono, i˝ „Nale˝y zwró-

ciç uwag´ na mo˝liwoÊç wspó∏pracy sàdów z komórkami poradnictwa ma∏˝eƒsko-rodzinnego, istniejà-
cymi przy niektórych terenowych organach administracji paƒstwowej lub przy niektórych organizacjach
spo∏ecznych. Jakkolwiek przepisy procesowe nie przewidujà wyraênie takiej mo˝liwoÊci, b´dzie zgod-
ne z ich intencjà, je˝eli sàd, dostrzegajàc widoki pogodzenia si´ ma∏˝onków i odraczajàc posiedzenie
w celu kontynuowania pojednawczego, zwróci uwag´ ma∏˝onków na celowoÊç skorzystania z poradnic-
twa rodzinnego. Za zgodà stron sàd mo˝e zaprosiç przedstawiciela poradni rodzinnej do udzia∏u w po-
siedzeniu pojednawczym”. 



chowane, nie dochodzi do rozwiàzania stosunku prawnego, które stanowi ma∏˝eƒ-
stwo. Nale˝y zatem postulowaç zmian´ brzmienia art. 436 § 1 zd. 1 k.p.c. poprzez
wskazanie, i˝ sàd mo˝e skierowaç spraw´ do mediacji. 

Na podstawie art. 4452 k.p.c.: „W ka˝dym stanie sprawy o rozwód lub separa-
cj´ sàd mo˝e skierowaç strony do mediacji w celu ugodowego za∏atwienia spor-
nych kwestii dotyczàcych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu spra-
wowania w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi oraz spraw majàtkowych pod-
legajàcych rozstrzygni´ciu w wyroku orzekajàcym rozwód lub separacj´. Przepisy
art. 436 § 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio”.

5. Fikcyjny proces o orzeczenie separacji

Nie do rzadkoÊci b´dà nale˝a∏y sytuacje, kiedy to jedna ze stron wytoczy fikcyj-
ny proces w sprawie o separacj´. Z regu∏y motywem b´dzie ch´ç uzyskania okre-
Êlonych Êwiadczeƒ lub te˝ dzia∏anie na niekorzyÊç wierzycieli.

Poza kognicjà sàdu pozostaje badanie motywów, które sk∏oni∏y ma∏˝onka
do wniesienia powództwa w sprawie o separacj´. Inaczej ni˝ w przypadku zniesie-
nia wspólnoÊci na podstawie art. 52 k.r.o. sàd nie ma obowiàzku badania w jaki
sposób orzeczenie separacji wp∏ynie na sytuacj´ wierzycieli ma∏˝onka, czy te˝ ma∏-
˝onków. Niebezpieczeƒstwo takie istnieje tym bardziej, i˝ wierzyciele nie mogà
w drodze actio Pauliana zaskar˝yç orzeczenia sàdu. Do wyroku orzekajàcego se-
paracj´ nie znajdzie równie˝ zastosowania art. 471 k.r.o., który uzale˝nia powo∏ywa-
nie si´ na intercyz´ wobec osób trzecich, od tego, czy osoby te wiedzia∏y o zawar-
ciu oraz rodzaju intercyzy.

6. Niektóre skutki orzeczenia separacji na gruncie post´powania cywilnego 

Zgodnie z ogólnà formu∏à zawartà w art. 614 § 1 k.r.o. „Orzeczenie separacji ma
skutki takie jak rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa przez rozwód, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej”. Wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji separacji zwiàza-
ne by∏o ze zmianà niektórych przepisów k.c. oraz k.r.o., np. dodano do Kodeksu
cywilnego art. 9351, zgodnie z którym przepisów o powo∏aniu do dziedziczenia
z ustawy nie stosuje si´ do ma∏˝onka spadkodawcy pozostajàcego w separacji.
W przypadku przepisów k.p.c. nie nastàpi∏o „dostosowanie” do wprowadzonej
do polskiego systemu prawa instytucji separacji. W Êwietle przepisów k.p.c.
ma∏˝onkowie pozostajàcy w separacji traktowani sà tak jak ma∏˝onkowie rozwie-
dzeni. TrudnoÊci mo˝e sprawiç stosowanie powy˝szej regu∏y w post´powaniu eg-
zekucyjnym. Przyk∏adowo zgodnie z art. 876 § 1 k.p.c. w przypadku licytacji z nie-
ruchomoÊci nie mo˝e w niej uczestniczyç ma∏˝onek d∏u˝nika. Zgodnie z art. 614

§ 1 k.r.o. nie ma przeszkód, a˝eby w licytacji bra∏ udzia∏ ma∏˝onek pozostajàcy
w separacji z d∏u˝nikiem. Wy∏àczone jest stosowanie art. 8912 § 1 k.p.c., który do-
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puszcza zaj´cie rachunku wspólnego d∏u˝nika i jego ma∏˝onka na podstawie ty-
tu∏u wykonawczego wystawionego przeciwko d∏u˝nikowi pozostajàcemu w zwiàz-
ku ma∏˝eƒskim. 

Wnioski

Przed sàdem II instancji powód nie mo˝e zmieniç ˝àdania orzeczenia separacji
na rozwód i odwrotnie. Nie ma natomiast przeszkód, a˝eby pozwany w sprawie
o rozwód zg∏osi∏ przed sàdem II instancji ˝àdanie orzeczenia separacji.

Przepis art. 611 § 3 k.r.o. winien zostaç skreÊlony. Do art. 5671 k.p.c. nale˝y do-
daç przepis, zgodnie z którym „Je˝eli ma∏˝onkowie nie majà wspólnych ma∏oletnich
dzieci, sàd mo˝e orzec separacj´ na podstawie zgodnego ˝àdania ma∏˝onków”.

Nale˝y zmieniç brzmienie art. 436 § 1 zd. 1 k.p.c. poprzez wskazanie, i˝ sàd mo-
˝e skierowaç spraw´ do mediacji. 

Weryfikacji nale˝y poddaç przepisy k.p.c., w których jest mowa o „ma∏˝onku”,
czy te˝ „ma∏˝onkach”. Powstaje bowiem wàtpliwoÊç, czy wszystkie przepisy k.p.c.,
odnoszàce si´ do ma∏˝onków, nie powinny byç stosowane do ma∏˝onków pozosta-
jàcych w separacji.
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Marian Cabalski

Przest´pczoÊç nieletnich w Polsce

1. Podstawowe ustalenia terminologiczne

Z punktu widzenia poznawczych i komunikacyjnych funkcji j´zyka wyra˝enie
„przest´pczoÊç nieletnich” nale˝y do sformu∏owaƒ doÊç niefortunnych. Z jednej
bowiem strony u˝ywa niejednoznacznego poj´cia „nieletni”, z drugiej zaÊ zawiera
nieprawdziwe za∏o˝enie, ˝e chodzi o zbiorowoÊç przest´pstw, pope∏nianych przez
owych nieletnich, kimkolwiek by oni nie byli. 

W tej sytuacji, aby przedstawiç wyraênie wyodr´bniony przedmiot niniejszych
wywodów niezb´dne jest dokonanie elementarnych ustaleƒ terminologicznych.
Pozwolà one na zdefiniowanie zasadniczych poj´ç i wprowadzenie konwencji j´zy-
kowych, które b´dà konsekwentnie u˝ywane w tym opracowaniu.

Zacznijmy od ustalenia kim jest „nieletni”. Leksykalne konotacje tego s∏owa od-
noszà si´ do cz∏owieka, który nie ma skoƒczonej, okreÊlonej w prawie liczby lat,
wyznaczajàcej dojrza∏oÊç. Ich najbli˝szymi synonimami sà: niepe∏noletni, ma∏olet-
ni, m∏odociany, nastolatek, dziecko. Psychologiczne i wychowawcze rozumienie
poj´cia nieletni k∏adzie nacisk nie tyle na próg wiekowy, co na w∏aÊciwoÊci proce-
su, któremu ów nieletni podlega. PodkreÊla, ˝e w jego organizmie zachodzà prze-
∏omowe zmiany biologiczne, kszta∏tuje si´ charakter i osobowoÊç, wzrasta poziom
przystosowania do uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym. 

Patrzàc na to samo zjawisko od strony Êwiata doros∏ych, dzieciƒstwo i dojrze-
wanie wydajà si´ byç rodzajem „moratorium psychospo∏ecznego” wobec m∏ode-
go cz∏owieka. To okres, w którym niejako odracza si´ jego zdolnoÊç do obiektyw-
nej samooceny i umiej´tnoÊci w pe∏ni samodzielnego zachowania. Nieletni znajdu-
je si´ w trakcie „budowania” w∏asnej indywidualnoÊci. To zaledwie adept, który
uczy si´ nakazów i zakazów spo∏ecznych, podejmuje nie zawsze skuteczne próby
rozró˝nienia dobra i z∏a, a przede wszystkim naÊladuje dostrzegane wokó∏ siebie
standardy moralne i egzystencjalne. Wspó∏czesna psychologia rozwojowa szeroko
opisuje etapy tego procesu, ukazujàc jak nieletni stopniowo i nie bez trudnoÊci doj-
rzewajà do statusu doros∏ego. Dla pedagoga, psychologa i prawnika nieletni jest
kimÊ, kto dopiero przygotowuje si´ do spe∏niania skomplikowanych ról, które kie-
dyÊ b´dzie musia∏ odgrywaç jako cz∏owiek dojrza∏y. 

W tym opracowaniu poj´cie „nieletnich” u˝ywane b´dzie w znaczeniu praw-
nym. W obowiàzujàcym w Polsce systemie normatywnym mianem nieletnich okre-
Êla si´ osoby, które nie ponoszà odpowiedzialnoÊci ze wzgl´du na wiek i brak
mo˝liwoÊci zawinienia. Je˝eli sprawca czynu zabronionego (w prawie karnym) lub
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deliktu (w prawie cywilnym), w trakcie swojego bezprawnego zachowania nie po-
siada wyznaczonego przez prawo wieku, nie mo˝na przypisaç mu winy. W dzie-
dzinie prawnokarnej za nieletnich uwa˝a si´ osoby, które pope∏ni∏y czyn spe∏-
niajàcy przedmiotowe znamiona przest´pstwa (tzw. czyn karalny) przed
ukoƒczeniem 17-ego roku ˝ycia.

W artykule 10 § 2 Kodeksu karnego enumeratywnie wymienione sà wyjàtki
od tej regu∏y. Sà to sytuacje, w których z uwagi na ci´˝ar gatunkowy niektórych
czynów pope∏nionych przez najstarszych nieletnich mogà oni odpowiadaç tak, jak
doroÊli. Je˝eli wi´c nieletni ukoƒczy∏ lat 15 i dopuÊci∏ si´: zamachu na ˝ycie Prezy-
denta (art. 134 k.k.), zabójstwa (art. 148 § 1-3 k.k.), umyÊlnego ci´˝kiego uszkodze-
nia cia∏a (art. 156 § 1 i 3 k.k.), sprowadzenia katastrofy (art. 163 § 1 i 3 k.k.), upro-
wadzenia i porwania (art. 166 k.k.), umyÊlnego sprowadzenia katastrofy w komuni-
kacji (art. 173 § 1 i 3 k.k.), zgwa∏cenia w warunkach szczególnego okrucieƒstwa
(art. 197 § 3 k.k.), wymuszenia terrorystycznego (art. 252 § 1 lub 2 k.k.) i rozboju
(art. 280 k.k.) mo˝e odpowiadaç na zasadach okreÊlonych w Kodeksie karnym,
o ile sàd uzna, ˝e okolicznoÊci sprawy, stopieƒ rozwoju sprawcy, jego w∏aÊciwoÊci
i warunki osobiste za tym przemawiajà, a w szczególnoÊci wczeÊniej stosowane
Êrodki wychowawcze lub poprawcze okaza∏y si´ bezskuteczne. 

2. Przest´pczoÊç nieletnich w ustawie o post´powaniu w sprawach
nieletnich 

Art. 1 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nielet-
nich (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109) zawiera tzw. legalnà definicj´
nieletniego. W doktrynie prawniczej, z uwagi na sposób uj´cia, nosi ona nazw´
proceduralno-wychowawczej. Wed∏ug treÊci przywo∏anego artyku∏u nieletnimi sà
trzy kategorie osób:
• w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji nieletnich – osoby, które nie

ukoƒczy∏y 18 lat (dolna granica wieku tych osób nie zosta∏a okreÊlona),
• w sprawach o czyn karalny – osoby mi´dzy 13-tym a 17-tym rokiem ˝ycia,
• w zakresie wykonywania orzeczonych Êrodków wychowawczych lub popraw-

czych – osoby do ukoƒczenia 21 lat ˝ycia. 
W ustawie nie znajdziemy definicji demoralizacji. Jedynie w przepisach ogól-

nych ustawodawca wymieni∏ typowe jej przejawy. Zaliczy∏ do nich: naruszanie za-
sad wspó∏˝ycia spo∏ecznego, pope∏nienie czynu zabronionego, systematyczne
uchylanie si´ od obowiàzku szkolnego lub kszta∏cenia zawodowego, u˝ywanie al-
koholu lub innych Êrodków w celu wprowadzenia si´ w stan odurzenia, uprawianie
nierzàdu, w∏ócz´gostwo i udzia∏ w grupach przest´pczych.

Przewidziane w ustawie dzia∏ania podejmuje si´ wi´c w wypadkach, gdy nielet-
ni wykazujà przejawy demoralizacji, ale tak˝e wtedy gdy dopuszczajà si´ czynów
karalnych. Przez czyn karalny art. 1 § 2 omawianego aktu prawnego rozumie ka˝dy
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czyn zabroniony przez ustawy jako przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe oraz
niektóre wykroczenia (przeciwko porzàdkowi publicznemu, bezpieczeƒstwu ruchu
drogowego i mieniu).

Przedstawione przes∏anki prowadzà do skonkretyzowania poj´cia „przest´p-
czoÊç nieletnich”. W Êwietle ustawy z 1982 r. obejmuje ono czyny karalne nielet-
nich oraz przest´pstwa wymienione w art. 10 § 2 k.k. Jest to tzw. wàska definicja
tego poj´cia, wy∏àczajàca z niego zachowania Êwiadczàce o demoralizacji nielet-
nich. Szerokie, kryminologiczne ujecie obejmuje równie˝ demoralizacj´. W termi-
nologii prawnej – zgodnej z literà omawianej ustawy – uprawnione wydaje si´ je-
dynie uj´cie wàskie. Trzeba pami´taç, ˝e za czyny karalne ustawa uznaje zacho-
wania tylko tych nieletnich, którzy ukoƒczyli 13 lat, ale nie ukoƒczyli 17 roku
˝ycia. Przyj´to bowiem za∏o˝enie, ˝e poni˝ej granicy 13 lat ˝ycia nie mo˝na od
nieletniego wymagaç, aby rozumia∏ znaczenie zachowaƒ opisanych w ustawie
karnej jako czyny zabronione. 

Ustawa wskazuje na nieprzekraczalny termin wykonywania orzeczonych wo-
bec nieletnich Êrodków wychowawczych lub poprawczych. Ustaje on z chwilà
ukoƒczenia przez nieletniego 21 lat, a w odniesieniu do niektórych Êrodków
– 18 lat. W tym miejscu trzeba wyraênie podkreÊliç, ˝e Êrodki te nie majà charak-
teru kary w rozumieniu Kodeksu karnego. Ustawa konsekwentnie u˝ywa terminu
przeciwdzia∏anie przest´pczoÊci nieletnich, w ˝adnym miejscu nie wspominajàc
o wymierzaniu nieletniemu sprawiedliwoÊci. Nigdy te˝ nie u˝ywa okreÊlenia „nie-
letni przest´pca”. 

Preambu∏a ustawy zawiera istotne wskazówki skierowane do wszystkich orga-
nów i osób stosujàcych przepisy ustawy (policji, prokuratury, sàdów i s´dziów ro-
dzinnych, kuratorów sàdowych oraz dyrektorów i pracowników zak∏adów popraw-
czych, ale tak˝e do samych nieletnich i ich rodziców). Wymienia si´ w niej dwa ce-
le, do których osiàgni´cia zmierza ustawa. Sà to:
• przeciwdzia∏anie demoralizacji i przest´pczoÊci nieletnich oraz stworzenie wa-

runków powrotu do normalnego ˝ycia nieletnim, którzy popadli w konflikt z pra-
wem bàdê z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego,

• umocnienie funkcji opiekuƒczo-wychowawczych i poczucia odpowiedzialnoÊci
rodzin za wychowanie nieletnich na Êwiadomych swych obowiàzków cz∏onków
spo∏eczeƒstwa.

3. Charakterystyka rozwiàzaƒ prawnych ustawy o post´powaniu w sprawach
nieletnich

Materia ustawy zgrupowana zosta∏a w pi´ciu dzia∏ach. Pierwszy zawiera przepi-
sy ogólne. W ostatnim rozdziale znajdujà si´ przepisy koƒcowe i przejÊciowe. Po-
zosta∏e rozdzia∏y dotyczà: Êrodków zapobiegania i zwalczania demoralizacji nielet-
nich, post´powania przed sàdem oraz post´powania wykonawczego. 
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W przepisach ogólnych zosta∏y sformu∏owane podstawowe zasady post´powa-
nia w sprawach nieletnich. WÊród nich poczesne miejsce zajmuje zasada kierowa-
nia si´ dobrem dziecka, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na interes spo-
∏eczny. Art. 3 § 1 ustawy g∏osi: „W sprawie nieletniego nale˝y kierowaç si´ jego do-
brem, dà˝àc do osiàgni´cia korzystnych zmian w osobowoÊci i zachowaniu si´ nie-
letniego oraz zmierzajàc w miar´ potrzeby do prawid∏owego spe∏niania przez rodzi-
ców lub opiekuna ich obowiàzków wobec nieletniego, uwzgl´dniajàc przy tym
interes spo∏eczny.”. W post´powaniu w sprawie nieletniego nie mo˝e zachodziç
sprzecznoÊç mi´dzy dobrem dziecka a interesem spo∏ecznym. Wynika to expres-
sis verbis z przywo∏anego wy˝ej przepisu, w którym na pierwszym planie umiesz-
czone jest dobro nieletniego, a interes spo∏eczny mo˝e byç brany pod uwag´ nie-
jako uzupe∏niajàco. W literaturze prawniczej zasada ta bywa okreÊlana jako zasa-
da dominacji celów wychowawczych11.

Art. 3 § 2 ustawy formu∏uje zasad´ indywidualizacji. Nakazuje ona, aby w toku
post´powania braç pod uwag´ w szczególnoÊci osobowoÊç nieletniego, jego
wiek, stan zdrowia, stopieƒ rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru,
zachowanie si´, przyczyny i stopieƒ demoralizacji. Ustalenie tych okolicznoÊci jest
warunkiem niezb´dnym do tego, aby wybraç w∏aÊciwe dla rozpatrywanego przy-
padku Êrodki oddzia∏ywania. Sformu∏owanie „w szczególnoÊci” wskazuje, ˝e wy-
mienione przes∏anki majà charakter przyk∏adowy i zezwalajà na indywidualizacj´
oceny wed∏ug innych jeszcze kryteriów, np. p∏ci nieletniego, wp∏ywów otoczenia
rówieÊniczego, zwiàzków emocjonalnych nieletniego z osobami najbli˝szymi itp. 

Nowelizacja ustawy z roku 2000 wprowadzi∏a do post´powania w sprawach nie-
letnich instytucj´ mediacji mi´dzy nieletnim a pokrzywdzonym. W ka˝dym sta-
dium post´powania (wyjaÊniajàce, rozpoznawcze lub wykonawcze) sàd rodzinny
mo˝e skierowaç spraw´ do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowa-
dzenia post´powania mediacyjnego. Z dos∏ownego brzmienia przepisu art. 3a
ustawy wynika, ˝e mo˝e to dotyczyç zarówno sprawy o czyn karalny, jak i demora-
lizacj´. Podzielam jednak wyst´pujàcy w literaturze przedmiotu poglàd, ˝e w prak-
tyce mediacja powinna odnosiç si´ jedynie do czynu karalnego. Jej istotà jest bo-
wiem próba rozwiàzania problemu, który powsta∏ w wyniku okreÊlonego zachowa-
nia nieletniego. Tego rodzaju sytuacja mo˝e mieç miejsce tylko wtedy, gdy nieletni
naruszy∏ dobro prawnie chronione innej osoby22.

Jako wyodr´bniona regulacja prawna post´powanie mediacyjne ma przede
wszystkim walor pedagogiczny. Wskazuje na to treÊç art. 3a § 3 ustawy, który zobo-
wiàza∏ Ministra SprawiedliwoÊci do okreÊlenia szczegó∏owych zasad i trybu przepro-
wadzenia mediacji w ten sposób, aby spe∏nia∏a rol´ wychowawczà, uwzgl´dniajàc
jednoczeÊnie interes pokrzywdzonego. Powo∏any przepis podkreÊla dobrowolnoÊç
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i poufnoÊç mediacji oraz fachowoÊç i bezstronnoÊç mediatora. Na skutek bezpo-
Êredniego kontaktu z pokrzywdzonym nieletni powinien uÊwiadomiç sobie szkodli-
woÊç pope∏nionego czynu, jego sprzecznoÊç z obowiàzujàcym porzàdkiem praw-
nym, a przede wszystkim charakter i rozmiar krzywdy, które swoim zachowaniem
wyrzàdzi∏ pokrzywdzonemu. 

Jest oczywiste, ˝e do post´powania mediacyjnego mogà byç kierowane jedy-
nie te sprawy, które nie budzà wàtpliwoÊci co do ich strony dowodowej. Mediacj´
przeprowadza si´ z inicjatywy lub za zgodà pokrzywdzonego i nieletniego. Zgoda
mo˝e byç cofni´ta na ka˝dym etapie post´powania mediacyjnego. Udzia∏ nielet-
niego w mediacji nie mo˝e byç wykorzystywany jako dowód przyznania si´ do po-
pe∏nienia czynu zabronionego. Sàd orzekajàcy w sprawie nieletniego ma jednak
obowiàzek uwzgl´dniç w wyroku sprawozdanie z przebiegu i wyników mediacji. 

W myÊl postanowieƒ ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich zapobie-
ganie oraz zwalczanie demoralizacji i przest´pczoÊci nieletnich nast´puje przez
stosowanie wobec nich Êrodków wychowawczych oraz Êrodka poprawczego.
Tym ostatnim jest umieszczenie nieletniego w zak∏adzie poprawczym. Stosowa-
nie wobec nieletnich kar przewidzianych w Kodeksie karnym mo˝e nastàpiç
„tylko w wypadkach prawem przewidzianych, je˝eli inne Êrodki nie sà w stanie
zapewniç resocjalizacji nieletniego” (art. 5 ustawy). Sà to sytuacje okreÊlone
w art. 10 § 2 Kodeksu karnego, a tak˝e dwa przypadki przewidziane w ustawie
o post´powaniu w sprawie nieletnich, w których dopuszczalne jest orzekanie
kary wobec nieletnich za pope∏nione przez nich czyny mi´dzy 13-tym a 17-tym
rokiem ˝ycia. W obu przypadkach (art. 13 i 94 ustawy) chodzi o sytuacje, w których
nieletni w chwili orzekania ukoƒczy∏ 18 lat bàdê przekroczy∏ t´ granic´ wieku
przed rozpocz´ciem wykonania Êrodka poprawczego. W tych sytuacjach – na za-
sadzie wyjàtku od regu∏y – ustawa pozwala sàdowi rodzinnemu oceniç czy
w konkretnym przypadku stosowanie Êrodka poprawczego jest celowe i zezwala
na wymierzenie nieletniemu kary, w tym równie˝ kary pozbawienia wolnoÊci.
Istotne jest, ˝e w obu przypadkach ustawa na∏o˝y∏a na sàd obowiàzek zastoso-
wania nadzwyczajnego jej z∏agodzenia. 

Omawiana ustawa okreÊla przes∏anki umieszczenia nieletniego sprawcy czynu
karalnego w zak∏adzie poprawczym. Sàd mo˝e orzec zastosowanie tego Êrodka,
je˝eli przemawia za tym wysoki stopieƒ demoralizacji nieletniego oraz okolicznoÊci
i charakter pope∏nionego przez niego czynu, a Êrodki wychowawcze okaza∏y si´
nieskuteczne lub nie rokujà resocjalizacji nieletniego. Orzekajàc umieszczenie
w zak∏adzie poprawczym, sàd nie okreÊla czasu pobytu w nim nieletniego. Maksy-
malny okres pobytu trwa jednak tylko do 21-ego roku ˝ycia. WczeÊniejsze opusz-
czenie zak∏adu mo˝e nastàpiç w razie spe∏nienia przes∏anek tzw. warunkowego
zwolnienia z zak∏adu poprawczego (stwierdzenie post´pów w wychowaniu, które
pozwalajà przewidywaç, ˝e po zwolnieniu nieletni b´dzie przestrzega∏ porzàdku
prawnego i zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego, art. 86 ustawy).
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Katalog Êrodków wychowawczych, które mo˝e orzec sàd rodzinny wobec nielet-
niego, jest szeroki i zró˝nicowany. Stosujàc kryterium celu, który ma osiàgnàç ich
zastosowanie, mo˝na je podzieliç na wychowawcze sensu stricte, opiekuƒcze,
terapeutyczne, restytucyjne i prohibicyjne. 

Do pierwszej grupy nale˝à:
• upomnienie, 
• obowiàzek wykonania okreÊlonych prac lub Êwiadczeƒ na rzecz pokrzywdzonego

albo spo∏ecznoÊci lokalnej,
• zobowiàzanie do przeproszenia pokrzywdzonego,
• zobowiàzanie nieletniego do uczestnictwa w odpowiednich zaj´ciach wycho-

wawczych lub szkoleniowych,
• umieszczenie nieletniego w oÊrodku szkolno-wychowawczym,
• na∏o˝enie obowiàzku podj´cia przez niego nauki lub pracy.

W grupie Êrodków o charakterze opiekuƒczym znajdujà si´: 
• nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów, 
• nadzór organizacji m∏odzie˝owej lub innej organizacji spo∏ecznej, zak∏adu pracy

albo osoby godnej zaufania, w przypadku udzielenia przez którykolwiek z tych
podmiotów por´czenia za nieletniego, 

• nadzór kuratora, 
• skierowanie do oÊrodka kuratorskiego, organizacji spo∏ecznej lub instytucji, zaj-

mujàcych si´ pracà z nieletnimi o charakterze wychowawczym,
• umieszczenie w rodzinie zast´pczej albo w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym.

Do Êrodków o charakterze terapeutycznym nale˝y zaliczyç: 
• zobowiàzanie nieletniego do uczestniczenia w zaj´ciach terapeutycznych,
• skierowanie do instytucji zajmujàcych si´ pracà z nieletnimi o charakterze tera-

peutycznym,
• umieszczenie w m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii. 

Charakter restytucyjny majà:
• zobowiàzanie nieletniego do naprawienia wyrzàdzonej szkody,
• przepadek rzeczy uzyskanych w zwiàzku z pope∏nieniem czynu zabronionego.

Prohibicyjne oddzia∏ywanie wykazujà nast´pujàce Êrodki, znajdujàce si´ w dys-
pozycji sàdu rodzinnego: 
• zobowiàzanie nieletniego do powstrzymania si´ od przebywania w okreÊlonych

Êrodowiskach i miejscach, 
• zobowiàzanie nieletniego do zaniechania u˝ywania alkoholu lub innego Êrodka,

który prowadzi do wprowadzenia si´ w stan odurzenia,
• zakaz prowadzenia pojazdów. 

67

Przest´pczoÊç nieletnich w Polsce

Rodzina i Prawo Nr 14-15 2010



Ustawa wyposa˝a sàd w uprawnienie do zastosowania w sprawie nieletnie-
go Êrodków przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym. Pozwala mu
te˝ zastosowaç inne Êrodki zastrze˝one do jego w∏aÊciwoÊci (art. 6 ustawy). Sàd
mo˝e zobowiàzaç rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowaw-
czych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego. Mo˝e równie˝ na∏o˝yç na nich
obowiàzek Êcis∏ej wspó∏pracy ze szko∏à, do której nieletni ucz´szcza, poradnià
psychologiczno-pedagogicznà lub innà poradnià specjalistycznà, zak∏adem
pracy, a tak˝e lekarzem lub zak∏adem leczniczym. W gestii sàdu jest równie˝ zo-
bowiàzanie rodziców lub opiekuna do naprawienia w ca∏oÊci lub w cz´Êci szko-
dy wyrzàdzonej przez nieletniego.

Nienaprawienie szkody wyrzàdzonej, niewykonywanie lub niew∏aÊciwe wykony-
wanie nadzoru odpowiedzialnego lub brak realizacji innych obowiàzków na∏o˝o-
nych na rodziców lub opiekunów nie podlega egzekucji. W takich przypadkach je-
dynà sankcjà, którà mo˝e pos∏u˝yç si´ sàd rodzinny jest kara pieni´˝na. 

Niezwykle istotnym uprawnieniem sàdu jest mo˝liwoÊç zwrócenia si´ do w∏aÊci-
wych instytucji paƒstwowych lub spo∏ecznych oraz jednostek samorzàdowych
o udzielenie niezb´dnej pomocy w poprawie warunków wychowawczych, byto-
wych lub zdrowotnych nieletniego. Uprawnieniu temu odpowiadajà powinnoÊci na-
∏o˝one na te podmioty przez inne ustawy, w szczególnoÊci ustaw´ z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póên. zm.).
W Êwietle tych rozwiàzaƒ zapewnienie opieki rodzicielskiej dziecku jej pozbawio-
nej, nale˝y do zadaƒ organów samorzàdowych szczebla powiatowego.

Dla pe∏niejszej charakterystyki uprawnieƒ orzeczniczych sàdu trzeba wspo-
mnieç jeszcze o jego kompetencjach w przypadkach stwierdzenia u nieletniego
upoÊledzenia umys∏owego, choroby psychicznej lub innego zak∏ócenia czynno-
Êci psychicznych bàdê na∏ogowego u˝ywania alkoholu albo innych Êrodków
wywo∏ujàcych stan odurzenia. W takich przypadkach sàd mo˝e orzec umiesz-
czenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zak∏a-
dzie leczniczym. 

JeÊli sàd uzna, ˝e w okreÊlonej sytuacji zachodzi potrzeba zapewnienia nie-
letniemu jedynie opieki wychowawczej mo˝e umieÊciç go w m∏odzie˝owym
oÊrodku wychowawczym lub m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii. Stan zdrowia
psychicznego nieletniego stwierdzajà biegli sàdowi. W przypadku, kiedy co naj-
mniej dwóch bieg∏ych lekarzy psychiatrów uzna nieletniego za upoÊledzonego
umys∏owo w stopniu g∏´bokim i w zwiàzku z tym wymagajàcego odpowiedniej
opieki, sàd mo˝e orzec umieszczenie takiego nieletniego w domu pomocy
spo∏ecznej33.
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Nasuwa si´ pytanie: który ze znanych w teorii modeli post´powaƒ z nieletnimi
zosta∏ zastosowany w naszym kraju? W literaturze przedmiotu wyró˝nia si´ bo-
wiem 3 klasyczne uj´cia: model jurydyczny, resocjalizacyjny i sprawiedliwoÊci na-
prawczej. Jednak w praktyce organów paƒstwowych, zajmujàcych si´ sprawami
nieletnich, ˝aden z tych modeli nie wyst´puje w czystej postaci. Zazwyczaj sà to
rozwiàzania, w których wspó∏wyst´pujà ró˝ne ich elementy.

Nie inaczej jest te˝ w naszym systemie prawnym. Ustawa z 1982 r. realizuje
model o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym. Za tego rodzaju ocenà
przemawia fakt, ˝e w katalogu Êrodków, których mo˝e u˝yç sàd rodzinny zdecy-
dowanie przewa˝ajà Êrodki wychowawcze i resocjalizacyjne. Ârodek o charakte-
rze jurydycznym – zak∏ad poprawczy – traktowany jest w ustawie jako ultima ratio
– ostatnie co mo˝na zrobiç, gdy Êrodki wychowawcze zawiod∏y lub dajà niewielkà
szans´ uzyskania efektu resocjalizacyjnego. Za uznaniem, ˝e mamy do czynienia
z modelem wychowawczo-resocjalizacyjnym przemawia równie˝ ogólna wska-
zówka interpretacyjna wszystkich przepisów ustawy, jakà jest wspomniana ju˝
wczeÊniej preambu∏a. Jak pami´tamy, wÊród celów ustawy szczególny nacisk po-
∏o˝ony zosta∏ na stworzenie warunków powrotu nieletniego do normalnego ˝ycia
oraz umocnienie funkcji opiekuƒczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialnoÊci
rodzin za wychowanie nieletnich.

4. Skala i charakter przest´pczoÊci nieletnich w latach 2000–2007

Zanim przejd´ do opisu zagro˝enia przest´pczoÊcià nieletnich konieczne jest
dokonanie zastrze˝enia, wa˝nego z punktu widzenia metodologii niniejszych wy-
wodów. Przest´pczoÊç nieletnich w wi´kszym stopniu ni˝ przest´pczoÊç doro-
s∏ych wydaje si´ byç nara˝ona na oddzia∏ywanie tzw. ciemnej liczby przest´pstw.
OdmiennoÊç statystycznego obrazu przest´pczoÊci nieletnich w stosunku do ob-
razu rzeczywistego wynika z natury zjawiska i zasadniczych ró˝nic w reagowaniu
na czyny pope∏nione przez doros∏ych i nieletnich. Do s´dziego rodzinnego trafia-
jà na ogó∏ spawy nieletnich, którzy ju˝ wczeÊniej sprawiali k∏opoty wychowaw-
cze. Poza statystykà znajdujà si´ liczne sytuacje, kiedy rodzina nieletniego po
ujawnieniu ekscesu postanawia zwi´kszyç nad nieletnim kontrol´ i opiek´, rezy-
gnujàc z powiadomienia stosownych organów. Spo∏eczny, a wi´c nieobwarowa-
ny sankcjami prawnymi, obowiàzek zawiadomienia rodziców, szko∏y, policji, sàdu
rodzinnego lub innego w∏aÊciwego organu spoczywa na ka˝dym, kto stwierdzi
istnienie okolicznoÊci Êwiadczàcych o demoralizacji nieletniego lub pope∏nieniu
przez niego czynu zabronionego. 

Obowiàzkiem tym obj´te sà równie˝ ustalenia dotyczàce systematycznego
uchylania si´ od obowiàzku szkolnego, u˝ywania alkoholu i Êrodków odurzajà-
cych, uprawiania nierzàdu, w∏ócz´gostwa i udzia∏u w grupach przest´pczych.
W rzeczywistoÊci reakcja spo∏eczna na opisane zjawiska jest bardzo selek-
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tywna i doÊç oportunistyczna. To samo dotyczy szko∏y, instytucji paƒstwowych
i organizacji spo∏ecznych, które z mocy ustawy (art. 4 § 3) majà obowiàzek
zawiadomiç sàd rodzinny lub policj´ o pope∏nieniu przez nieletniego czynu ka-
ralnego oraz podjàç czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, aby nie dopuÊciç do zatar-
cia Êladów i dowodów pope∏nienia czynu (w praktyce chodzi zazwyczaj o zabez-
pieczenie miejsca, niedopuszczenie do niego osób postronnych, ustalenie
ewentualnych Êwiadków). Przyj´∏o si´ jednak, ˝e dzieje si´ tak tylko wówczas,
kiedy zainteresowany podmiot uzna dany czyn za powa˝ny, uznajàc tym sa-
mym, ˝e wymaga reakcji policji lub sàdu rodzinnego. Jednak w wielu unikajà-
cych rejestracji statystycznej przypadkach ogranicza si´ do reakcji pozasàdo-
wej, którà uznaje, nie zawsze s∏usznie, za wystarczajàcà. W podobny sposób
zachowujà si´ te˝ jednostki terenowe policji, które na zasadzie nieformalnego
uzgodnienia z sàdem rodzinnym poprzestajà na zawiadomieniu o zdarzeniu
szko∏y lub rodziców. Tego rodzaju sytuacje tak˝e nie znajdujà odbicia w staty-
styce kryminalnej. Innym czynnikiem, który zniekszta∏ca obraz przest´pczoÊci
nieletnich jest akcyjny charakter dzia∏aƒ policji. W ró˝nych okresach i latach jej
jednostki z odmiennà intensywnoÊcià reagujà na okreÊlone rodzaje przest´p-
czego zachowania nieletnich.

W Êwietle tych okolicznoÊci nale˝y z ostro˝nà rezerwà podchodziç do oficjal-
nych danych statystycznych dotyczàcych przest´pczoÊci nieletnich, traktujàc je ja-
ko informacje ogólnoorientacyjne, ale jednoczeÊnie jedyne, które w mniejszym lub
wi´kszym stopniu odzwierciedlajà realne problemy zjawiska.

4.1. Poziom zagro˝enia 
Wed∏ug statystyki policyjnej w latach 2000–2007 ogólna liczba czynów karal-

nych pope∏nionych przez nieletnich w wieku od 13 do 17 lat oscylowa∏a miedzy
76.442 (2000 r.) a 72.476 (2007 r.). Najwi´cej czynów ustalono w 2006 r. – 77.515.
Najmniej w 2003 r. – 63.239. Udzia∏ czynów karalnych w przest´pczoÊci ogó∏em
waha∏ si´ od 6% w 2000 r., przez 4,3% trzy lata póêniej, do 6,3% w 2007 r. Najwi´k-
szà liczbà nieletnich sprawców czynów karalnych charakteryzowa∏ si´ 2000 r.
– 56.345 osób. Najni˝szà rok 2003 – 46.798. W koƒcowym roku oÊmiolecia liczba
nieletnich sprawców czynów karalnych si´gn´∏a 54.747 osób. W odniesieniu do
ogó∏u sprawców przest´pstw nieletni stanowili w roku 2000 – 13,9%, a na koniec
okresu 10,1%. Przez pozosta∏e lata ten odsetek oscylowa∏ wokó∏ poziomu 9%.
Proporcje zachodzàce mi´dzy liczbami przest´pstw stwierdzonych i podejrza-
nych ogó∏em a liczbami czynów karalnych i zbiorowoÊcià nieletnich ich sprawców
obrazujà wykresy 1 i 2, przedstawione poni˝ej. 

Liczby dotyczàce kategorii statystycznych zilustrowanych na wykresach zosta∏y
uj´te w tabeli 1, znajdujàcej si´ w aneksie do opracowania44.
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4 Por. tabela 1 na koƒcu opracowania niniejszego artyku∏u.



4.2. Dynamika zmian 
W opisywanym oÊmioleciu rozmiary przest´pczoÊci nieletnich wykazywa∏y prze-

ciwstawne tendencje. Do 2005 r. utrzymywa∏ si´ wyraêny trend spadkowy. Rok 2006
przyniós∏ najwy˝szy pu∏ap w ca∏ym okresie. Natomiast w roku koƒcowym poziom czy-
nów karalnych nieletnich zbli˝y∏ si´ do stanu charakterystycznego w 2005 r. W ca∏ym
oÊmioleciu liczby obrazujàce zjawisko waha∏y si´ w przedziale od 76 do 63 tysi´cy.
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Wykres 1. Przest´pstwa stwierdzone i czyny karalne w latach 2000–2007

Wykres 2. Podejrzani i sprawcy czynów karalnych w latach 2000–2007



W porównaniu do dekady lat 90-tych ubieg∏ego stulecia okres 2000–2007 cha-
rakteryzuje zdecydowanie ni˝sza dynamika czynów karalnych nieletnich. Do po-
∏owy lat 90-tych obserwowany by∏ bowiem systematyczny ich wzrost (od 60.525
w roku 1990 do 82.551 w roku 1995). W 1996 roku nastàpi∏ wyraêny spadek do
poziomu ok. 70 tysi´cy. W nast´pnych latach wystàpi∏ wzrost do blisko 79 tysi´cy
(w roku 1998). Równie˝ porównanie liczby podejrzanych w poszczególnych latach
90-tych z obrazem ostatnich oÊmiu lat przekonuje, ˝e u schy∏ku minionego stule-
cia przest´pczoÊç nieletnich charakteryzowa∏ wy˝szy pu∏ap wartoÊci bezwzgl´d-
nych i zdecydowanie silniejsza dynamika obserwowanych zmian.

4.3. Zarys struktury 
Przez ca∏e oÊmiolecie najliczniejszymi kategoriami czynów karalnych nieletnich

by∏y przest´pstwa przeciwko mieniu. Nale˝à do nich kradzie˝e mienia prywatnego,
kradzie˝e z w∏amaniem oraz kradzie˝e rozbójnicze, rozboje i wymuszenia. Drugà
zwracajàcà na siebie uwag´ grupà by∏y czyny karalne nieletnich okreÊlone w ustawie
o przeciwdzia∏aniu narkomanii. Trzecià – czyny polegajàce na spowodowaniu przez
nieletniego uszczerbku na zdrowiu innej osoby oraz udziale w bójkach i pobiciach.
Czwartà grupà szczególnie niebezpiecznych czynów karalnych nieletnich by∏y zgwa∏-
cenia i zabójstwa. Poni˝ej zilustrowane zosta∏y zmiany w strukturze tych czynów. 

Wykres 3. Podstawowe kategorie czynów karalnych nieletnich

Tabela 2 przedstawia szczegó∏owe dane liczbowe dotyczàce podstawowych ka-
tegorii czynów karalnych pope∏nionych przez nieletnich w okresie lat 2000–200755. 
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Analiza danych statystki policyjnej prowadzi do stwierdzenia, ˝e przedstawiony
wy˝ej zarys struktury rodzajowej czynów karalnych nieletnich od pi´ciu lat wykazu-
je cechy stabilizacji. Tendencj´ t´ najpe∏niej mo˝na opisaç, odwo∏ujàc si´ do staty-
styki z ostatnich dwóch lat okresu. Przez ca∏e oÊmiolecie nie zmieni∏y si´ równie˝
sposoby pope∏niania tych czynów, ich charakterystyka demograficzna, a tak˝e roz-
mieszczenie geograficzne. Szkicujàc obraz tej przest´pczoÊci opar∏em si´ na jed-
nym z najbardziej aktualnych dokumentów sprawozdawczych policji66.

Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowana wi´kszoÊç czynów karalnych
mia∏a charakter przest´pstw kryminalnych (odpowiednio w latach 2006 i 2007 – 80
i 93%), skierowanych g∏ównie przeciwko w∏asnoÊci oraz integralnoÊci osób. WÊród
tych zdarzeƒ dominowa∏y kradzie˝e mienia prywatnego – 10.540 czynów (w 2006 r.
– 11.650). Na drugim miejscu plasowa∏y si´ przest´pstwa narkotykowe – 9.310
czynów (w 2006 r. – 13.417). Kolejne pozycje zajmowa∏y kradzie˝e z w∏amaniem
– 9.185 czynów (9.419) oraz rozboje, kradzie˝e rozbójnicze i wymuszenia – 7.511
czynów (rok wczeÊniej – 8.154). Z mniejszà intensywnoÊcià dokonywane by∏y czy-
ny szczególnie groêne dla ˝ycia ludzi: spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
– 3.534 czyny (3.429 w 2006 r.), bójki i pobicia – 2.958 czynów (2.694), zgwa∏cenia
– 126 czynów (148), zabójstwa – 11 czynów (19).

Tradycyjnie g∏ównym miejscem pope∏niania przez nieletnich czynów karalnych by-
∏y Êrodowiska miejskie (w latach 2007 i 2006 odpowiednio 82 i 85% ogó∏u pope∏nio-
nych czynów). W zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków (ponad 60%) nieletni spraw-
cy dzia∏ali indywidualnie. Jednak przesz∏o 30% sprawców naruszy∏o prawo, dzia∏ajàc
w grupie rówieÊniczej bàdê z udzia∏em doros∏ych. Z regu∏y sprawcami czynów karal-
nych byli ch∏opcy. Ich rówieÊniczki stanowi∏y jedynie ok. 11% nieletnich sprawców. 

Blisko 1/3 czynów karalnych nieletnich zosta∏a pope∏niona na terenie placówek
oÊwiatowych i wychowawczych, w tym najwi´cej w szko∏ach Êrednich i zawodo-
wych, gimnazjach i szko∏ach podstawowych oraz w internatach i bursach szkol-
nych. Jak zwykle najcz´Êciej dochodzi∏o tu do rozbojów, kradzie˝y i wymuszeƒ roz-
bójniczych, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, bójek i pobiç, a tak˝e zgwa∏-
ceƒ (33 i 36 czynów). Na terenie szkolnym dosz∏o w 2007 r. do 3 zabójstw (rok
wczeÊniej odnotowano 1 zabójstwo).

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest utrzymywanie si´ wysokiego po-
ziomu czynów karalnych wÊród nieletnich, którzy w chwili ich pope∏nienia nie ukoƒ-
czyli 13 lat ˝ycia (dzieci). W porównaniu do lat poprzednich rok 2007 charakteryzo-
wa∏ si´ wzrostem rozmiarów zjawiska77. 

Liczba czynów dokonywanych przez dzieci (bezwarunkowa nieodpowiedzial-
noÊç) oscylowa∏a wokó∏ 2 tysi´cy rocznie. Na poczàtku okresu by∏o ich najwi´-
cej, bo blisko 2,5 tysiàca, a na koƒcu przesz∏o 2,3 tysiàca. Przewa˝a∏y kradzie˝e,
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6 Raport o dzia∏aniach policji w zakresie zapobiegania przest´pczoÊci i patologiom spo∏ecznym w 2007 roku,
Komenda G∏ówna Policji 2008, s. 4–38.

7 Por. dane z tabeli 3 na koƒcu niniejszego opracowania.



kradzie˝e z w∏amaniem i przest´pstwa o charakterze rozbójniczym (rozbój, kra-
dzie˝ rozbójnicza, wymuszenie). Na dalszym planie znajdowa∏y si´ uszkodzenia
rzeczy oraz czyny skierowane przeciwko osobom (spowodowanie uszczerbku
na zdrowiu, bójka i pobicie). Sporadycznie wyst´powa∏y czyny spe∏niajàce
przedmiotowe znamiona innych przest´pstw (gospodarczych, drogowych, nar-
kotykowych). W tej grupie wiekowej niemal ka˝dego roku odnotowywano kilka
zgwa∏ceƒ. Na przestrzeni oÊmiolecia zdarzy∏y si´ 4 przypadki zabójstw dokona-
nych przez dzieci.

Interesujàce dane dotyczàce charakterystyki czynów karalnych nieletnich przy-
nosi dzia∏alnoÊç policyjnych izb dziecka. Zgodnie z dyspozycjà art. 40 § 1 ustawy
w izbach dziecka umieszcza si´ nieletnich, wobec których istnieje uzasadnione
przypuszczenie, ˝e pope∏nili czyn karalny. JednoczeÊnie zachodziç musi uprawdo-
podobniona konkretnymi okolicznoÊciami sprawy obawa ukrycia si´ nieletniego
lub zatarcia Êladów czynu albo nie mo˝na ustaliç to˝samoÊci nieletniego. Zatrzy-
manie nieletniego w izbie dziecka nie mo˝e przekraczaç 72 godzin. W tym czasie
og∏asza si´ nieletniemu postanowienie sàdu o umieszczeniu w schronisku dla nie-
letnich lub tymczasowym umieszczeniu w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowaw-
czym, m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii albo w innej odpowiedniej placówce.
Oprócz wymienionej kategorii nieletnich w policyjnych izbach dziecka znajdujà si´
uciekinierzy z zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Nieletnich z tej gru-
py nie mo˝na jednak tam przetrzymywaç d∏u˝ej ni˝ 5 dni.

W latach 2006 i 2007 w policyjnych izbach dziecka przebywa∏o odpowied-
nio 7.841 i 7.624 nieletnich (tj. ok. 14% ogó∏u ustalonych sprawców czynów karal-
nych). W tej zbiorowoÊci 9 na 10 zatrzymanych by∏o ch∏opcami. Po raz pierwszy
znalaz∏o si´ w izbach dziecka 70% zatrzymanych. Pozostali umieszczeni tam byli
po raz kolejny. WÊród zatrzymanych najwi´cej by∏o nieletnich w wieku od 15–16 lat
– 3.382 osób, tj. 44% ogó∏u zatrzymanych. Nieletnich sprawców w wieku mi´-
dzy 16-tym a 17-tym rokiem ˝ycia by∏o 2.107 (28 %), a w wieku 13–14 – 1.382
(18%). ZbiorowoÊç osadzonych w izbach dziecka uciekinierów wynosi∏a 753 nielet-
nich, g∏ównie ch∏opców.

Od lat nie zmienia si´ kryminologiczny obraz przest´pczoÊci nieletnich. Miej-
scem dokonywania czynów karalnych sà przede wszystkim ulice, tereny osiedli,
zw∏aszcza w du˝ych miastach, obiekty handlowe (domy towarowe, sklepy, restau-
racje), salony gier, okolice dworców i przystanków komunikacji miejskiej oraz – jak
wczeÊnie wspomnia∏em – szko∏y i inne placówki oÊwiatowe. 

Najcz´stszymi motywami dokonywania czynów karalnych przez nieletnich sà:
• ch´ç zdobycia pieni´dzy albo wartoÊciowych lub presti˝owych przedmiotów,
• potrzeba zaimponowania lub zwrócenia na siebie uwagi innych,
• uto˝samianie si´ z wartoÊciami i celami m∏odzie˝owych grup subkulturowych,
• powielanie wzorów i zachowaƒ patologicznych, których êród∏em jest dom ro-

dzinny lub otoczenie rówieÊnicze,
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• odreagowanie scen przemocy, okrucieƒstwa, agresji i gwa∏tu oglàdanych w te-
lewizji, kinie czy w grach komputerowych,

• poszukiwanie akceptacji i poczucia osobistego bezpieczeƒstwa, których nielet-
ni nie znajdujà u rodziców i najbli˝szego otocznia,

• bunt i sprzeciw wobec Êwiata doros∏ych, 
• poczucie bezkarnoÊci, zw∏aszcza w warunkach powrotu do pope∏nionych wcze-

Êniej czynów.
Od wielu lat utrzymuje si´ zjawisko pope∏niania przez nieletnich, znajdujàcych

si´ pod wp∏ywem alkoholu lub Êrodków odurzajàcych, czynów przeciwko ˝yciu
i zdrowiu ludzi. W stanie upojenia alkoholowego lub zamroczenia Êrodkami o w∏a-
ÊciwoÊciach odurzajàcych dokonuje agresji co dziesiàty z ustalonych nieletnich
sprawców. W tym stanie dokonujà oni uszkodzeƒ cia∏a, rozbojów, pobiç, bójek
i zgwa∏ceƒ. Zachowanie tego rodzaju sprawców cechuje bezwzgl´dnoÊç i okru-
cieƒstwo. Policja sygnalizuje, ˝e nietrzeêwoÊç nieletnich jest stosunkowo cz´stym
powodem ich zatrzymania, gdy˝ w tym stanie cz´sto zachowujà si´ agresywnie
wobec przechodniów i osób postronnych. 

Podobnie jak nietrzeêwoÊç, zachowaniom dewiacyjnym nieletnich sprzyjajà uciecz-
ki dzieci i nastolatków z domów rodzinnych i placówek opiekuƒczych. Wielu nieletnich
nawiàzuje wtedy kontakty ze Êwiatem przest´pczym (np. Êrodowiskami z∏odziei kie-
szonkowych, w∏amywaczami lub dilerami narkotyków), przyjmujàc do realizacji zada-
nia o charakterze kryminalnym. W sytuacjach oderwania od rodziny wielu nieletnich
staje si´ ∏atwymi ofiarami przest´pców, co pog∏´bia ich spo∏eczne wykolejenie, Êwiado-
moÊç wyobcowania i stanowi pod∏o˝e etiologiczne do zachowaƒ gwa∏townych.

Regionami kraju, na terenie których ujawnia si´ najwi´cej nieletnich sprawców
czynów karalnych sà województwa: Êlàskie, szczególnie aglomeracja katowicka
(w roku 2007 – 7.277 osób), Warszawa i województwo mazowieckie (7.014), dolno-
Êlàskie, szczególnie aglomeracja Wroc∏awia (5.886), wielkopolskie, zw∏aszcza
aglomeracja Poznania (4.893), ∏ódzkie (4.111), ma∏opolskie, szczególnie aglome-
racja Krakowa (3.404). Najmniej nieletnich sprawców czynów karalnych wykazujà
regiony s∏abiej zurbanizowane, tj. województwa: Êwi´tokrzyskie (1.352), podlaskie
(1.447), opolskie (1.501) i podkarpackie (1.817).

4.4. Przest´pczoÊç nieletnich w orzecznictwie sàdów rodzinnych
Statystyka orzecznictwa sàdów rodzinnych pozwala na okreÊlenie skali i cha-

rakterystyki przeciwdzia∏ania czynom karalnym nieletnich. Najbardziej miarodajne
dane dotyczà ogólnej liczby nieletnich, wobec których zapad∏y prawomocne orze-
czenia, a tak˝e liczby dotyczàce Êrodków wychowawczych, poprawczych lub kar
wykonywanych wobec nieletnich w okresie od 2000 do 2007 r.

W tym czasie populacje nieletnich, wobec których sàdy prawomocnie orzek∏y
Êrodki wychowawcze, poprawcze lub kary w zwiàzku z pope∏nionymi przez nich
czynami karalnymi si´ga∏y od 25 do 28 tysi´cy ka˝dego roku (najni˝szym pozio-
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mem charakteryzowa∏ si´ 2002 r. – 25.111, najwy˝szym 2004 r. – 28.342). Rysunki
poni˝ej obrazujà sytuacj´ z roku 2004:
• mapka mniejsza przedstawia ogólnà liczb´ nieletnich w wieku od 13 do 16 lat,

wobec których prawomocnie orzeczono Êrodki wychowawcze i poprawcze
(w tysiàcach osób) oraz (pod kreskà) wspó∏czynnik tych nieletnich na 10 tysi´-
cy ich rówieÊników,

• mapka wi´ksza ilustruje liczby nieletnich w wieku 13–16 lat, wobec których orze-
czono wymienione wy˝ej Êrodki w poszczególnych województwach (w tysià-
cach osób) oraz (pod kreskà) wspó∏czynnik tych nieletnich na 10 tysi´cy rówie-
Êników w poszczególnych województwach88. 

W roku 2007 liczba nieletnich sprawców czynów karalnych wobec, których sà-
dy orzek∏y Êrodki wychowawcze i poprawcze by∏a zbli˝ona do poziomu najwy˝sze-
go w ca∏ym okresie (wynosi∏a – 27.790 osób).

W licznych sprawach nieletnich, którzy dopuÊcili si´ czynów karalnych, s´dzio-
wie rodzinni nie wszczynali post´powaƒ wyjaÊniajàcych albo wszcz´te umarzali,
uznajàc ˝e ujawnione okolicznoÊci nie dawa∏y podstawy do wszcz´cia post´powaƒ
lub ich prowadzenia albo, ˝e w konkretnych przypadkach orzeczenie Êrodków wy-
chowawczych lub poprawczych by∏oby niecelowe. Do tej grupy nale˝a∏y te˝ spra-
wy „za∏atwione w inny sposób” tzn. przekazane do prowadzenia prokuraturom, in-
nym sàdom, szko∏om i organizacjom spo∏ecznym.

Przez omawiane oÊmiolecie najliczniejszà grupà nieletnich, wobec których pra-
womocnie orzeczono Êrodki wychowawcze, poprawcze lub kary za dopuszczenie
si´ czynów karalnych byli sprawcy przest´pstw przeciwko mieniu. Ka˝dego roku
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stanowili oni oko∏o po∏ow´ ogólnej liczby nieletnich osàdzonych. WÊród nich
ok. 24 do 30% dokona∏o kradzie˝y mienia prywatnego (w ostatnich dwóch latach
odpowiednio – 8.524 i 8.012 osób). W granicach od 9–4% osàdzonych nieletnich
sprawców przest´pstw przeciwko mieniu dokona∏o kradzie˝y z w∏amaniem (w la-
tach 2006 i 2007 – 2.606 i 2.532). Ogólna liczba prawomocnie osàdzonych za roz-
boje, kradzie˝e rozbójnicze i wymuszenia oscylowa∏a w poszczególnych latach
wokó∏ liczby 2 tysi´cy osób (5–8% ogó∏ nieletnich osàdzonych za przest´pstwa
przeciwko mieniu).

Pozosta∏à cz´Êç osàdzonych nieletnich stanowili sprawcy przest´pstw narkoty-
kowych oraz czynów przeciwko ˝yciu i zdrowiu (spowodowanie ci´˝kiego
uszczerbku na zdrowiu, bójki i pobicia, zgwa∏cenia, zabójstwa). Warto zwróciç
uwag´, ˝e od roku 2000 do 2007 dynamika wzrostu osàdzonych sprawców bójek
i pobiç wynios∏a 167% (odpowiednio – 1795 oraz 2672). W przypadku sprawców
zgwa∏ceƒ si´gn´∏a poziomu 163% (39 i 61 osób). Liczba prawomocnie osàdzonych
nieletnich sprawców zabójstw zmniejszy∏a si´ (w 2000 r. – 17, w 2007 r. – 12 osób)99. 

W jaki sposób sàdy, korzystajàc z przyznanego im przez ustaw´ o post´powa-
niu w sprawach nieletnich instrumentarium prawnego, przeciwdzia∏ajà zjawisku de-
moralizacji i przest´pczoÊci nieletnich? Prób´ odpowiedzi na to pytanie przynosi
analiza zbiorowoÊci nieletnich przeprowadzona wed∏ug kryterium wykonywanych
wobec nich Êrodków wychowawczych lub poprawczych w opisywanym okresie.

Najliczniej w stosunku do nieletnich zagro˝onych demoralizacjà, zdemoralizo-
wanych lub pope∏niajàcych czyny karalne wykonywany by∏ Êrodek wychowawczy
w postaci nadzoru kuratora. W praktyce orzeczniczej sàdów rodzinnych Êrodek
ten odgrywa kluczowà rol´. Pozwala on na pedagogiczne, resocjalizacyjne i pro-
filaktyczne oddzia∏ywanie na nieletniego, pozostawiajàc go w jego dotychczaso-
wym Êrodowisku. Kurator w trakcie sprawowania nadzoru ma byç osobà, która
w sposób ca∏oÊciowy kieruje procesem wychowania nieletniego. W roku 2000
nadzorem kuratora spo∏ecznego obj´tych by∏o 22.914, zaÊ nadzorem kuratora
sàdowego – 16.475 nieletnich. Z biegiem lat liczba nieletnich obj´tych nadzorem
kuratorów spo∏ecznych zwi´kszy∏a si´ do poziomu 32.423 (2007 r.), podczas gdy
liczba nadzorów kuratorów sàdowych waha∏a si´ w granicach od 15 tysi´cy
(2004 r.) do 19 tysi´cy (2006 r.). Sàdy rodzinne majà obowiàzek sprawdzaç czy
nadzór kuratorski sprawowany jest w∏aÊciwie, tzn. czy nie sprowadza si´ do ak-
tywnoÊci formalnej.

Ka˝dego roku wobec ok. 15 do 17 tysi´cy nieletnich stosowany by∏ nadzór od-
powiedzialny rodziców lub opiekunów. Ten Êrodek wychowawczy sàdy stosujà tyl-
ko wtedy, gdy rodzice lub opiekunowie dajà r´kojmi´ nale˝ytego stosowania w∏a-
dzy rodzicielskiej lub opieki nad nieletnim. W tych przypadkach decydujàce zna-
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czenie mia∏y opinie bieg∏ych psychologów, ˝e zwiàzki emocjonalne nieletnich z ich
rodzicami nie by∏y zerwane. Istotà nadzoru odpowiedzialnego jest sk∏adanie sàdo-
wi okresowych sprawozdaƒ z osiàgni´ç nieletniego lub wykonywania na∏o˝onych
na niego obowiàzków. 

Co roku oko∏o 7 do 9 tysi´cy nieletnich przebywa∏o w m∏odzie˝owych oÊrod-
kach wychowawczych, w oÊrodkach socjoterapii lub w oÊrodkach szkolno-wycho-
wawczych. Ten rodzaj Êrodków wychowawczych sàdy orzekajà wtedy, gdy inne
Êrodki nie odnios∏y po˝àdanego skutku. Umieszczenie nieletniego w wymienio-
nych oÊrodkach jest zawsze poprzedzane badaniami w rodzinnych oÊrodkach dia-
gnostyczno-konsultacyjnych lub innych placówkach specjalistycznych.

W rezultacie orzeczeƒ sàdów rodzinnych w oÊrodkach kuratorskich ka˝dego
roku przebywa∏o oko∏o 800 do 1500 nieletnich. OÊrodki te dzia∏ajà przy sàdach
rodzinnych. Jest w nich prowadzona wzmo˝ona opieka wychowawcza i nadzór
nad zachowaniami nieletnich. Przes∏ankà do zastosowania tego Êrodka jest
uznanie przez sàd, ˝e nieletni pochodzi z rodziny niewydolnej wychowawczo.
W sytuacji, kiedy rodzice nieletnich niew∏aÊciwie wykonywali w∏adz´ rodzicielskà
lub gdy nieletni nie mieli rodziców, sàdy rodzinne umieszcza∏y nieletnich równie˝
w rodzinach zast´pczych (spokrewnionych z nieletnim, niespokrwenionych, za-
wodowych, wielodzietnych, specjalistycznych, o charakterze pogotowia rodzin-
nego). Sàdy rodzinne orzeka∏y równie˝ skierowanie nieletnich do instytucji lub
organizacji powo∏anych do przygotowania zawodowego. By∏y to szko∏y przyza-
k∏adowe, zasadnicze szko∏y zawodowe, zak∏ady pracy prowadzàce nauczanie
zawodu oraz Ochotnicze Hufce Pracy. 

W opisywanym oÊmioleciu najsurowszy Êrodek, jakim dysponujà sàdy rodzin-
ne, czyli umieszczenie w zak∏adzie poprawczym, stosowany by∏ nader ostro˝nie.
Wykonywano go wobec ok. 2.000 nieletnich rocznie (najliczniej w 2000 roku wo-
bec 2.349 nieletnich, najrzadziej w roku 2007 – wobec 1.854). Umieszczenie nielet-
niego w zak∏adzie poprawczym ma s∏u˝yç resocjalizacji wychowanka. Proces ten
zale˝y od oferty resocjalizacyjnej zak∏adu oraz od indywidualnego planu resocjali-
zacji nieletniego. Kwestie te normuje rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 17 paêdziernika 2001 r. w sprawie zak∏adów popraw-
czych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359). W ramach oferty reso-
cjalizacyjnej okreÊla si´ zakres oddzia∏ywaƒ wychowawczych i terapeutycznych,
warunki zatrudnienia wychowanka w zak∏adzie oraz zasady wychowawcze, realizo-
wane w toku jego nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Indywidualny plan
resocjalizacji obejmuje mi´dzy innymi rodzaje i formy oddzia∏ywaƒ resocjalizacyj-
nych, zakres, kierunki i formy nauczania i kszta∏cenia zawodowego, sposób wspó∏-
dzia∏ania z rodzinà nieletniego, kryteria oceny przebiegu resocjalizacji oraz pro-
gram przygotowaƒ wychowanka do ˝ycia po zwolnieniu z zak∏adu. Misjà zak∏adu
poprawczego jest doprowadzenie wychowanka do integracji spo∏ecznej i pe∏nego
usamodzielnienia si´. 
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Wykres 4. Nieletni wed∏ug wykonywanych Êrodków wychowawczych i poprawczych

Tabela 5 przedstawia szczegó∏owe dane liczbowe dotyczàce nieletnich wed∏ug
wykonywanych Êrodków wychowawczych i poprawczych w latach 2000–20071100. 

WÊród krytycznych wypowiedzi sygnalizowanych w publicznych dyskusjach
na temat polityki orzeczniczej sàdów rodzinnych podkreÊla si´, ˝e system przywra-
cania spo∏eczeƒstwu niedostosowanych spo∏ecznie nieletnich zbyt póêno reaguje
na problemy dzieci i m∏odzie˝y. Niekiedy sàdowa reakcja nast´puje dopiero wów-
czas, gdy sà one ju˝ „za doros∏e”, a ich postawy g∏´boko zniekszta∏cone i pedago-
gicznie zaniedbane. Postuluje si´ wi´c, aby od chwili, kiedy pojawiajà si´ pierwsze
sygna∏y o niewydolnoÊci wychowawczej rodziny do akcji mogli wkraczaç kuratorzy,
pracownicy socjalni, specjaliÊci prewencji z policji i inni kompetentni doradcy, roz-
poczynajàc prac´ z zagro˝onym dzieckiem i dysfunkcjonalnym otoczeniem. D∏u-
gotrwa∏y brak interwencji na poziomie najbli˝szego Êrodowiska nieletnich powodu-
je, ˝e ingerencja sàdów nierzadko nast´puje po ukszta∏towaniu si´ i utrwaleniu ne-
gatywnych zachowaƒ. 

Od wielu lat podnoszony jest tak˝e postulat modernizacji prawa dla nieletnich.
Chodzi o akt prawny lepiej ni˝ obecna ustawa odnoszàcy si´ do realiów wspó∏czesno-
Êci, zapewniajàcy wymiarowi sprawiedliwoÊci mo˝liwoÊç adekwatnych reakcji w sytu-
acjach, gdy naruszajàcymi przepisy sà dzieci w wieku poni˝ej 13-stu lat, albo kiedy
ujawniane czyny dokonywane sà ze szczególnym nasileniem z∏ej woli i w sposób dra-
styczny. W Êrodowiskach prawniczych mówi si´ o potrzebie w∏aÊciwych dla specyfiki
post´powania rozwiàzaniach, które w jednym zwartym akcie prawnym ujmie ca∏oÊç
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zagadnieƒ dotyczàcych nieletnich i w zdecydowanie mniejszym ni˝ dotàd stopniu b´-
dzie korzystaç z instytucjonalnych zapo˝yczeƒ z pokrewnych ga∏´zi prawa. 

Innym powa˝nym problemem jest koniecznoÊç zapewnienia szybszego ni˝ do-
tychczas egzekwowania postanowieƒ sàdów rodzinnych. Wyraênego usprawnienia
wymaga wspó∏praca tych sàdów z placówkami wychowawczymi i resocjalizacyjny-
mi, podleg∏ymi innym resortom ni˝ resort sprawiedliwoÊci. Obecny stan rzeczy jest
dysfunkcjonalny. Pogarsza on sprawnoÊç umieszczania osàdzonych nieletnich
w m∏odzie˝owych oÊrodkach wychowawczych i m∏odzie˝owych oÊrodkach socjote-
rapii (nale˝à do MEN) oraz placówkach opiekuƒczo-wychowawczych (pozostajà-
cych w gestii Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej). Niedostatki koordynacji w tej
dziedzinie w istotny sposób obni˝ajà skutecznoÊç wykonywania orzeczeƒ sàdo-
wych. Nowego spojrzenia wymaga równie˝ wspó∏dzia∏anie sàdów rodzinnych z sa-
morzàdami terytorialnymi i innymi instytucjami zajmujàcymi si´ rodzinà i dzieçmi.

Wymiar sprawiedliwoÊci ma ambicj´ wychowywania nieletnich. Jednak, jak do-
tychczas, zbyt wiele czasu i uwagi sàdy rodzinne tracà na egzekwowanie wykona-
nia wydanych przez siebie postanowieƒ. Dlatego ze Êrodowiska s´dziów rodzin-
nych s∏ychaç postulaty, wskazujàce na pilnà potrzeb´ g∏´bokich przeobra˝eƒ
w funkcjonowaniu prawa dla nieletnich. 

5. Przyczyny i warunki przest´pczoÊci nieletnich – diagnoza sytuacji,
cele i stopieƒ realizacji przedsi´wzi´ç okreÊlonych w Krajowym
Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Spo∏ecznemu
i Przest´pczoÊci wÊród Dzieci i M∏odzie˝y

W 2003 r. Rada Ministrów uchwali∏a Krajowy Program Zapobiegania Niedosto-
sowaniu Spo∏ecznemu i Przest´pczoÊci wÊród Dzieci i M∏odzie˝y. Rzàd uzna∏, ˝e
dotychczasowe rozproszone programy przeciwdzia∏ania demoralizacji i przest´p-
czoÊci nieletnich charakteryzowa∏y si´ ograniczonà skutecznoÊcià. Postanowi∏ sko-
ordynowaç przedsi´wzi´cia wszystkich podmiotów zobowiàzanych ustawowo
do prowadzenia dzia∏aƒ zapobiegawczych. W∏àczy∏ do nich samorzàd terytorialny,
organizacje pozarzàdowe, podmioty niepubliczne i wszystkich zainteresowanych
dobrem m∏odego pokolenia. Z uwagi na ró˝norodnoÊç i z∏o˝onoÊç problematyki
realizacja programu zosta∏a roz∏o˝ona na okres 10 lat (2004–2013). 

W ocenie rozmiarów i skutków niedostosowania spo∏ecznego m∏odzie˝y wzi´to
pod uwag´: 
• wysoki poziom przest´pczoÊci nieletnich, traktowanej jako podstawowy prze-

jaw ich demoralizacji,
• zjawisko picia alkoholu przez nieletnich oraz si´ganie przez nich po narkotyki,
• ucieczki nieletnich z domów rodzinnych i placówek opiekuƒczo-wychowawczych,
• wp∏yw subkultur m∏odzie˝owych, wyznajàcych kult przemocy i agresji wobec

otoczenia, 
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• zjawisko prostytucji dziewczàt i ch∏opców, wynikajàce z patologii rodzin i Êrodo-
wisk m∏odzie˝owych oraz ch´ci szybkiego zdobycia pieni´dzy.
W omawianym dokumencie rzàdowym znalaz∏a si´ propozycja zdefiniowania

niedostosowania spo∏ecznego nieletnich. Wed∏ug tej koncepcji polega ono na nie-
umiej´tnoÊci pe∏nienia w∏aÊciwych dla wieku ról spo∏ecznych, zgodnie z oczekiwa-
niami i ogólnie przyj´tymi normami, utraceniu satysfakcjonujàcych kontaktów inter-
personalnych oraz nieprzyswojeniu sobie przez nieletniego spo∏ecznie akceptowa-
nych sposobów realizacji w∏asnych potrzeb.

Jako czynniki zwi´kszajàce szanse wadliwej socjalizacji wymieniono mi´dzy
innymi:
• pogarszajàcà si´ sytuacj´ materialnà wielu rodzin, wychowujàcych dwoje i wi´-

cej dzieci (w 2001 r. 40% tych rodzin swojà sytuacj´ bytowà oceni∏o jako z∏à lub
bardzo z∏à), 

• wzrost bezrobocia ojców i matek w rodzinach wielodzietnych,
• zwi´kszanie si´ liczby rodzin niewydolnych wychowawczo (rodziny rozbite, rodzi-

ce samotnie wychowujàcy dzieci, wzrost liczby rodzin z problemem alkoholowym),
• powszechny brak kontroli sposobu sp´dzania wolnego czasu przez dzieci

i m∏odzie˝ oraz niedostatecznà ofert´ atrakcyjnych form sp´dzania wolnego
czasu i rozwijania spo∏ecznie akceptowanych zainteresowaƒ,

• wp∏yw niekontrolowanych treÊci masowej informacji, promujàcych agresywne
i przest´pcze wzorce zachowaƒ, 

• przejawy przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej wobec dzieci,
• przypadki zaniedbanych zaburzeƒ rozwojowych nieletnich, w szczególnoÊci

w sferze zdrowia psychicznego, percepcji i opóênieƒ rozwoju intelektualnego, 
• niski poziom umiej´tnoÊci rozwiàzywania konfliktów w rodzinach, szko∏ach

i w Êrodowiskach m∏odzie˝owych.
NiepomyÊlne prognozy spo∏eczno-demograficzne, ogólny wzrost zagro˝eƒ roz-

wojowych nieletnich oraz zwi´kszanie si´ obszarów ryzyka spo∏ecznego spowodo-
wa∏y, ˝e w Krajowym Programie jako ogólne cele przyj´to:
1) zahamowanie dynamiki wzrostu niedostosowania spo∏ecznego oraz prze-

st´pczoÊci dzieci i m∏odzie˝y;
2) eliminowanie i ∏agodzenie drastycznych przejawów niedostosowania spo-

∏ecznego, w szczególnoÊci zagra˝ajàcych zdrowiu i ˝yciu dzieci i m∏odzie-
˝y oraz pozostawiajàcych trwa∏e, niekorzystne dla ich przysz∏oÊci skutki.
Krajowy Program jest systemem zintegrowanych dzia∏aƒ zapobiegajàcych za-

gro˝eniom prawid∏owego rozwoju dziecka poprzez systematyczne i równolegle
prowadzone dzia∏ania w sferze zdrowia, wychowania, edukacji, kultury, rozwoju sa-
morzàdnoÊci obywatelskiej oraz rozwiàzaƒ ekonomicznych, prawnych i porzàdku
publicznego. Tak szerokie uj´cie profilaktyki niedostosowania spo∏ecznego oraz
przest´pczoÊci dzieci i m∏odzie˝y znalaz∏o swój wyraz w trzech podstawowych nur-
tach dzia∏aƒ zaradczych: 
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1) uprzedzajàcych (akcje edukacyjne adresowane do ogó∏u spo∏eczeƒstwa,
a tak˝e do rodziców, dzieci i m∏odzie˝y oraz osób pracujàcych z nimi albo na ich
rzecz);

2) powstrzymujàcych (przedsi´wzi´cia o charakterze psychologicznym, pedago-
gicznym, reedukacyjnym, kompensacyjnym, terapeutycznym i innym, kierowa-
ne do dzieci i m∏odzie˝y z grupy ryzyka zagro˝enia, z utrudnionà lub zaburzo-
nà socjalizacjà);

3) interwencyjnych (czynnoÊci resocjalizacyjne i lecznicze, kierowane do Êrodowisk
zagro˝onych patologià spo∏ecznà i nieletnich pope∏niajàcych czyny karalne). 
Program wyznaczy∏ ramy i kierunki dzia∏aƒ podejmowanych w obr´bie kompe-

tencji resortów, jednostek samorzàdu terytorialnego, organizacji pozarzàdowych
i innych podmiotów niepublicznych oraz autorskich i lokalnych rozwiàzaƒ w dzie-
dzinie profilaktyki spo∏ecznej.

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji. Poczynajàc od roku 2004 ten w∏aÊnie resort przedstawia Radzie Ministrów rocz-
ne sprawozdania z realizacji programu. 

W sprawozdaniu za rok 2007 stwierdzono, ˝e kolejny ju˝ rok potwierdza aktual-
noÊç i przydatnoÊç programu do zadaƒ, które mu wyznaczono. Jako g∏ówny ko-
rzystny rezultat wskazano zmniejszenie si´ rozmiarów czynów karalnych nieletnich
w porównaniu z rokiem poprzednim. Autorzy sprawozdania uznali to zjawisko
za nast´pstwo oddzia∏ywaƒ wychowawczych realizowanych w ramach programu.
WÊród mocnych jego stron wymienia si´ mi´dzy innymi popraw´ skutecznoÊci
dzia∏aƒ wychowawczych w placówkach oÊwiatowych, zwi´kszenie dost´pnoÊci
do specjalistycznej pomocy psychologiczno–pedagogicznej, zwi´kszenie nadzoru
pedagogicznego oraz popraw´ stanu bezpieczeƒstwa uczniów w szko∏ach i pla-
cówkach oÊwiatowych. Jako s∏abe strony programu przedstawiono niedostatki
w jego finansowaniu oraz zbyt niskà aktywnoÊç spo∏ecznoÊci lokalnych. Sprawoz-
danie zwraca uwag´, ˝e w nast´pnych latach szczególny nacisk b´dzie po∏o˝ony
na nast´pujàce obszary dzia∏aƒ:
• przeciwdzia∏anie problemowi „eurosieroctwa”,
• aktywizowanie spo∏ecznoÊci lokalnych,
• przedsi´wzi´cia w stosunku do najm∏odszych nieletnich w wieku od 6 do 13 lat,
• dzia∏anie wolontariatu w organizacjach pozarzàdowych, uczestniczàcych w ob-

szarze obj´tym programem,
• poradnictwo i edukacja rodziców zakresie rozpoznawania zagro˝eƒ i uzale˝nieƒ

dzieci i m∏odzie˝y,
• zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i wychowanków szkó∏ oraz placó-

wek oÊwiatowych; organizowanie pozalekcyjnych zaj´ç sportowych,
• tworzenie Êwietlic Êrodowiskowych i socjoterapeutycznych oraz zapewnienie im

odpowiedniej kadry wychowawców i specjalistów. 
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6. Zarys ogólnych za∏o˝eƒ do projektu ustawy – Prawo nieletnich 

Od ponad dwóch lat w Ministerstwie SprawiedliwoÊci znajduje si´, opracowany
przez zespó∏ specjalistów kierowanych przez prof. Andrzeja Gaberle, projekt usta-
wy – Prawo nieletnich. Celem tej propozycji systemowej jest dostosowanie polskie-
go ustawodawstwa w sprawach nieletnich do standardów mi´dzynarodowych.
Po ratyfikacji przez Polsk´ Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz Europejskiej
Konwencji o wykonywaniu praw dzieci obie te umowy mi´dzynarodowe sta∏y si´
cz´Êcià krajowego porzàdku prawnego. Jednak˝e niektóre ich postanowienia jak
dotàd nie znalaz∏y odbicia w przepisach ustawy o post´powaniu nieletnich. Przede
wszystkim dotyczy to zapewnienia minimalnego poziomu gwarancji praw dziecka
na ka˝dym etapie post´powania.

JeÊli projektowany akt prawny wejdzie w ˝ycie, b´dzie mia∏ charakter rozwiàza-
nia kodeksowego, gdy˝ posiada uniwersalny i ca∏oÊciowy charakter. Z za∏o˝enia
reguluje ca∏à problematyk´ nieletnich w jednym akcie prawnym. Sk∏ada si´
z trzech zasadniczych cz´Êci: materialnej, procesowej i wykonawczej. Przygotowy-
wany projekt ma stanowiç, niezale˝ny od prawa karnego i cywilnego, zespó∏ prze-
pisów okreÊlajàcych zasady interwencji organów paƒstwa wobec niepo˝àdanych
zachowaƒ nieletnich. 

Istotà projektowanych zmian jest takie sformu∏owanie przepisów prawa nielet-
nich, aby lepiej ni˝ obecne rozwiàzania s∏u˝y∏y dobru nieletniego. Z za∏o˝enia wi´c
nieletni b´dzie podmiotem post´powania, wyposa˝onym w szersze ni˝ dzisiaj
uprawnienia, gwarantujàce mu spe∏nianie tej roli. 

Najistotniejsza jednak zmiana dotyczy jednolitoÊci procedury. Niezale˝nie od
charakteru sprawy nie b´dzie si´ ona dzieliç, tak jak obecnie, na post´powanie
opiekuƒczo–wychowawcze (oparte na zasadach post´powania cywilnego) i po-
prawcze (wzorowane na post´powaniu karnym). W ka˝dym przypadku b´dzie si´
toczyç wed∏ug w∏asnych, specyficznych przepisów jako post´powanie o charak-
terze ochronno-wychowawczym. Warunki orzekania Êrodków reakcji majà si´
znajdowaç w „materialnej” cz´Êci ustawy. Projekt wprowadza równie˝ nowà defini-
cj´ nieletniego. Kryterium nieletnioÊci ma wyznaczaç przedzia∏ czasowy mi´dzy
ukoƒczonym 10-tym, a nie ukoƒczonym 18-tym rokiem ˝ycia. Nowa ustawa ma
utrwalaç dobrà praktyk´, aby post´powanie z nieletnimi na ka˝dym etapie nale˝a-
∏o do w∏aÊciwoÊci organów wyspecjalizowanych. W ogólnych za∏o˝eniach do pro-
jektu ustawy argumentuje si´, ˝e skoro post´powanie z nieletnimi b´dzie odr´bnà
regulacj´ prawnà, to mogà w nim dzia∏aç jedynie organy, posiadajàce do tego pro-
fesjonalne przygotowanie.
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ANEKS
do opracowania „Przest´pczoÊç nieletnich w Polsce”

Tabela 1. Przest´pstwa stwierdzone, czyny karalne nieletnich oraz podejrzani
ogó∏em i nieletni sprawcy czynów karalnych w latach 2000–20071111

Tabela 2. Podstawowe kategorie czynów karalnych nieletnich1122
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11 èród∏o: Komenda G∏ówna Policji.
12 èród∏o: Komenda G∏ówna Policji.



Tabela 3. Czyny zabronione nieletnich do lat 13 (dzieci) w latach 2000–20071133
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Tabela 4. Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono Êrodki wychowawcze,
poprawcze lub kary w zwiàzku z czynami karalnymi1144
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14 èród∏o: Wydzia∏ Statystyki Ministerstwa SprawiedliwoÊci.



Tabela 5. Nieletni wg. wykonywanych Êrodków wychowawczych i poprawczych
w latach 2000–20071155
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Roman Kulma

EfektywnoÊç wykonania orzeczeƒ sàdowych
o obowiàzku podj´cia leczenia odwykowego 

(Komunikat o wynikach badaƒ aktowych przeprowadzonych
w Instytucie Wymiaru SprawiedliwoÊci)

Obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu uzale˝nienia od alkoholu

I. Obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu uzale˝nienia od alkoholu wy-
nika z ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi
z dnia 26 paêdziernika 1982 r.11. Osoba uzale˝niona mo˝e zostaç zobowiàza-
na do podj´cia leczenia, gdy w zwiàzku z nadu˝ywaniem alkoholu powoduje roz-
k∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizacj´ ma∏oletnich, uchyla si´ od pracy albo syste-
matycznie zak∏óca spokój lub porzàdek publiczny.

Nale˝y odró˝niç poj´cie efektywnoÊci leczenia uzale˝nienia od efektywnoÊci
wykonania orzeczenia sàdowego. Orzeczenie sàdowe nak∏ada jedynie obowià-
zek podj´cia, nie zaÊ ukoƒczenia terapii, nie okreÊla zatem jakie skutki ma przy-
nieÊç wykonanie tego obowiàzku.

Leczeniem odwykowym zajmujà si´ stacjonarne i niestacjonarne zak∏ady lecz-
nictwa odwykowego.

Orzekanie obowiàzku poddania si´ leczeniu odwykowemu nale˝y do sàdów ro-
dzinnych (wydzia∏ów rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych)22.

Podstawowym wymogiem orzeczenia obowiàzku leczenia jest przeprowadze-
nie badaƒ przez bieg∏ych na okolicznoÊç stwierdzenia uzale˝nienia od alkoholu,
potrzeby podj´cia leczenia oraz okreÊlenia jego formy. Badanie mo˝e byç wykona-
ne na etapie zbierania dokumentacji przez komisje rozwiàzywania problemów al-
koholowych lub prokuratur´. W razie ich nie wykonania, badanie zleca sàd.

Instytucjami uprawnionymi do sk∏adania wniosku o orzeczenie obowiàzku
leczenia sà komisje rozwiàzywania problemów alkoholowych oraz jednostki pro-
kuratury.

Sàd rodzinny mo˝e zobowiàzaç osob´ uzale˝nionà od alkoholu do podj´cia le-
czenia odwykowego w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie leczniczym.
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Osoby kierowane przez sàd przyjmowane sà poza kolejnoÊcià jednak tylko do wy-
korzystania limitu 20% wszystkich miejsc przeznaczonych dla pacjentów leczonych
z uzale˝nienia.

Obowiàzek poddania si´ leczeniu trwa tak d∏ugo jak wymaga tego cel leczenia,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ 2 lata. W czasie wykonywania orzeczenia sàd mo˝e je zmie-
niç w zale˝noÊci od potrzeb. Postanowienie o zmianie orzeczenia wydaje sàd ro-
dzinny na wniosek kuratora bàdê zak∏adu leczàcego. Zmiana mo˝e jednak doty-
czyç wy∏àcznie rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego.

II. Badaniem efektywnoÊci wykonania orzeczenia sàdowego, przeprowadzo-
nym w Instytucie Wymiaru SprawiedliwoÊci, by∏y obj´te dobrane losowo orzecze-
nia, które zosta∏y wydane w pierwszej po∏owie 2006 r. i wykonane do koƒca pierw-
szej po∏owy 2008 r. Celowe wydaje si´ wi´c przedstawienie kluczowych informacji
o orzeczeniach z tego roku.

W 2006 r. wykonywano 53 517 orzeczeƒ dotyczàcych obowiàzku podj´cia le-
czenia odwykowego, z czego 29 794 orzeczeƒ (55,7%) dotyczy∏o leczenia w zak∏a-
dzie niestacjonarnym oraz 23 723 (44,3%) – leczenia w z zak∏adzie stacjonarnym. 

SpoÊród wszystkich wykonywanych spraw, w 21 794 (41% ogó∏u spraw) orze-
czono dodatkowo nadzór kuratora. 15 198 (70% nadzorów) prowadzonych by∏o
przez kuratorów spo∏ecznych.

Tylko od 2004 do 2007 r. nastàpi∏ wzrost post´powaƒ rozpoznawczych o 44%.
Liczba post´powaƒ wykonawczych wzros∏a zaÊ o blisko 1/3. W tych latach Êrednio
jedynie 40% uzale˝nionych uda∏o si´ umieÊciç w oÊrodku stacjonarnym. Sà jednak
okr´gi (Ostro∏´ka, Kielce, Krosno), w których w pierwszej po∏owie 2007 r. jedynie
co czwarty uczestnik trafi∏ do zak∏adu leczniczego a w okr´gach w∏oc∏awskim, biel-
sko-bialskim i radomskim – co piàty. Zdecydowanie najni˝sza efektywnoÊç cechu-
je okr´g s∏upski, w którym jedynie 8% uczestników post´powania sàdowego, skie-
rowanych do zak∏adu stacjonarnego, zosta∏o w nim umieszczonych.

Okres oczekiwania na przyj´cie do oÊrodka trwa Êrednio 6,5 miesiàca33 (dane
dla pierwszej po∏owy 2007 r.). W niektórych okr´gach sàdowych okres ten wynosi
jednak blisko 16 miesi´cy, jak np. w Kielcach, czy nawet dochodzi do 19 miesi´cy,
jak np. w ¸om˝y. 

Odleg∏e terminy leczenia cz´sto uniemo˝liwiajà wykonanie orzeczenia, szcze-
gólnie gdy osoba uzale˝niona nie stawi si´ w oÊrodku, bowiem na wyznaczenie ko-
lejnego terminu mo˝e zabraknàç czasu z uwagi na dwuletni okres trwania obowiàz-
ku podj´cia leczenia.

III. Niniejszy komunikat przedstawia wybrane wyniki badania skutecznoÊci wyko-
nania orzeczeƒ sàdów rodzinnych dotyczàcych obowiàzku poddania si´ leczeniu
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osoby uzale˝nionej od alkoholu44. Badanie dotyczy∏o 460 akt wykonawczych w spra-
wach, w których prawomocne orzeczenie by∏o wydane w pierwszej po∏owie 2006 r.

Wykonanie orzeczeƒ o obowiàzku podj´cia leczenia niestacjonarnego

I. Badanie obj´∏o 269 akt sàdowych, w których sàd wyda∏ orzeczenie o zobo-
wiàzaniu uczestnika do podj´cia leczenia niestacjonarnego. W 121 sprawach (co
stanowi∏o 45% wszystkich spraw) orzeczono równie˝ nadzór kuratora.

II. Jednostki prokuratury z∏o˝y∏y wnioski o zobowiàzanie do leczenia w 1/3 tych
spraw. Po∏owa z nich by∏a konsekwencjà prowadzonego post´powania przygoto-
wawczego w sprawie o pope∏nienie przest´pstwa. Pozosta∏e sprawy by∏y wszcz´-
te na wniosek komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych.

III. W celu wykonania orzeczenia obowiàzku leczenia w formie ambulatoryjnej
sàd pisemnie zobowiàzuje osob´ uzale˝nionà do stawienia si´ w poradni uzale˝-
nieƒ lub w innym oÊrodku spe∏niajàcym w danej miejscowoÊci rol´ poradni odwy-
kowej. W niektórych sprawach sàd wyznacza termin, do którego uczestnik musi
zg∏osiç si´ do poradni aby rozpoczàç leczenie, w innych – termin nie by∏ okreÊlo-
ny. Rzadko sàd nakazywa∏ Policji doprowadzenie uczestnika do poradni, poniewa˝
podj´cie leczenia w tej formie wymaga systematycznego (na ogó∏ dwukrotnego
w tygodniu) ucz´szczania na spotkania terapeutyczne. Trudno oczekiwaç zatem,
aby w przypadku unikania leczenia przez osob´ uzale˝nionà policja za ka˝dym ra-
zem dowozi∏a jà do poradni.

Sàd stosuje kontrol´ w postaci zobowiàzania uczestnika do przedstawienia za-
Êwiadczenia o podj´tym leczeniu, kieruje pismo z zapytaniem o takà informacj´
do poradni uzale˝nieƒ, zarzàdza przeprowadzenie wywiadu Êrodowiskowego bàdê
ustanawia nadzór kuratora.

IV. Niektóre ustalenia poczynione w toku badania akt spraw, w których zosta∏
orzeczony obowiàzek leczenia w formie ambulatoryjnej by∏y nast´pujàce:
– orzeczenia zapad∏y wobec 27 kobiet (10% spraw) i 242 m´˝czyzn (90% spraw),
– wiek uczestników w chwili wydania orzeczenia mia∏ nast´pujàcà struktur´: 10%

uczestników mia∏o do 30 lat (w tym jedynie nieca∏e 3% osób by∏a w wieku
do 25 lat), blisko 20% osób liczy∏o 30 do 40 lat, prawie 1/3 – to osoby w wie-
ku 40 do 50 lat. Najwi´kszà grup´ stanowili uczestnicy w przedziale wiekowym
50–59 lat – ponad 36%. Osób powy˝ej „szeÊçdziesiàtki” by∏o ju˝ niewiele, jed-
nak i tak wi´cej ni˝ tych do 25 roku ˝ycia – 4,5%. Âredni wiek wszystkich
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uczestników w badanych sprawach wynosi∏ 44 lata. Taki sam wiek mia∏ prze-
ci´tnie ka˝dy m´˝czyzna (z uwagi na to, ˝e m´˝czyêni stanowili 90% uczestni-
ków), kobieta zaÊ – o trzy lata wi´cej, tj. 47 lat, 

– blisko 20% osób by∏o karanych55. Nieco ponad 30% osób deklarowa∏o niekaral-
noÊç. O pozosta∏ych osobach nie by∏o ˝adnych informacji w aktach.
Za wykonanie orzeczenia przyj´to stan faktyczny, w którym sàd umorzy∏ po-

st´powanie stwierdzajàc w uzasadnieniu, ˝e „leczenie zosta∏o podj´te” lub „orze-
czenie zosta∏o wykonane”.

Drugà sytuacjà, Êwiadczàcà o wykonaniu orzeczenia jest informacja w aktach,
˝e uczestnik zapisa∏ si´ do poradni uzale˝nieƒ bàdê innego zak∏adu Êwiadczàcego
takie Êwiadczenia zdrowotne, ucz´szcza∏ systematycznie na terapi´, a w chwili
umorzenia post´powania (z regu∏y w chwili zakoƒczenia dwuletniego okresu obo-
wiàzku podj´cia leczenia) zachowywa∏ abstynencj´. Nie mia∏o znaczenia, w którym
momencie post´powania wykonawczego, uczestnik podjà∏ leczenie.
• Badanie wykaza∏o, ˝e jedynie co trzeci uczestnik podjà∏ leczenie, tzn. zapi-

sa∏ si´ w poradni uzale˝nieƒ na terapi´. Jednak tylko co dziesiàty wykona∏
orzeczenie, tj. systematycznie uczestniczy∏ w terapii, a w chwili umorzenia spra-
wy trwa∏ w abstynencji.

• W 21,8% spraw osoby zobowiàzane do leczenia podj´∏y terapi´ jednak by∏a ona
niesystematyczna. W 61% spraw osoby uzale˝nione w ogóle nie zapisa∏y si´
nawet na terapi´. 

• W blisko 1/4 spraw brakowa∏o informacji o powodach niewykonania orzeczenia. 

Wykonanie orzeczeƒ o obowiàzku podj´cia leczenia stacjonarnego 

I. Badanie dotyczàce wykonania obowiàzku leczenia stacjonarnego obj´∏o 191
spraw. W 52 sprawach (co stanowi∏o nieco ponad 1/4 wszystkich spraw) orzeczo-
no dodatkowo nadzór kuratora.

II. Jednostki prokuratury z∏o˝y∏y wnioski o zobowiàzanie do leczenia w 1/3
spraw, przy czym niespe∏na po∏owa z nich (45%) by∏a konsekwencjà prowadzone-
go post´powania przygotowawczego w sprawie o pope∏nienie przest´pstwa. Po-
zosta∏e wnioski (2/3 spraw) z∏o˝one by∏y przez komisje rozwiàzywania problemów
alkoholowych. 

III. W przypadku leczenia w formie stacjonarnej sàd w pierwszej kolejnoÊci wy-
st´powa∏ do oÊrodka leczenia uzale˝nieƒ o wskazanie terminu, w którym uczestnik
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ma stawiç si´ na leczenie. Termin rozpocz´cia leczenia uzale˝niony jest od posia-
dania przez oÊrodek wolnych miejsc oraz od tego, kiedy zakoƒczy si´ trwajàca w∏a-
Ênie terapia. Nowy pacjent nie mo˝e do∏àczyç bowiem do ju˝ rozpocz´tej terapii.
Je˝eli leczenie ma byç skuteczne musi on braç udzia∏ we wszystkich jej elemen-
tach czy etapach. 

Ustawa wskazuje, ˝e w pierwszej kolejnoÊci sàd wzywa uczestnika do stawienia
si´ w wyznaczonym terminie w oÊrodku leczniczym a dopiero wtedy, kiedy uczest-
nik uchyla si´ od wykonania obowiàzku, sàd zarzàdza przymusowe doprowadzenie.

IV. Badanie dotyczàce wykonywania orzeczenia zobowiàzujàcego osob´ uza-
le˝nionà od alkoholu do leczenia w zak∏adzie stacjonarnym wykaza∏o, mi´dzy in-
nymi, co nast´puje:
– orzeczenia zapad∏y wobec 27 kobiet (14% spraw) i 164 m´˝czyzn (86% spraw),
– wiek uczestników w chwili wydania orzeczenia mia∏ nast´pujàcà struktur´: 14%

uczestników mia∏o do 30 lat (w tym 5% osób by∏o w wieku do 25 lat), blisko
20% to osoby w wieku 30 do 40 lat, nieco ponad 1/3 stanowi∏y osoby w wieku
40 do 50 lat i nieca∏e 30% – powy˝ej 50 lat (w tym 2% osób w wieku 60 i wi´-
cej lat). Ârednia wieku wszystkich uczestników w badanych sprawach wynio-
s∏a 43 lata a zatem by∏a o rok ni˝sza ni˝ w przypadku orzeczeƒ obowiàzku
leczenia ambulatoryjnego. M´˝czyêni mieli Êrednio 45 lat, kobiety zaÊ zdecy-
dowanie mniej – 36,

– 26% osób by∏o karanych (to o 6 punktów procentowych wi´cej ni˝ analogiczny
odsetek wÊród osób skierowanych na leczenie niestacjonarne). Blisko 42%
osób deklarowa∏o niekaralnoÊç. W stosunku do pozosta∏ych 22% uzale˝nio-
nych brakowa∏o jakichkolwiek informacji na ten temat, 

– w zbadanych sprawach dwuletni okres orzeczonego obowiàzku podj´cia le-
czenia wystarczy∏ na co najwy˝ej 3 próby wykonania postanowienia. W nie-
których sprawach jednak nawet te trzy próby by∏y nieskuteczne, w innych zaÊ
ju˝ po pierwszym terminie brakowa∏o czasu na wyznaczenie kolejnego,

– w ponad po∏owie spraw (54%) uda∏o si´ umieÊciç uczestnika w zak∏adzie lecz-
niczym w celu podj´cia leczenia. Na 101 uczestników, którzy zg∏osili si´ sa-
mi na leczenie lub zostali dowiezieni przez policj´ jedynie 52 (51%) w pe∏-
ni wykona∏o postanowienie sàdu. Stanowià oni zatem 28% ogó∏u badanych,

– pozosta∏e 49 osób, które fizycznie by∏y w oÊrodku, nie ukoƒczy∏y tego etapu
terapii. Ich pobyt w zak∏adzie leczenia stacjonarnego wynosi∏ Êrednio 7 dni.
Blisko po∏owa z tej grupy uzale˝nionych od alkoholu samowolnie opuÊci∏a za-
k∏ad leczniczy w dniu dowiezienia przez policj´, a kolejne 7 osób nie wytrwa-
∏o d∏u˝ej ni˝ 4 dni,

– 35% tych, którzy ukoƒczyli podstawowy (pierwszy) etap terapii, w ciàgu najbli˝-
szych tygodni po opuszczeniu zak∏adu ponownie wróci∏o do na∏ogu (19 z 52
uczestników),
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– blisko 3/4 osób zobowiàzanych do podj´cia leczenia w zak∏adzie odwykowym
stacjonarnym (136 ze 188 badanych66) nie wykona∏o orzeczenia. Co czwarty
uczestnik (49 osób – 26%) zosta∏ umieszczony w zak∏adzie, jednak samowolnie
go opuÊci∏ przed zakoƒczeniem terapii,

– spoÊród 44 osób, które dobrowolnie zg∏osi∏y si´ do zak∏adu leczniczego, 2/3
zakoƒczy∏o pomyÊlnie pierwszy etap terapii. Osoby dowiezione przez policj´ za-
koƒczy∏y leczenie jedynie w 40%. 

Wnioski

Przeprowadzone badania wykaza∏y bardzo niskà skutecznoÊç wykonania roz-
patrywanych orzeczeƒ sàdowych. Niepokojàca jest jednak nie tylko nieskutecz-
noÊç wykonania orzeczenia, ale brak mo˝liwoÊci usprawnienia jego egzekucji.
Wprowadzenie bezwzgl´dnego przymusu zbli˝y∏oby orzekany Êrodek do formy ka-
ry a nie mo˝na przecie˝ karaç za chorob´, za którà uznany jest alkoholizm77. 

Jak dotàd jedynà metodà, która mo˝e pomóc osobie uzale˝nionej w utrzyma-
niu abstynencji jest terapia88. Podstawà jej skutecznoÊci jest wspó∏praca pacjenta
z terapeutà. O ile mo˝na by∏oby zwi´kszyç skutecznoÊç fizycznego umieszczenia
osoby uzale˝nionej w zak∏adzie leczniczym, o tyle zmuszenie do wspó∏pracy nie
jest mo˝liwe. Przymus taki rodzi zresztà efekt odwrotny, tzn. opór przed dzia∏ania-
mi, które sà podejmowane wbrew woli pacjenta99.

Okazuje si´, zatem ˝e przymus leczenia oraz potrzeba wspó∏pracy w zwiàz-
ku z prowadzonà terapià wzajemnie si´ wykluczajà. Wi´kszy nacisk powinien
byç po∏o˝ony na motywacj´ do podj´cia leczenia.

Analiza mo˝liwoÊci prawnych podejmowania dzia∏aƒ budujàcych motywacj´
wymaga odr´bnego rozpatrywania dwóch ró˝nych grup osób uzale˝nionych.
Do pierwszej z nich nale˝à osoby, które pope∏ni∏y przest´pstwo majàce jakikolwiek
zwiàzek z alkoholem, do drugiej zaÊ osoby, które sà ucià˝liwe spo∏ecznie, ale nie
pope∏niajà przest´pstw.

Obecne uregulowania wymagajà uzyskania zgody skazanego na na∏o˝enie
obowiàzku leczenia1100. W ˝adnym razie obowiàzek leczenia nie mo˝e mieç formy
kary. Rozwiàzaniem tej sytuacji mog∏oby byç wpisanie leczenia odwykowego
do Êrodków probacji jako dobrowolny wybór skazanego pomi´dzy karà bez-
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poznawczego, dlatego te˝ analiza post´powania wykonawczego przeprowadzona by∏a na 188 sprawach.

7 B. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobà, Paƒstwowa Agencja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych,
Warszawa 2005.

8 M. Be∏za, Alkoholizm – wybrane sposoby pomagania wychodzenia z na∏ogu, „Psychologia i rzeczywi-
stoÊç” 2004, Nr 1.

9 B. Tryjarska, Podstawowe zasady etyczne w psychoterapii (w:) Praktyka psychologiczna w Êwietle standar-
dów etycznych pod red. J. Brzeziƒskiego i M. Toeplitz-Winiewskiej, Warszawa 2004, s. 88.

10 Art. 74 § 1 w zw. z art. 72 § 1 Kodeksu karnego.



wzgl´dnego pozbawienia wolnoÊci a warunkowym zawieszeniem kary pozba-
wienia wolnoÊci z obowiàzkiem podj´cia leczenia. Znaczenie terminu „podj´cie
leczenia” mo˝e byç kontrowersyjne w zwiàzku, z czym w∏aÊciwsze by∏oby sformu-
∏owanie „uzyskanie zaÊwiadczenia o odbyciu leczenia w formie i wymiarze ogólnie
przyj´tym jako najbardziej skuteczne zgodnie z obecnà wiedzà medycznà”.

W sytuacji, w której skazany wybra∏by alternatywny Êrodek probacyjny, mia∏by
obowiàzek podj´cia leczenia. Niewykonanie go nios∏oby wtedy zagro˝enie wyko-
nania kary pozbawienia wolnoÊci.

Ârodki finansowe, które przeznaczane sà na procedur´ zwiàzanà z orzeczeniem
obowiàzku leczenia na podstawie ustawy, mog∏yby byç wykorzystane na zapew-
nienie wykonania nowych orzeczeƒ oraz na inne cele zwiàzane z dzia∏aniami
na rzecz motywowania osób uzale˝nionych, które nie pope∏niajà przest´pstw, ale
sà spo∏ecznie ucià˝liwe.

Bioràc pod uwag´ niniejsze badania, zauwa˝yç mo˝na ró˝nic´ pomi´dzy liczbà
uzale˝nionych koƒczàcych terapi´ w zak∏adzie stacjonarnym, którzy dobrowolnie
stawili si´ w zak∏adzie oraz tych, którzy zostali dowiezieni przez policj´. Ró˝nica
w odsetkach jest znaczna (66 do 40%). Pomimo, ˝e wszyscy skierowani zostali
przez sàd, to zdecydowanie wi´kszà motywacj´ (w postaci chocia˝by l´ku
przed konsekwencjami niewykonania orzeczenia) do leczenia mieli ci, którzy do-
browolnie stawili si´ w wyznaczonym terminie.

Wynika z tego wniosek, ˝e nale˝a∏oby przenieÊç Êrodek ci´˝koÊci podejmowa-
nych dzia∏aƒ na programy skoncentrowane na motywacj´ i uÊwiadamianie spo-
∏ecznych i medycznych konsekwencji nadu˝ywania alkoholu.

Programy te powinny integrowaç dzia∏ania s∏u˝b takich jak pomoc spo∏eczna,
komisje rozwiàzywania problemów alkoholowych, policja, prokuratura. Wa˝nym
elementem tego mechanizmu by∏aby policja, która na wniosek innych s∏u˝b po˝y-
tecznoÊci publicznej mia∏aby obowiàzek przeprowadziç wywiad Êrodowiskowy
oraz wszczàç procedur´ niebieskiej karty, gdyby zachodzi∏a taka potrzeba.

Konsekwencjà niebieskiej karty by∏by dok∏adniejszy nadzór policji nad rodzi-
nà i w razie koniecznoÊci wystàpienie do prokuratury z doniesieniem o przest´p-
stwie (przede wszystkim o przest´pstwie zn´cania si´ nad osobà najbli˝szà bàdê
to w formie psychicznej bàdê fizycznej), je˝eli znamiona czynu w ten sposób by
go kwalifikowa∏y.

Ewentualne zmiany spowodowa∏yby równie˝ potrzeb´ wzmocnienia roli zeznaƒ
osób nie nale˝àcych do rodziny podejrzanego, dokumentacji z prowadzenia nie-
bieskiej karty oraz dokumentacji z ju˝ podj´tych dzia∏aƒ jako dowodów w sprawie. 

W sytuacji, kiedy osoba uzale˝niona nie pope∏ni∏aby przest´pstwa, jej choro-
bà zajàç si´ powinna jednostka samorzàdu terytorialnego bàdê poradnia uzale˝-
nieƒ. Niewàtpliwie podkreÊliç nale˝y, ˝e osoby uzale˝nione cz´sto nie widzà swo-
jego problemu i nie chcà wspó∏pracowaç z terapeutà, nie chcà te˝ przyjÊç z w∏a-
snej woli do poradni. Dlatego powinien byç powo∏any terapeuta z prawem prowa-
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dzenia pracy Êrodowiskowej. Jego dzia∏ania skupi∏yby si´ na motywacji rodziny
osoby uzale˝nionej do wzi´cia udzia∏u w podejmowanych dzia∏aniach oraz same-
go chorego do podj´cia leczenia.

Tym samym wzmo˝ona by∏aby pomoc uzale˝nionemu w jego Êrodowisku lokal-
nym, co mia∏oby jeszcze jednà pozytywnà funkcj´. Zapewniony by∏by system
ochrony dla osób wspó∏uzale˝nionych, które otrzymywa∏yby wsparcie ju˝ w domu
lub najbli˝szej okolicy a nie w sàdzie czy poradni uzale˝nieƒ oddalonych czasami
o dziesiàtki kilometrów od miejsca zamieszkania. 

Etap pracy Êrodowiskowej po∏àczony z rzetelnie prowadzonà niebieskà
kartà (zak∏adanà nie tylko na wniosek osób najbli˝szych, ale równie˝ na wniosek
pracownika socjalnego) móg∏by byç wykorzystany do wst´pnej weryfikacji efektów
podejmowanych dzia∏aƒ oraz obserwacji czy zachowanie osoby uzale˝nionej nie
wyczerpuje znamion czynu niezgodnego z prawem. 
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Tomasz Justyƒski

Znak czasu. Porozwodowe „prawo do kontaktów”
z domowymi czworonogami?

1. Uwagi wst´pne

Prawo do kontaktów z dzieckiem coraz cz´Êciej staje si´ przedmiotem zaintere-
sowania, nie tylko specjalistów z zakresu prawa rodzinnego oraz psychologów
dzieci´cych, ale te˝ zaczyna coraz bardziej absorbowaç uwag´ mediów, a za ich
poÊrednictwem tak˝e opinii publicznej. DoÊç wspomnieç powszechnie znanà, bul-
wersujàcà spraw´ zakazu u˝ywania j´zyka polskiego w kontaktach z synem, na∏o-
˝onego przez niemiecki Jugendamt (urzàd do spraw m∏odzie˝y) na polskiego ojca
dziecka zamieszkujàcego w Niemczech11. 

W wielu krajach Europy oraz w Ameryce od lat zauwa˝alna jest wyraêna tendencja
do: z jednej strony, sta∏ego umacniania i konkretyzowania pozycji prawnej rodzica nie-
sprawujàcego opieki nad dzieckiem na co dzieƒ22 oraz, z drugiej, do poszerzania kr´-
gu podmiotów uprawnionych do kontaktów z dzieckiem. Znalaz∏o to wyraz w licznych
aktach mi´dzynarodowych, m.in. w Konwencji w sprawie kontaktów z dzieçmi ze
Strasburga z 2003 r. (ratyfikowanej przez Polsk´ w 2009 r.33), a ostatnio tak˝e w d∏ugo
oczekiwanej regulacji zagadnienia, podj´tej przez ustawodawc´ polskiego44. 

W zwiàzku z tym warte zasygnalizowania wydaje si´ pewne zjawisko wywo∏ujà-
ce w pierwszej chwili zdziwienie i niedowierzanie, które od jakiegoÊ czasu zaczy-
na byç obecne w mediach oraz na wokandach sàdowych krajów Europy Zachod-
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1 Sprawa by∏a g∏oÊna równie˝ w mediach niemieckich. Szerzej na temat tego i podobnych przypadków zob.:
T. Meysen, Polnisch deutsche Beziehungen mit Spannung, Das Jugendamt (JAmt), „Zeitschrift für Jugend-
hilfe und Familienrecht” 2007, Nr 2, s. IV.

2 W 1997 r. gruntownie zreformowa∏ ten obszar stosunków rodzinno-prawnych ustawodawca niemiecki –
zob.: Kindschaftsrechtsreformgesetz z dnia 16 grudnia 1997 r., BGBl. 1997 I 2942. Szerzej na ten temat:
T. Justyƒski, Prawo rodzica do osobistych kontaktów z dzieckiem (w judykaturze niemieckiej), „Rodzina
i Prawo” 2006, Nr 1, s. 68 i n.

3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dzieçmi, sporzàdzo-
na w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r., Dz. U. Nr 68, poz. 576.

4 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. Nr 220, poz. 1431. Zob. te˝ R. Zegad∏o, Kontakty z dzieckiem. Wewn´trzne i mi´dzynarodo-
we przes∏anki modernizacji regulacji prawnej, MoP 2004, Nr 4, s. 173 i n.



niej. Chodzi mianowicie o procesy, których przedmiotem by∏o „prawo rozwiedzio-
nych ma∏˝onków do kontaktów” z ich, dotychczas wspólnymi, psami, kotami lub
innymi zwierz´tami domowymi. 

Post´pujàce zmiany spo∏eczne, a w szczególnoÊci rozwini´ty konsumpcjonizm
(po∏àczony z niech´cià albo te˝ niemo˝noÊcià posiadania dzieci) oraz atomizacja
spo∏eczeƒstwa wywo∏ujàca silne poczucie osamotnienia wskazywane sà zwykle ja-
ko przyczyny kompensowania braków w tym zakresie „ucz∏owieczaniem” zwierzàt
domowych. Rozwód mo˝e zatem rodziç (i jak si´ okazuje, w praktyce ju˝ rodzi) po-
trzeb´ orzekania przez sàd nie tylko (co bardziej oczywiste) o przyznaniu czworo-
noga (jako sk∏adnika majàtku) jednemu z rozchodzàcych si´ ma∏˝onków, ale rów-
nie˝ o kontaktach zwierz´cia z drugim z ma∏˝onków. Sprawy tego rodzaju pojawia-
∏y si´ ju˝ na wokandach sàdów francuskich oraz niemieckich. 

Warto przyjrzeç si´ temu zjawisku mimo, i˝ trudno przy tym oprzeç si´ wra˝e-
niu, ˝e coraz bardziej przekraczane sà w ten sposób granice przynajmniej dobre-
go smaku. 

2. Wstrzemi´êliwa judykatura sàdów francuskich oraz niemieckich

Chyba jako pierwszy, ju˝ w 1983 r., z ˝àdaniem rozwiedzionego ma∏˝onka do-
magajàcego si´ uregulowania kontaktów z psem (nale˝àcym do ˝ony) skonfronto-
wany zosta∏ sàd apelacyjny w Pary˝u (cour d’appel de Paris)55. Podstaw´ mia∏ tu
stanowiç przepis art. 254 k.c.fr.66. Powód oczekiwa∏ przyznania prawa do sp´dzania
z psem pierwszego i trzeciego weekendu w ka˝dym miesiàcu oraz cz´Êci wakacji. 

Sàd oddali∏ powództwo. Nie mia∏ bowiem wàtpliwoÊci, ˝e Êrodki przewidziane
w art. 254 k.c.fr. mogà byç zastosowane wy∏àcznie dla ochrony egzystencji ma∏˝on-
ków oraz dzieci i nie s∏u˝à zabezpieczeniu kontaktów ze zwierz´tami domowymi.
JednoczeÊnie za absolutnie niedopuszczalne i stanowiàce ewidentne nadu˝ycie
uzna∏ ju˝ samo pos∏u˝enie si´ przez powoda (w pozwie, a tak˝e dalszych pismach
procesowych) terminologià ustawowà zastrze˝onà dla kontaktów z dzieçmi: „droit
de visite et d’herbergement”.

Sprawa nie mia∏a charakteru wyjàtkowego. Podobne pojawi∏y si´ nast´pnie
na wokandach innych sàdów francuskich77. Konsekwentnie oddala∏y one powódz-
twa odwo∏ujàc si´ do argumentacji wypracowanej przez sàd paryski. Specyfika
„procesów francuskich” polega na tym, ˝e powodowie domagali si´ ukszta∏towa-
nia po rozwodzie ich relacji z czworonogiem w trybie i na wzór uregulowaƒ praw-
nych dotyczàcych dzieci. Zawsze chodzi∏o o analogiczne zastosowanie przepisów
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éventuels des époux, les mesures nécessaires pour asseur leur existence et celle des enfants jusqu’ ∫ la
date ∫ laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

7 Por. m. in.: Cour d’appel de Rouen, D. 1980 JR 75 z glosà Bénabent; Cour d’appel de Paris, D. 1991 JR 188.



o prawie do kontaktów z dzieckiem lub nawet o w∏adzy rodzicielskiej. Mo˝e w∏aÊnie
dlatego sàdom francuskim stosunkowo ∏atwo przysz∏o zdecydowane wykluczenie
tego rodzaju powództw. 

Nieco inaczej by∏o w Niemczech. Otó˝ sprawy tego typu pojawi∏y si´ tam
w kontekÊcie procesów o podzia∏ majàtku wspólnego. A prawo do kontaktów
z psem próbowano przedstawiaç jako immanentny element podzia∏u zwiàzany ze
specyfikà dzielonego „przedmiotu”. Byç mo˝e w∏aÊnie ta perspektywa spowodo-
wa∏a, ˝e judykatura niemiecka mia∏a wi´ksze trudnoÊci z odnalezieniem w∏aÊciwe-
go kierunku orzekania.

W Niemczech jako pierwszy przed koniecznoÊcià rozstrzygni´cia tego typu
sprawy postawiony zosta∏ w 1996 r. sàd rejonowy w Bad Mergentheim (AG Mer-
gentheim)88. Musia∏ on zadecydowaç o tym, czy ma∏˝onkowi, który w ramach po-
dzia∏u majàtku nie móg∏ otrzymaç wspólnego dotychczas, blisko dziesi´cioletnie-
go pudla, przyznaç prawo do regularnego kontaktu z czworonogiem.

W ramach post´powania o podzia∏ wspólnego majàtku strony zawar∏y ugod´
sàdowà. Na jej mocy powodowi przyznane zosta∏o prawo do dwukrotnego w ka˝-
dym miesiàcu zabierania psa do siebie lub na spacery. Spotkania mia∏y odbywaç
si´ w pierwszy oraz trzeci czwartek miesiàca w godzinach od 14.00 do 17.00. 

Sprawa nie zosta∏a jednak, w ten szcz´Êliwy dla skar˝àcego sposób, zakoƒczo-
na. Ugoda nie wesz∏a bowiem w ˝ycie, gdy˝ opiekunka psa w terminie skorzysta-
∏a z zagwarantowanego, jej postanowieniami, prawa do jej wypowiedzenia. Dosz∏a
bowiem do przekonania, ˝e uprawnienie by∏ego ma∏˝onka do kontaktu z psem po-
woduje „rozdarcie wewn´trzne psa”. ˚àdanie musia∏o zatem zostaç ostatecznie
rozstrzygni´te przez sàd. 

Tu natomiast zacz´∏y si´ meandry. Otó˝ sàd wyznaczy∏ bieg∏ego weterynarii,
aby ten oceni∏ co s∏u˝y, a co nie s∏u˝y „dobru psa”. Bieg∏y nie dostrzeg∏ niebezpie-
czeƒstwa wystàpienia negatywnych nast´pstw psychofizycznych u psa zwiàza-
nych z zaproponowanà regulacjà. Jego zdaniem, dla dobrego samopoczucia zwie-
rz´cia wa˝ne mia∏y byç dwa elementy. Po pierwsze, w∏aÊciwa relacja do opiekunów
oraz po drugie, dom, do którego jest przyzwyczajony. Poniewa˝ podczas ustnego
przes∏uchania stron pies uwolniony ze smyczy, jak czytamy w uzasadnieniu, „na-
tychmiast podbieg∏ do powoda i pozwoli∏ mu wziàç si´ na r´ce wykazujàc przy tym
wyraêne oznaki radoÊci” nie by∏o wàtpliwoÊci co do pierwszej okolicznoÊci. Mog∏y-
by one pojawiç si´ jedynie przy ewentualnej koniecznoÊci ciàg∏ej zmiany miejsca,
do którego pies jest przyzwyczajony. Ale to przecie˝ nie mia∏o nastàpiç.

Sàd zatem, przyzna∏ powodowi prawo do kontaktów w zakresie ustalonym wcze-
Êniejszà ugodà stron. Ciekawa by∏a konstrukcja uzasadnienia orzeczenia. Otó˝
punktem wyjÊcia uczynione zosta∏o spostrze˝enie, ˝e pies nale˝y do sk∏adników
majàtku rozwodzàcych si´ ma∏˝onków (a dok∏adniej do sk∏adników urzàdzenia do-
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mowego, Haushaltsgegenstand, Hausrat). Wprawdzie zgodnie z treÊcià § 90a k.c.n.99

„zwierz´ta nie sà rzeczami”, jednoczeÊnie jednak norma ta przesàdza, i˝ „nale˝y
do nich odpowiednio stosowaç przepisy o rzeczach” jakkolwiek tylko o tyle, o ile
„szczególne uregulowania nie stanowià inaczej”. WÊród niemieckich przepisów do-
tyczàcych podzia∏u majàtku brakuje wyraênych regulacji szczególnych w tym zakre-
sie. Jednak, zdaniem sàdu, myÊl wyra˝ona w § 90a k.c.n. powinna zostaç mimo to
uwzgl´dniona. O zwierz´tach nie mo˝na bowiem decydowaç tak, jak o martwych,
pozbawionych zdolnoÊci odczuwania przedmiotach1100. Nale˝y wziàç pod uwag´ „ich
istot´ oraz uczucia”. Dlatego sàd doszed∏ do wniosku, ˝e uregulowanie kontaktów
(na wzór zawartej przez strony ugody, a zatem na podobieƒstwo regulacji dotyczà-
cej rodziców oraz dzieci), jest nie tylko dopuszczalne ale te˝ wskazane, gdy˝ w∏a-
Ênie ono sprzyja „dobru psa”. Przy tym regulacja taka, wbrew pozorom, nie k∏óci∏a-
by si´ z celem post´powania w sprawie podzia∏u majàtku. Wprawdzie rzeczywiÊcie
przepis § 8 rozporzàdzenia w sprawie podzia∏u majàtku1111 ogranicza post´powanie
do p o d z i a ∏ u (Verteilung) ale wyk∏adnia równie˝ tej normy uwzgl´dniaç musi
myÊl wyra˝onà w § 90a k.c.n. (a wi´c szczególnà natur´ zwierzàt). Dopuszczalne
by∏oby zatem uregulowanie przez sàd „prawa do kontaktów” w post´powaniu dzia-
∏owym. Sàd posunà∏ si´ przy tym do udzielenia dalej idàcej wskazówki, a mianowi-
cie zasygnalizowania, ˝e mo˝liwe by∏oby równie˝ ukszta∏towanie ich na wzór § 1634
k.c.n. (i n.) dotyczàcego kontaktów rodziców z dzieckiem.

Byç mo˝e w∏aÊnie to ostatnie stwierdzenie spowodowa∏o, ˝e orzeczenie spotka-
∏o si´ z natychmiastowà, zdecydowanà i nie pozbawionà z∏oÊliwoÊci krytykà w pi-
Êmiennictwie. Nie trzeba przecie˝ szczególnej przenikliwoÊci, aby dostrzec do cze-
go prowadzi zaproponowana przez sàd antropomorfizacja zwierzàt domowych.

Przewrotnie chwalono zastosowanie przez sàd ochrony danych osobowych
psa polegajàcej na podaniu w publikowanym wyroku zamiast pe∏nego jego imie-
nia jedynie pierwszej litery. Zastanawiano si´ jednak, czy ujawnienie rasy psa (pu-
del) by∏o rzeczywiÊcie konieczne dla ustalenia kontaktów, a w szczególnoÊci czy
nie zawiera∏o ewentualnie elementu dyskryminujàcego. Pytano, czy powo∏any
w sprawie bieg∏y weterynarz (legitymujàcy si´ jedynie stopniem naukowym dok-
tora) posiada∏ wystarczajàcà wiedz´ fachowà i czy w razie wàtpliwoÊci w tym
zakresie nie nale˝a∏oby dopuÊciç dodatkowej opinii profesora zatrudnionego w in-
stytucie naukowym. Zastanawiano si´ równie˝, czy sàd nie powinien by∏ ustano-
wiç kuratora dla psa, a tak˝e nad tym, w jaki sposób zastosowaç przepisy o do-
zorowanej stycznoÊci (begleiteter Umgang), gdyby taka w∏aÊnie lepiej zabezpie-
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cza∏a „dobro psa”. Z∏oÊliwie pytano te˝, czy kierunku wytyczonego przez sàd
w Bad Mergentheim nie nale˝a∏oby rozszerzyç (jeszcze bardziej post´powo)
na inne ˝ywe stworzenia czyli roÊliny1122.

Byç mo˝e pod wp∏ywem tej w∏aÊnie krytyki (chocia˝ niewykluczone, ˝e nieza-
le˝nie od niej – na co wskazywa∏oby zestawienie dat publikacji wypowiedzi krytycz-
nych oraz orzeczenia sàdu) do zasadniczo odmiennych wniosków doszed∏ sàd
krajowy w Szlezwigu (OLG Schleswig). Mianowicie w 1998 r. oddali∏ on podobne
powództwo1133. Znowu chodzi∏o o pudla, którego w ramach post´powania o podzia∏
majàtku powód nie otrzyma∏, ale te˝ nie chcia∏, ze wzgl´du na podesz∏y wiek i z∏y
stan zdrowia, otrzymaç. Domaga∏ si´ natomiast uregulowania kontaktów. Wpraw-
dzie równie˝ ten sàd podkreÊli∏ znaczenie normy wyra˝onej w § 90a k.c.n. i ko-
niecznoÊç uwzgl´dnienia szczególnego statusu zwierzàt tak˝e w post´powaniu
o podzia∏ majàtku wspólnego, za niedopuszczalne uzna∏ jednak regulowanie kon-
taktów z psem. Szczególny status zwierzàt powinien znaleêç odzwierciedlenie je-
dynie przy podejmowaniu d e c y z j i  o p r z y z n a n i u  c z w o r o n o g a
konkretnej osobie1144. Nie mo˝e byç natomiast podstawà do tworzenia nieznanego
ustawie „prawa do kontaktów” ze zwierz´tami domowymi. 

Dodatkowy, istotny argument przeciwko takiej regulacji sàd wywiód∏ z ratio legis
rozporzàdzenia w sprawie podzia∏u majàtku wspólnego. Otó˝ celem tym jest doko-
nanie d e f i n i t y w n e g o podzia∏u majàtku wspólnego. Chodzi o ostateczne
majàtkowe „rozdzielenie” by∏ych ma∏˝onków. Tworzenie przez sàd nieprzewidzia-
nego w ustawie „prawa do kontaktów” przeczy∏oby temu celowi. Pozostawia∏oby
bowiem w dalszym ciàgu „nie przeci´te wi´zi majàtkowe” doskonale nadajàce si´
do prowokowania konfliktów.

Wnioskowaniu takiemu nie przeczy przewidywana w prawie niemieckim szcze-
gólna mo˝liwoÊç przyznania sk∏adnika majàtku jednemu z by∏ych ma∏˝onków
z jednoczesnym pozostawieniem prawa do korzystania drugiemu (§ 9 rozporzà-
dzenia). Zwróci∏ na to uwag´ równie˝ sàd w Szlezwigu wskazujàc, ˝e chodzi tu
o unormowanie wyjàtkowe, ograniczajàce si´ do przedmiotów niezb´dnych do ˝y-
cia, którego nie mo˝na rozszerzaç w drodze analogii. Regulacja ta nie podwa˝a,
ale wr´cz podkreÊla cel ustawy, którym jest definitywne przeci´cie majàtkowego
zwiàzania ma∏˝onków.

Odrzucenie dopuszczalnoÊci kreowania prawa do kontaktów (pozwalajàce jed-
nak uwzgl´dniç specjalnà pozycj´ zwierzàt) zosta∏o z aprobatà przyj´te w doktry-
nie niemieckiej. Rozstrzygni´cie OLG Schleswig skutecznie zatem zakoƒczy∏o de-
bat´ niemieckà.
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3. Konkluzje

Zdecydowanie negatywne stanowisko judykatury zagranicznej w kwestii poroz-
wodowych kontaktów ma∏˝onków z ich, dotychczas wspólnymi, czworonogami do-
mowymi zas∏uguje na aprobat´ tak˝e z perspektywy prawa polskiego. Wprawdzie
regulowanie kontaktów wydaje si´ szczególnie niestosowne, gdy chcieç jako pod-
staw´ regulacji wykorzystaç (stosowane w drodze analogii) przepisy dotyczàce
stycznoÊci rodziców i dzieci. Równie nie do zaakceptowania jest jednak tak˝e bar-
dziej „zawoalowane” podejÊcie odwo∏ujàce si´ do koniecznoÊci uwzgl´dnienia
specyfiki przedmiotu podzia∏u (czyli szczególnego statusu zwierzàt). 

Co warte podkreÊlenia, równie˝ doktryna zagraniczna, zarówno francuska, jak
i niemiecka, z du˝à rezerwà odnios∏a si´ do prób pozytywnej sàdowej regulacji
kontaktów ze zwierz´tami na wzór i podobieƒstwo stycznoÊci z dzieçmi. Niemal po-
wszechnie wskazywano, ˝e konstrukcja i uzasadnienie prawa do kontaktów
z dzieckiem absolutnie nie nadaje si´ do przeniesienia na relacj´ „pan-pies”1155. Na-
tomiast zdarzajà si´ pojedyncze wypowiedzi sygnalizujàce potrzeb´ ustawowej,
samodzielnej regulacji tego problemu, a przynajmniej podj´cia dyskusji na ten
temat1166. Mimo up∏ywu czasu, dyskusja taka ani we Francji, ani w Niemczech nie zo-
sta∏a rozpocz´ta. Jak si´ wydaje, zwyci´˝y∏a tu trafna refleksja, ˝e jedynym nama-
calnym po˝ytkiem takiej regulacji by∏oby „nape∏nienie kieszeni adwokatom kosz-
tem dodatkowego obcià˝enia i tak ju˝ przecià˝onych nadmiarem spraw sàdów1177. 
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Robert Zegad∏o

Informacja o ratyfikacji Konwencji haskiej
z dnia 19 paêdziernika 1996 r. o w∏aÊciwoÊci organów,
prawie w∏aÊciwym, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ

oraz o wspó∏pracy w zakresie odpowiedzialnoÊci
rodzicielskiej i Êrodków ochrony dzieci

W dniu 4 marca 2010 r. Prezydent podpisa∏ ustaw´ z dnia 22 stycznia 2010 r. wy-
ra˝ajàcà zgod´ na ratyfikacj´ Konwencji haskiej z dnia 19 paêdziernika 1996 r. o w∏a-
ÊciwoÊci organów, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ oraz
o wspó∏pracy w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony dzieci,
która zastàpi z chwilà jej wejÊcia w ˝ycie Konwencj´ haskà z 1961 r. Znajdzie zasto-
sowanie do Êrodków podj´tych w danym kraju po chwili jej wejÊcia w ˝ycie w sto-
sunku do tego kraju. Polska podpisa∏a t´ Konwencj´ w dniu 22 listopada 2000 r., ale
jej nie ratyfikowa∏a podobnie jak inne paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej. Jed-
nak w dniu 5 czerwca 2008 r. Rada Unii Europejskiej wyda∏a decyzj´ (2008/431/WE)
umo˝liwiajàcà ratyfikacj´ Konwencji przez paƒstwa cz∏onkowskie.

Zgodnie z art. 1 tej Konwencji, ma ona na celu: okreÊlenie jurysdykcji, prawa
w∏aÊciwego, zapewnienie uznania i wykonania Êrodków we wszystkich umawiajà-
cych si´ paƒstwach oraz nawiàzanie wspó∏pracy pomi´dzy organami tych paƒstw
poprzez wyznaczone w tym celu organy centralne. Konwencja b´dzie stosowa-
na w sprawach osób, które nie ukoƒczy∏y 18 lat.

W art. 3 wyraênie okreÊlono przedmiotowy zakres zastosowania Konwencji,
który pokrywa si´ ze sprawami z zakresu odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej w rozu-
mieniu rozporzàdzenia Bruksela II bis. 

Nowa Konwencja utrzymuje i utwierdza zasad´ w∏aÊciwoÊci organów paƒstwa
miejsca sta∏ego pobytu dziecka.

Wed∏ug art. 61 rozporzàdzenia Bruksela II bis, nowa Konwencja haska znajdzie
w Polsce zastosowanie tylko wtedy, gdy dziecko nie b´dzie mia∏o miejsca zwyk∏e-
go pobytu w którymkolwiek paƒstwie cz∏onkowskim a poniewa˝ zasadniczà pod-
stawà jurysdykcji b´dzie wed∏ug Konwencji miejsce zwyk∏ego pobytu dziecka, to
sàd polski nie b´dzie mia∏ z regu∏y mo˝liwoÊci oprzeç na niej swojej jurysdykcji na-
wet wtedy gdy dziecko b´dzie mia∏o miejsce zwyk∏ego pobytu w innym paƒstwie
nale˝àcym do tej Konwencji a nienale˝àcym do UE (bowiem raczej wyjàtkowo mo-
gà wyst´powaç inne ni˝ miejsce zwyk∏ego pobytu dziecka szczególne podstawy
jurysdykcyjne, por. art. 8 i 9 tej Konwencji).
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Dotyczàce prawa w∏aÊciwego normy tej Konwencji b´dà stosowane w paƒ-
stwach cz∏onkowskich, zatem te˝ w Polsce, tak˝e wtedy, gdy ich jurysdykcja b´-
dzie oparta na przepisach rozporzàdzenia Bruksela II bis. Normy te, z wyjàtkiem
normy art. 15 ust. 3, majà nadto charakter uniwersalny, tzn. sàd polski powinien
zastosowaç je w ka˝dej sprawie o charakterze transgranicznym, równie˝ wtedy,
gdy tzw. element zagraniczny nie b´dzie zwiàzany z ˝adnym krajem nale˝àcym
do Konwencji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 przy podejmowaniu Êrodków przez organy w∏aÊciwe
na mocy Konwencji, stosujà one przepisy w∏asnego prawa. Wyjàtkowo, je˝eli
ochrona osoby lub majàtku dziecka tego wymaga, organy te b´dà mog∏y zastoso-
waç lub wziàç pod rozwag´ prawo innego paƒstwa, z którym dana sytuacja ma Êci-
s∏y zwiàzek (art. 15 ust. 2). Dalej idàce na korzyÊç prawa aktualnego miejsca sta∏e-
go pobytu dziecka jest rozstrzygni´cie dotyczàce skutków zmiany tego miejsca
po wydaniu orzeczenia opiekuƒczego. Zgodnie z art. 15 ust. 3, od chwili nastàpie-
nia tej zmiany warunki stosowania podj´tych uprzednio Êrodków podlegaç b´dà
prawu paƒstwa, które jest nowym miejscem zwyk∏ego pobytu dziecka.

Dalej idàce i rozbudowane w stosunku do Konwencji z 1961 r. sà postanowie-
nia Konwencji haskiej z 1996 r. odnoszàce si´ do uznawania i wykonywania orze-
czeƒ. Konwencja ta ma zastosowanie do uznawania i wykonywania Êrodków pod-
j´tych po jej wejÊciu w ˝ycie w stosunkach mi´dzy paƒstwem, w którym Êrodki zo-
sta∏y podj´te, a paƒstwem wezwanym (art. 53 ust. 2). W stosunku do rozporzàdze-
nia Bruksela II bis Konwencja znajdzie zastosowanie do uznawania i wykonywania
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego UE orzeczeƒ wydanych przez sàd innego
paƒstwa cz∏onkowskiego nawet je˝eli dziecko, którego orzeczenie dotyczy, ma
miejsce zwyk∏ego pobytu na terytorium paƒstwa trzeciego (chodzi o paƒstwa nie-
nale˝àce do UE oraz Dani´) ale b´dàcego stronà Konwencji.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Konwencji, Êrodki podj´te przez organy jednego uma-
wiajàcego si´ paƒstwa b´dà z mocy prawa uznawane przez inne umawiajàce si´
paƒstwa, przy czym art. 23 ust. 2 wymienia podstawy, na których mo˝na uznania
odmówiç. Wprawdzie skutek w postaci uznania ma nast´powaç z mocy prawa, to
jednak Konwencja przewiduje mo˝liwoÊç wystàpienia osoby zainteresowanej
z wnioskiem o orzeczenie w sprawie uznania lub nieuznania. Jest to uprawnienie
osób zainteresowanych, które nie uchybia∏oby skutkom z art. 23 ust. 1.

O ile uznanie ma nast´powaç z mocy prawa, o tyle do wykonania orzeczenia
w drodze egzekucji nadal by∏oby konieczne przeprowadzenie post´powania
o stwierdzenie wykonalnoÊci, przy czym odmowa nadania exequatur mog∏aby na-
stàpiç tylko z przyczyn, które sà dopuszczone jako podstawy odmowy uznania.
Istotne jest postanowienie art. 27, i˝ poza badaniem, czy nie zachodzà te okolicz-
noÊci, organ paƒstwa wezwanego nie przeprowadza badania merytorycznego
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podj´tego Êrodka. Racjonalne jest postanowienie o zastosowaniu prawa paƒstwa,
w którym stwierdzono wykonalnoÊç obcego orzeczenia, przy wykonywaniu tego
orzeczenia z uwzgl´dnieniem nadrz´dnego interesu dziecka (art. 28).

Konwencja zawiera postanowienia o wspó∏pracy mi´dzy paƒstwami-stronami
za poÊrednictwem wyznaczonych w nich organów centralnych. Organy te poÊred-
niczy∏yby w nawiàzywaniu wspó∏pracy mi´dzy sàdami i organami paƒstw-stron,
w sytuacjach przewidzianych w tej Konwencji, na przyk∏ad przy „przekazywaniu ju-
rysdykcji” wed∏ug art. 8 i 9. Ponadto mia∏yby u∏atwiaç przeprowadzenie mediacji
oraz udzielaç pomocy w ustaleniu miejsca pobytu dziecka, co na przyk∏ad w przy-
padku kontaktów transgranicznych mia∏oby bardzo du˝e znaczenie (art. 32).
Wreszcie nie mo˝na pominàç art. 35, który odnosi si´ szczególnie do wspó∏pracy
w sprawach dotyczàcych kontaktu transgranicznego. W myÊl tego przepisu w∏aÊci-
we organy (w tym same sàdy) jednego paƒstwa-strony mog∏yby zwróciç si´
do analogicznych w∏aÊciwych organów innego paƒstwa-strony o udzielenie pomo-
cy we wprowadzeniu w ˝ycie podj´tych Êrodków, a w szczególnoÊci o pomoc
w skutecznym wykonaniu prawa do odwiedzin oraz prawa do utrzymywania regu-
larnych kontaktów. Zgodnie z ust. 2, organy tego paƒstwa, w którym mieszka ro-
dzic ubiegajàcy si´ o realizacj´ kontaktów z dzieckiem majàcym miejsce zwyk∏ego
pobytu w innym paƒstwie, mog∏yby zebraç informacje lub dowody oraz wypowie-
dzieç si´ o zdolnoÊci tego rodzica do wykonywania prawa do odwiedzin i o warun-
kach, w których móg∏by je wykonywaç. Organ w∏aÊciwy z mocy art. 5–10 Kon-
wencji do rozstrzygania o prawie do odwiedzin b´dzie móg∏ wziàç pod uwag´ te
informacje, dowody i wnioski przed rozstrzygni´ciem, nadto z mocy ust. 3 tego ar-
tyku∏u równie˝ zawiesiç post´powanie w tym przedmiocie do czasu zaj´cia stano-
wiska i nades∏ania wymienionych wy˝ej informacji przez organ paƒstwa, w którym
mieszka wnioskodawca, szczególnie jeÊli wp∏ynà∏ do organu rozstrzygajàcego
o kontaktach wniosek o zmian´ lub uchylenie prawa do odwiedzin przyznanego
przez organy paƒstwa poprzedniego miejsca pobytu dziecka.

Na zakoƒczenie nale˝y zwróciç uwag´ na problem kolizji z umowami dwu-
stronnymi, które zawar∏a Polska. Zgodnie z art. 52 ust. 1 tej Konwencji, nie naru-
sza ona porozumieƒ mi´dzynarodowych, których umawiajàce si´ paƒstwa sà stro-
nami, a które zawierajà postanowienia w dziedzinach uregulowanych przez niniej-
szà Konwencj´, chyba ˝e odmienne oÊwiadczenie zostanie z∏o˝one przez Paƒ-
stwa zwiàzane tymi porozumieniami. Dopóki wspomniane w tej normie oÊwiad-
czenia nie zostanà z∏o˝one, b´dà zatem obowiàzywa∏y umowy dwustronne zawar-
te przez Polsk´. Dotyczy∏oby to tak˝e umów dwustronnych zawartych przez Pol-
sk´ z innymi krajami cz∏onkowskimi Unii Europejskiej. Tymczasem wszystkie paƒ-
stwa Unii Europejskiej przyst´pujà obecnie do tej Konwencji i pozostanie w mocy
umów dwustronnych mi´dzy nimi by∏oby nie do pogodzenia z celem przystàpie-
nia do tej Konwencji.
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Je˝eli nawet dojdzie do z∏o˝enia takich oÊwiadczeƒ przez Polsk´ i paƒstwa
cz∏onkowskie UE, z którymi jesteÊmy zwiàzani umowami dwustronnymi, to nadal
pozostanà umowy z paƒstwami trzecimi. W zakresie uznawania i wykonywania orze-
czeƒ nie b´dà one kolidowa∏y z Konwencjà dopóki te paƒstwa do niej nie przystà-
pià. Jednak˝e dalsze obowiàzywanie tych umów w zakresie norm o prawie w∏aÊci-
wym b´dzie uchybiaç uniwersalnym z za∏o˝enia normom Konwencji dotyczàcym
prawa w∏aÊciwego. Utrzymywanie takiego stanu nie b´dzie sprzyjaç polskim sàdom
rozpoznajàcym sprawy opiekuƒcze ma∏oletnich b´dàcych obywatelami paƒstw,
z którymi ∏àczà nas dawne umowy pos∏ugujàce si´ w tym zakresie ∏àcznikiem oby-
watelstwa. Co gorsza, problem dotyczy nie tylko ma∏oletnich obywateli paƒstw UE,
ale przede wszystkim dotyczy krajów o bardziej odleg∏ych kulturach prawnych,
z którymi ∏àczà nas podobne umowy dwustronne – Wietnamu, KRLD, Kuby.
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DECYZJA RADY
z dnia 5 czerwca 2008 r.

upowa˝niajàca niektóre paƒstwa cz∏onkowskie do ratyfikacji konwencji
haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonaniu
i wspó∏pracy w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony
dzieci lub do przystàpienia do tej konwencji w interesie Wspólnoty Europej-
skiej i upowa˝niajàca niektóre paƒstwa cz∏onkowskie do z∏o˝enia deklaracji
w sprawie stosowania wewn´trznych zasad prawa wspólnotowego w tej dzie-
dzinie (2008/431/WE)*

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzgl´dniajàc Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà, w szczególnoÊci

jego art. 61 lit. c), art. 67 ust. l w zwiàzku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy oraz
art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzgl´dniajàc wniosek Komisji,
uwzgl´dniajàc opini´ Parlamentu Europejskiego((11)),
a tak˝e majàc na uwadze, co nast´puje:

(1) Wspólnota dà˝y do ustanowienia wspólnej przestrzeni sàdowej, której podsta-
wà b´dzie zasada wzajemnego uznawania orzeczeƒ sàdowych.

(2) Konwencja o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonaniu i wspó∏pra-
cy w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony dzieci (dalej
zwana „konwencjà”), zawarta w dniu 19 paêdziernika 1996 r. w ramach Haskiej
Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego, stanowi cenny wk∏ad
w ochron´ dzieci na szczeblu mi´dzynarodowym. Po˝àdane jest zatem jak naj-
szybsze rozpocz´cie stosowania jej postanowieƒ.

(3) Decyzjà 2003/93/WE z dnia 19 grudnia 2002 r.((22)) Rada upowa˝ni∏a paƒstwa
cz∏onkowskie do podpisania konwencji w interesie Wspólnoty. Paƒstwa b´dàce
paƒstwami cz∏onkowskimi Wspólnoty w tym okresie podpisa∏y konwencj´ w Ha-
dze w dniu 1 kwietnia 2003 r.; wyjàtkiem by∏y Niderlandy, które podpisa∏y kon-
wencj´ wczeÊniej. Inne paƒstwa cz∏onkowskie, które nie by∏y paƒstwami cz∏on-
kowskimi Wspólnoty w dniu 1 kwietnia 2003 r., tak˝e podpisa∏y konwencj´.

(4) Po przyj´ciu decyzji 2003/93/WE Rada i Komisja uzgodni∏y, ˝e w zwiàzku z tà
decyzjà Komisja we w∏aÊciwym czasie przedstawi wniosek dotyczàcy decyzji
Rady upowa˝niajàcej paƒstwa cz∏onkowskie do ratyfikowania konwencji lub
do przystàpienia do niej w interesie Wspólnoty.
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(5) Niektóre paƒstwa cz∏onkowskie ju˝ ratyfikowa∏y konwencj´ lub przystàpi∏y do niej.
(6) Niektóre artyku∏y konwencji oddzia∏ujà na wspólnotowe prawodawstwo wtórne

w zakresie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ, w szczególno-
Êci na rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. do-
tyczàce jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏-
˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej((33)). Paƒ-
stwa cz∏onkowskie zachowujà swoje kompetencje w odniesieniu do tych kwe-
stii obj´tych konwencjà, które nie oddzia∏ujà na prawo wspólnotowe. Zawarcie
przedmiotowej konwencji le˝y zatem w kompetencjach zarówno Wspólnoty, jak
i paƒstw cz∏onkowskich.

(7) Zgodnie z postanowieniami konwencji jej stronami mogà byç wy∏àcznie suwe-
renne paƒstwa. Z tego powodu Wspólnota nie mo˝e ratyfikowaç konwencji ani
do niej przystàpiç.

(8) Rada powinna w zwiàzku z tym upowa˝niç paƒstwa cz∏onkowskie, w drodze
wyjàtku, do ratyfikowania konwencji lub do przystàpienia do niej w interesie
Wspólnoty, na warunkach okreÊlonych w niniejszej decyzji; upowa˝nienie nie
powinno jednak dotyczyç tych paƒstw cz∏onkowskich, które ju˝ ratyfikowa∏y
konwencj´ lub do niej przystàpi∏y.

(9) Aby zagwarantowaç stosowanie wspólnotowych zasad uznawania i wykonywa-
nia orzeczeƒ we Wspólnocie, w art. 2 decyzji 2003/93/WE na∏o˝ono na paƒstwa
cz∏onkowskie wymóg z∏o˝enia deklaracji podczas podpisywania konwencji.

(10) Paƒstwa cz∏onkowskie, które podpisa∏y konwencj´ w dniu 1 kwietnia 2003 r.,
z∏o˝y∏y jednoczeÊnie deklaracj´ przedstawionà w art. 2 decyzji 2003/93/WE.
Inne paƒstwa cz∏onkowskie, które nie podpisa∏y konwencji zgodnie z decyzjà
2003/93/WE, z∏o˝y∏y deklaracj´ po przystàpieniu do Unii Europejskiej. Jednak
niektóre paƒstwa cz∏onkowskie nie uczyni∏y tego, a zatem powinny teraz z∏o˝yç
deklaracj´ przedstawionà w art. 2 niniejszej decyzji.

(11) Paƒstwa cz∏onkowskie, które na mocy niniejszej decyzji sà upowa˝nione do ra-
tyfikacji konwencji lub do przystàpienia do niej, powinny uczyniç to jednoczeÊnie.
Te paƒstwa cz∏onkowskie powinny wi´c wymieniç informacje na temat przebiegu
procedur ratyfikacji lub przyst´powania, tak by mog∏y przygotowaç jednoczesne
z∏o˝enie swoich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystàpienia.

(12) W przyj´ciu i stosowaniu niniejszej decyzji uczestniczà Zjednoczone Króle-
stwo i Irlandia.

(13) Zgodnie z art. 1 i 2 protoko∏u w sprawie stanowiska Danii, za∏àczonego do
Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europej-
skà, Dania nie uczestniczy w przyj´ciu niniejszej decyzji i nie jest nià zwiàza-
na ani jej nie stosuje,
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PRZYJ¢¸A NAST¢PUJÑCÑ DECYZJ¢:

Artyku∏ 1

1. Rada niniejszym upowa˝nia Belgi´, Niemcy, Irlandi´, Grecj´, Hiszpani´, Fran-
cj´, W∏ochy, Cypr, Luksemburg, Malt´, Niderlandy, Austri´, Polsk´, Portugali´,
Rumuni´, Finlandi´, Szwecj´ i Zjednoczone Królestwo do ratyfikacji konwencji
haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonaniu
i wspó∏pracy w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony
dzieci (dalej zwanej „konwencjà”) lub do przystàpienia do tej konwencji w inte-
resie Wspólnoty Europejskiej, na warunkach okreÊlonych w art. 3 i 4.

2. Tekst konwencji jest za∏àczony do niniejszej decyzji.

Artyku∏ 2

Rada niniejszym upowa˝nia Bu∏gari´, Cypr, ¸otw´, Malt´, Niderlandy i Polsk´
do z∏o˝enia nast´pujàcego oÊwiadczenia:

„Artyku∏y 23, 26 i 52 konwencji pozostawiajà umawiajàcym si´ stronom pewien
stopieƒ elastycznoÊci w celu stosowania prostego i szybkiego mechanizmu uzna-
wania i wykonywania orzeczeƒ. Zasady wspólnotowe przewidujà system uznawa-
nia i wykonania, który jest co najmniej tak korzystny jak przepisy ustanowione
w konwencji. W zwiàzku z tym orzeczenia wydane przez sàd jednego z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw odnoszàcych si´ do konwencji
sà uznawane i wykonywane w …((11)) w drodze stosowania odpowiednich wewn´trz-
nych przepisów prawa wspólnotowego((22)).

Artyku∏ 3

1. Paƒstwa cz∏onkowskie wymienione w art. 1 ust. 1 podejmujà niezb´dne kroki,
by z∏o˝enie ich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystàpienia
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów nastàpi∏o jedno-
czeÊnie, w miar´ mo˝liwoÊci przed dniem 5 czerwca 2010 r.

2. Paƒstwa cz∏onkowskie, o których mowa w ust. 1, informujà Komisj´ przed dniem
5 grudnia 2009 r. na forum Rady o przewidywanej dacie zakoƒczenia procedur par-
lamentarnych niezb´dnych do ratyfikacji konwencji lub do przystàpienia do niej.
Na tej podstawie ustala si´ dat´ i warunki jednoczesnego z∏o˝enia dokumentów.
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Artyku∏ 4

Paƒstwa cz∏onkowskie wymienione w art. 1 ust. 1 informujà na piÊmie Minister-
stwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów o zakoƒczeniu parlamentar-
nych procedur niezb´dnych do ratyfikacji konwencji lub do przystàpienia do niej,
wskazujàc, ˝e dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystàpienia zostanà z∏o-
˝one póêniej, zgodnie z niniejszà decyzjà.

Artyku∏ 5

Niniejszà decyzj´ stosuje si´ od dnia jej publikacji w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej.

Artyku∏ 6

Niniejsza decyzja jest skierowana do wszystkich paƒstw cz∏onkowskich z wyjàt-
kiem Danii, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, W´gier, S∏owenii i S∏owacji.

Sporzàdzono w Luksemburgu dnia 5 czerwca 2008 r. 

W imieniu Rady
D. Mate

Przewodniczàcy
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USTAWA 
z dnia 22 stycznia 2010 r.

o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym,
uznawaniu, wykonywaniu i wspó∏pracy w zakresie

odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej oraz Êrodków ochrony
dzieci, sporzàdzonej w Hadze dnia 19 paêdziernika 1996 r.

Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywa-
niu i wspó∏pracy w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej oraz Êrodków ochro-
ny dzieci, sporzàdzonej w Hadze dnia 19 paêdziernika 1996 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomoÊci:

Dnia 19 paêdziernika 1996 r. w Hadze zosta∏a sporzàdzona Konwencja o jurys-
dykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu i wspó∏pracy w zakresie odpo-
wiedzialnoÊci rodzicielskiej oraz Êrodków ochrony dzieci.

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà Konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Pol-
skiej oÊwiadczam, ˝e:
– zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ

w niej zawartych,
– jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
– b´dzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Dano w Warszawie, dnia 4 marca 2010 r.

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE

Konwencja o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu i wspó∏-
pracy w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej oraz Êrodków ochrony dzieci, za-
warta dnia 19 paêdziernika 1996 r., przygotowana przez Haskà Konferencj´ Prawa
Prywatnego Mi´dzynarodowego – zwana dalej Konwencjà – ma zastàpiç w stosun-
kach mi´dzy umawiajàcymi si´ paƒstwami Konwencj´ dotyczàcà uregulowania
opieki nad ma∏oletnimi, sporzàdzonà w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. (Dz. U.
z 1929 r. Nr 80, poz. 596) oraz Konwencj´ o w∏aÊciwoÊci organów i prawie w∏aÊci-
wym w zakresie ochrony ma∏oletnich, sporzàdzonà w Hadze dnia 5 paêdzierni-
ka 1961 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 106, poz. 519).

Konwencja jest instrumentem prawnym, który w sposób kompleksowy w sto-
sunku do wczeÊniejszych konwencji reguluje materi´ ochrony dzieci.

Konwencja wesz∏a w ˝ycie w dniu 1 stycznia 2002 r. Stronami Konwencji sà
obecnie: Republika Albanii, Republika Armenii, Zwiàzek Australijski, Republika Bu∏-
garii, Republika Czeska, Republika Ekwadoru, Republika Estoƒska, Republika Li-
tewska, Republika ¸otewska, Królestwo Marokaƒskie, Ksi´stwo Monako, Republi-
ka S∏owacka, Republika S∏owenii, Ukraina, Republika W´gierska.

Zgodnie z decyzjà (2003/93/WE) z dnia 19 grudnia 2002 r. Rady Unii Europej-
skiej upowa˝niajàcà paƒstwa cz∏onkowskie, w interesie Wspólnoty, do podpisania
Konwencji, podpisa∏y jà w dniu 1 kwietnia 2003 r. wszystkie paƒstwa wchodzàce
wówczas w sk∏ad Unii Europejskiej (Republika Austrii, Królestwo Belgii, Królestwo
Danii, Królestwo Hiszpanii, Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika
Grecka, Irlandia, Wielkie Ksi´stwo Luksemburga, Republika Federalna Niemiec,
Republika Portugalska, Królestwo Szwecji, Republika W∏oska i Zjednoczone Króle-
stwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej; Królestwo Niderlandów podpisa∏o Kon-
wencj´ dnia 1 wrzeÊnia 1997 r.). Rzeczpospolita Polska podpisa∏a Konwencj´
w dniu 22 listopada 2000 r.

Ponadto Konwencj´ podpisa∏y tak˝e: Konfederacja Szwajcarska (dnia 1 kwiet-
nia 2003 r.), Republika Cypryjska (dnia 4 paêdziernika 2003 r.) oraz Republika
Chorwacji (dnia 20 paêdziernika 2008 r.).

Wniosek o ratyfikacj´ powy˝szej Konwencji zosta∏ poddany uzgodnieniom mi´-
dzyresortowym ju˝ w 2004 r., jednak˝e wobec przystàpienia Rzeczypospolitej Pol-
skiej do Unii Europejskiej procedura ratyfikacyjna zosta∏a wstrzymana z powodu
braku upowa˝nienia Rady Unii Europejskiej dla paƒstw cz∏onkowskich do ratyfikacji
Konwencji, z uwagi na istniejàcy spór mi´dzy Zjednoczonym Królestwem Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej a Królestwem Hiszpanii dotyczàcy stosowania Konwen-
cji na terytorium Gibraltaru. Przedmiot Konwencji cz´Êciowo nale˝y do wy∏àcznych
kompetencji Wspólnoty Europejskiej, zatem nie by∏a mo˝liwa jej ratyfikacja przez
paƒstwa cz∏onkowskie bez uprzedniego upowa˝nienia przez Wspólnot´ Europej-
skà. Z uwagi na fakt, i˝ materia regulowana Konwencjà nale˝y do zagadnieƒ obj´-
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tych I filarem Unii Europejskiej, rzàdzàcym si´ specjalnym re˝imem wspólnotowym,
majàcym pierwszeƒstwo wobec prawa krajowego paƒstw cz∏onkowskich, paƒstwa
te nie posiadajà kompetencji do ratyfikacji bez uprzedniego upowa˝nienia WE. De-
cyzjà (2008/431/WE) z dnia 5 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. UE L 151 z 11.06.2008, s. 36)
Rada Unii Europejskiej upowa˝ni∏a niektóre paƒstwa cz∏onkowskie do ratyfikacji
Konwencji lub do przystàpienia do tej Konwencji w interesie Wspólnoty Europejskiej
i upowa˝ni∏a niektóre paƒstwa cz∏onkowskie do z∏o˝enia oÊwiadczenia w sprawie
stosowania wewn´trznych zasad prawa wspólnotowego w tej dziedzinie.

Konwencja sk∏ada si´ z 63 artyku∏ów zawartych w siedmiu rozdzia∏ach: zakres
zastosowania Konwencji, jurysdykcja, prawo w∏aÊciwe, uznawanie i wykonywanie,
wspó∏praca, postanowienia ogólne, postanowienia koƒcowe.

Uwzgl´dniajàc postanowienia Konwencji o prawach dziecka, przyj´tej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 29 listopada 1989 r. (Dz. U.
z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527), w preambule Konwencji wskazano dobro dziec-
ka jako podstawowe kryterium przy podejmowaniu konkretnych decyzji.

Zakres zastosowania Konwencji, okreÊlony w art. 1-4, jednoznacznie konkrety-
zuje pewne poj´cia, które w Konwencji z 1961 r. budzi∏y wiele wàtpliwoÊci interpre-
tacyjnych. Nale˝y zwróciç uwag´ na art. 2 Konwencji, który stanowi, i˝ ma ona za-
stosowanie do dzieci od momentu ich urodzenia do ukoƒczenia przez nie 18 roku
˝ycia. Tym precyzyjnym sformu∏owaniem zastàpiono zastosowane w Konwencji
z 1961 r. poj´cie „ma∏oletni”, budzàce wiele wàtpliwoÊci wobec ró˝nego uregulo-
wania tej kwestii w ustawodawstwach poszczególnych paƒstw.

Nie oznacza to, ˝e Konwencja wprowadza norm´ okreÊlajàcà osiàgni´cie wie-
ku 18 lat jako osiàgni´cie „pe∏noletnoÊci”. Konwencja ustala, ˝e jej przepisy, w ra-
zie kolizji mi´dzy ustawodawstwami, majà zastosowanie wobec dzieci do ukoƒcze-
nia tego wieku, nawet je˝eli w myÊl prawa materialnego, któremu podlegajà, uzy-
ska∏y ju˝ pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, bàdê wskutek okreÊlenia pe∏no-
letnoÊci poni˝ej tego wieku, bàdê z innych przyczyn emancypacji np. z powodu za-
warcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego. OkolicznoÊç ta jednak powinna byç brana pod uwa-
g´ przez w∏aÊciwy organ stosujàcy Êrodki przewidziane w Konwencji. W stosunku
do osób powy˝ej 18 lat, nawet je˝eli wed∏ug prawa w∏aÊciwego nie osiàgn´∏y jesz-
cze pe∏noletnoÊci, Konwencja nie ma zastosowania.

Wa˝ne jest równie˝ wprowadzenie definicji poj´cia „odpowiedzialnoÊç rodziciel-
ska” (art. 1 ust. 2). Nawiàzujàc do wspomnianej wy˝ej Konwencji Narodów Zjedno-
czonych o prawach dziecka, zdefiniowano poj´cie „odpowiedzialnoÊci rodziciel-
skiej” jako w∏adz´ rodzicielskà lub wszelki inny podobny stosunek w∏adzy, który
okreÊla prawa, uprawnienia i obowiàzki rodziców, opiekunów lub innych przedsta-
wicieli ustawowych w stosunku do osoby lub majàtku dziecka.

Powy˝sza definicja stanowi rozszerzenie definicji zawartej w art. 18 Konwencji Na-
rodów Zjednoczonych o prawach dziecka „wspólnej odpowiedzialnoÊci rodziców
za wychowanie i rozwój dziecka”, przyznajàc zarówno rodzicom jak i innym osobom,
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z mocy i na warunkach okreÊlonych przez ustawodawstwa poszczególnych paƒstw,
prawa, uprawnienia i obowiàzki w zakresie opieki nad dzieckiem, jego rozwoju, kszta∏-
cenia, okreÊlenia miejsca pobytu i pilnowania osoby dziecka, jak i jego majàtku.

Konwencja okreÊla tak˝e prawo w∏aÊciwe dla odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej,
co oznacza, ˝e zawarte w niej postanowienie (art. 16) stanowi wspólnà norm´ ko-
lizyjnà wskazujàcà prawo materialne okreÊlonego paƒstwa (miejsca zwyk∏ego po-
bytu dziecka) bez koniecznoÊci badania norm kolizyjnych tego paƒstwa.

Przy stosowaniu Konwencji z 1961 r. znaczne trudnoÊci sprawia∏o stosowanie
poj´cia „Êrodków ochrony”, które nie zosta∏o bli˝ej okreÊlone. Obecna Konwencja,
wprawdzie tylko przyk∏adowo, ale doÊç obszernie wylicza w art. 3 Êrodki zmierza-
jàce do ochrony osoby lub majàtku dziecka. W celu u∏atwienia przystàpienia
do Konwencji przez paƒstwa o znacznie odmiennych porzàdkach prawnych, za-
warto w niej nie tylko instytucje znane ustawodawstwom paƒstw europejskich lecz
tak˝e paƒstw o systemach religijnych (np. znana w paƒstwach islamskich instytu-
cja opiekuƒcza zwana „kafala” – art. 3 lit. e).

Art. 4 zawiera wyliczenie, w którym wskazano rodzaje spraw wy∏àczonych z za-
kresu Konwencji. Cz´Êç z wymienionych w tym artykule zagadnieƒ nie stanowi
o ochronie dziecka, cz´Êç jest przedmiotem ju˝ obowiàzujàcych konwencji mi´dzy-
narodowych, a cz´Êç dotyczy prawa publicznego. Najbardziej istotna zmiana w sto-
sunku do Konwencji z 1961 r. dotyczy uregulowania w∏aÊciwoÊci organów, tj. wed∏ug
terminologii polskiego Kodeksu post´powania cywilnego – jurysdykcji krajowej.

W art. 5 ustala si´ jurysdykcj´ ogólnà organów paƒstwa miejsca zwyk∏ego po-
bytu dziecka, zmiana tego miejsca powoduje zmian´ jurysdykcji.

Art. 6 i 7 precyzujà jurysdykcj´ organów w sprawach dzieci uchodêców oraz
dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych, nie zmieniajàc ogólnej zasa-
dy okreÊlonej w art. 5.

Postanowienia art. 7 i 50 nawiàzujà do uregulowaƒ zawartych w Konwencji doty-
czàcej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´, sporzàdzonej w Ha-
dze dnia 25 paêdziernika 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 oraz z 1999 r.
Nr 93, poz. 1085) i umo˝liwiajà podj´cie stosownych Êrodków w tej dziedzinie
przez organy paƒstw nieb´dàcych stronami tej Konwencji.

Istotnà nowoÊcià Konwencji jest przewidziana w art. 8 i 9 jurysdykcja subsydiar-
na organów paƒstw wymienionych w art. 8 ust. 2 w stosunku do jurysdykcji ogól-
nej wynikajàcej z art. 5 lub art. 6. SubsydiarnoÊç ta polega na mo˝liwoÊci przeka-
zania rozpoznania sprawy przez organ w∏aÊciwy wed∏ug ogólnej zasady (miejsca
zwyk∏ego pobytu dziecka) organom paƒstw okreÊlonych w art. 8 ust. 2 (obywatel-
stwa dziecka, znajdowania si´ majàtku dziecka, prowadzàcego post´powanie
o rozwód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa rodziców, Êcis∏ych wi´zi
z dzieckiem), je˝eli w konkretnej sprawie rozstrzygni´cie dotyczàce dobra dziecka
lub jego ochrony mo˝e byç przez te organy lepiej zapewnione, i je˝eli paƒstwo to
wyrazi na przekazanie zgod´ (art. 8 ust. 4).
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Z kolei organy tego samego kr´gu paƒstw, którym mog∏aby byç przekaza-
na w∏aÊciwoÊç na podstawie art. 8, sà uprawnione z mocy art. 9 do wystàpienia
do organów miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka z inicjatywà przekazania im sprawy,
je˝eli uznajà, ˝e sà w stanie lepiej oceniç w konkretnym przypadku dobro dziecka.

Taka konstrukcja subsydiarnej jurysdykcji krajowej nie jest znana polskim prze-
pisom Kodeksu post´powania cywilnego, jednak˝e rozwiàzania takie zawiera
art. 15 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurys-
dykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz
w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàce rozporzà-
dzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z 23.12.2003, s. 1–29, polskie wyda-
nie specjalne roz. 19, t. 06P, s. 243–271).

Konwencja zawiera równie˝ postanowienia o jurysdykcji przemiennej dotyczà-
ce w∏aÊciwoÊci organów paƒstwa, w którym rozpoznaje si´ spraw´ o rozwód lub
separacj´, wzgl´dnie uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa rodziców dziecka, o ile zosta∏y
spe∏nione okreÊlone warunki (art. 10), w∏aÊciwoÊci do podj´cia koniecznych Êrod-
ków ochrony w wypadkach nie cierpiàcych zw∏oki (art. 11) oraz podejmowania
Êrodków ochrony o charakterze tymczasowym, których skutecznoÊç jest ograni-
czona do terytorium danego paƒstwa (art. 12).

Konwencja nie okreÊla wprawdzie w sposób bardziej szczegó∏owy poj´cia
„wypadków nie cierpiàcych zw∏oki” oraz „Êrodków ochrony o charakterze tymcza-
sowym”, jednak˝e intencjà jej postanowieƒ jest zaradzenie takiej sytuacji, w której
odstàpienie od normalnego, przewidzianego w art. 5-10 trybu jest uzasadnione
obawà o wystàpienie nieodwracalnych szkód wobec osoby lub majàtku dziecka
z powodu np. choroby lub zagro˝enia zniszczenia mienia, wzgl´dnie podj´cia sto-
sownych, ograniczonych czasowo i terytorialnie Êrodków.

Omówione wy˝ej postanowienia rozdzia∏u II, ∏àcznie z przepisami o zawis∏oÊci
sporu (art. 13) oraz o czasie trwania podj´tych Êrodków w przypadku zmiany w∏a-
ÊciwoÊci organów (art. 14), stanowià ca∏kowity i zupe∏ny system unormowania ju-
rysdykcji, wià˝àcy paƒstwa-strony Konwencji, je˝eli podlegajàce ochronie dziecko
ma miejsce zwyk∏ego pobytu na terytorium jednego z tych paƒstw. ˚adne z tych
paƒstw nie mo˝e wi´c stwierdziç swojej jurysdykcji w konkretnej sprawie, je˝eli nie
jest ona uzasadniona postanowieniami Konwencji.

W rozdziale III zosta∏y umieszczone normy kolizyjne dotyczàce prawa w∏aÊciwe-
go, które powinno byç stosowane na podstawie Konwencji.

W zakresie stosowanych Êrodków ochrony obowiàzuje zasada w∏aÊciwoÊci pra-
wa tego paƒstwa, którego organy dokonujà rozstrzygni´cia w ramach jurysdykcji
przyznanej na mocy postanowieƒ rozdzia∏u II (art. 15 ust. 1). Zasada stosowania
przez organy rozstrzygajàce w∏asnego prawa nie tylko pozwala na stosowanie pra-
wa, które jest tym organom najlepiej znane, ale równie˝ u∏atwia wykonywanie pod-
j´tych Êrodków na terytorium paƒstwa, w którym obowiàzujà. Zasada ta zosta∏a
sformu∏owana rygorystycznie, przewidujàc jednak mo˝liwoÊç wyjàtkowego stoso-

114 Rodzina i Prawo Nr 14-15 2010



wania lub wzi´cia pod rozwag´, o ile wymaga tego dobro dziecka, prawa innego
paƒstwa, z którym dana sytuacja ma Êcis∏y zwiàzek (art. 15 ust. 2).

Normy kolizyjne dotyczàce odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej zosta∏y zawarte
w trzech artyku∏ach, podporzàdkowujàc prawu miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka
przyznanie i ustanie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (art. 16), wykonywanie odpo-
wiedzialnoÊci rodzicielskiej (art. 17) oraz jej odebranie (art. 18).

Niezwykle istotny, u∏atwiajàcy stosowanie prawa w∏aÊciwego, jest przepis
art. 21, który okreÊla, ˝e z zakresu tego prawa, w rozumieniu Konwencji, sà wy∏à-
czone jego normy kolizyjne, co oznacza, i˝ prawo to jest stosowane wprost, a nie
przez jego prawo prywatne mi´dzynarodowe.

Przepis ten eliminuje stosowanie tzw. odes∏ania, chyba ˝e zgodnie z art. 16 po-
winno byç stosowane prawo paƒstwa nieb´dàcego stronà Konwencji.

W art. 22 zawarta zosta∏a klauzula porzàdku publicznego nawiàzujàca do dobra
dziecka.

Istotnym novum w Konwencji jest rozdzia∏ IV dotyczàcy uznawania i wykonywania
Êrodków zastosowanych zgodnie z jej postanowieniami. Rozwiàzania przyj´te w tym
rozdziale odpowiadajà regulacjom wprowadzonym cytowanym wy˝ej rozporzàdze-
niem Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawa-
niu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcym rozporzàdzenie (WE) nr 1347/2000.

W rozdziale tym rozró˝nia si´ uznanie (art. 23–25), stwierdzenie wykonalnoÊci
lub rejestracj´ w celu wykonania (art. 26 i 27) oraz wykonanie (art. 28).

Art. 23–25 wprowadzajà ogólnà zasad´ wzajemnego uznawania z mocy prawa
Êrodków podj´tych przez organy umawiajàcych si´ paƒstw.

Uznawanie z mocy prawa oznacza, ˝e nie b´dzie konieczne w innym paƒstwie-
-stronie Konwencji przeprowadzenie post´powania o uznanie, chyba ˝e osoba ma-
jàca w tym interes prawny wniesie o uznanie lub odmow´ uznania Êrodka zastoso-
wanego w innym paƒstwie.

Warunki uzasadniajàce mo˝liwoÊç udzielenia odmowy uznania sà zawarte w art.
23 ust. 2. W przepisie tym zwraca si´ uwag´ na mo˝liwoÊç odmowy uznania m.in.
w przypadku, gdy Êrodek zosta∏ podj´ty bez umo˝liwienia dziecku jego wys∏uchania.
Mo˝liwoÊç odmowy uznania z tej przyczyny nawiàzuje do art. 12 Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawach dziecka. Odmowa uznania w tym przypadku b´dzie mog∏a
mieç miejsce, je˝eli brak wys∏uchania dziecka jest sprzeczny z istotnymi zasadami po-
st´powania paƒstwa, w którym przeprowadza si´ post´powanie o uznanie.

Istotne znaczenie ma tak˝e mo˝liwoÊç odmowy uznania, je˝eli jest oczywiÊcie
sprzeczne z porzàdkiem publicznym paƒstwa wezwanego (klauzula porzàdku pu-
blicznego – art. 23 ust. 2 pkt d), przy czym uwzgl´dniç nale˝y dobro dziecka.

Stwierdzenie wykonalnoÊci Êrodka podj´tego w innym umawiajàcym si´ paƒ-
stwie lub zarejestrowanie w celu jego wykonania jest poddane prawu paƒstwa,
w którym wykonanie ma nastàpiç, a wi´c zale˝y od przeprowadzenia post´powa-
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nia przewidzianego przez to prawo (art. 26). W celu zapewnienia wi´kszej skutecz-
noÊci podj´tych Êrodków Konwencja nakazuje zastosowanie prostych i szybkich
procedur (art. 26 ust. 2).

Równie˝ wykonanie tych Êrodków jest podporzàdkowane prawu wewn´trznemu
paƒstwa, którego organy je wykonujà, z uwzgl´dnieniem dobra dziecka (art. 28).

W rozdziale V sà zawarte postanowienia (art. 29–37) nak∏adajàce obowiàzek
wyznaczenia organów centralnych oraz obowiàzek ich wspó∏dzia∏ania w celu jak
najlepszej realizacji zadaƒ konwencyjnych. Przedmiot i formy wspó∏pracy zosta∏y
uregulowane bardzo szczegó∏owo przy wykorzystaniu wniosków wynikajàcych
z funkcjonowania innych konwencji, a w szczególnoÊci Konwencji dotyczàcej cy-
wilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ z dnia 25 paêdziernika 1980 r.
(Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 oraz z 1999 r. Nr 93, poz. 1085).

Koszty wynikajàce ze stosowania postanowieƒ rozdzia∏u V ponoszà w zasadzie
organy centralne i inne w∏aÊciwe organy publiczne umawiajàcych si´ paƒstw, nie
jest jednak wykluczona mo˝liwoÊç ˝àdania rozsàdnych kosztów odpowiadajàcych
Êwiadczonym us∏ugom (art. 38).

W rozdziale VI zawierajàcym postanowienia ogólne sà zamieszczone wa˝ne
uregulowania dotyczàce m. in. ochrony danych osobowych (art. 41), poufnoÊci in-
formacji (art. 42) i zwolnienia dokumentów od legalizacji (art. 43).

W art. 40 uregulowano mo˝liwoÊç wydawania zaÊwiadczeƒ przez organy, które
podj´∏y Êrodki ochronne. Wydawanie zaÊwiadczeƒ jest przewidziane w art. 591 § 1
k.p.c. w zakresie ustanowienia opiekuna i art. 604 k.p.c. w zakresie ustanowienia
kuratora, a ponadto na wniosek uprawnionej strony, w art. 39 cytowanego wy˝ej
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003.

Zagadnienia zwiàzane ze stosowaniem Konwencji w paƒstwach o systemie fe-
deralnym bàdê niejednolitym systemie prawnym, tzw. klauzule federalne zosta∏y
zawarte w art. 46-49.

Stosunek niniejszej Konwencji do innych, dwustronnych i wielostronnych umów
mi´dzynarodowych okreÊlajà art. 50–52. W art. 50 okreÊlono, i˝ Konwencja nie na-
rusza Konwencji z dnia 25 paêdziernika 1980 r. dotyczàcej cywilnych aspektów
uprowadzenia dziecka za granic´ i jej postanowienia mogà byç tak˝e powo∏ywane
w celu uzyskania powrotu bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymanego dziecka,
wzgl´dnie zorganizowania prawa do osobistej stycznoÊci. Natomiast art. 51 prze-
widuje zastàpienie, mi´dzy umawiajàcymi si´ paƒstwami przez niniejszà Konwen-
cj´, Konwencji z 1902 r. oraz z 1961 r.
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KONWENCJA

o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu
i wspó∏pracy w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej

oraz Êrodków ochrony dzieci
(zawarta w dniu 19 paêdziernika 1996 r.)

Paƒstwa sygnatariusze niniejszej Konwencji, 
zwa˝ywszy, ˝e nale˝y wzmocniç ochron´ dzieci w sytuacjach o charakterze mi´-
dzynarodowym, 
pragnàc uniknàç kolizji pomi´dzy ich systemami prawnymi w odniesieniu do jurys-
dykcji, prawa w∏aÊciwego, uznawania i wykonywania Êrodków ochrony dzieci,
przypominajàc znaczenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej dla ochrony dzieci,
potwierdzajàc, ˝e dobro dziecka powinno byç uwzgl´dnione w pierwszym rz´dzie,
stwierdzajàc koniecznoÊç rewizji Konwencji z dnia 5 paêdziernika 1961 r. o w∏aÊci-
woÊci organów i prawie w∏aÊciwym w zakresie ochrony ma∏oletnich,
pragnàc ustanowiç w tym celu wspólne postanowienia przy uwzgl´dnieniu Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka, 
zgodzi∏y si´ na nast´pujàce postanowienia: 

ROZDZIA¸ I
ZAKRES ZASTOSOWANIA KONWENCJI

Artyku∏ 1
1. Niniejsza Konwencja ma na celu: 

a) okreÊlenie paƒstwa, którego organy sà w∏aÊciwe do podejmowania Êrodków
zmierzajàcych do ochrony osoby lub majàtku dziecka;

b) okreÊlenie prawa w∏aÊciwego, stosowanego przez te organy w wykonywaniu
ich jurysdykcji;

c) okreÊlenie prawa w∏aÊciwego dla odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej;
d) zapewnienie uznania i wykonania Êrodków ochrony we wszystkich Umawia-

jàcych si´ Paƒstwach;
e) nawiàzanie wspó∏pracy pomi´dzy organami Umawiajàcych si´ Paƒstw nie-

zb´dnej do zrealizowania celów Konwencji. 
2. Dla celów Konwencji poj´cie „odpowiedzialnoÊç rodzicielska” oznacza w∏adz´

rodzicielskà lub wszelki inny podobny stosunek w∏adzy, który okreÊla prawa,
uprawnienia i obowiàzki rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli usta-
wowych w stosunku do osoby lub majàtku dziecka. 
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Artyku∏ 2
Konwencj´ stosuje si´ do dzieci, poczàwszy od ich urodzenia a˝ do ukoƒcze-

nia przez nie 18 roku ˝ycia. 

Artyku∏ 3
Ârodki, o których mowa w artykule 1, mogà w szczególnoÊci odnosiç si´ do: 

a) przyznania, wykonywania oraz cz´Êciowego lub ca∏kowitego pozbawienia od-
powiedzialnoÊci rodzicielskiej, jak równie˝ do jej przekazywania; 

b) pieczy w∏àcznie z opiekà nad osobà dziecka i w szczególnoÊci prawem do de-
cydowania o jego miejscu pobytu, jak równie˝ prawa do osobistej stycznoÊci
w∏àcznie z prawem do zabrania dziecka na czas ograniczony w inne miejsce
ani˝eli miejsce zwyk∏ego pobytu; 

c) opieki, kurateli i podobnych instytucji; 
d) wyznaczenia i zakresu zadaƒ osoby lub jednostki, która jest odpowiedzial-

na za osob´ lub majàtek dziecka, reprezentuje go lub udziela mu pomocy; 
e) umieszczenia dziecka w rodzinie zast´pczej lub w placówce opiekuƒczej albo

opieki nad nim przez kafala lub podobnà instytucj´; 
f) nadzoru organów publicznych nad opiekà nad dzieckiem przez ka˝dà osob´,

która jest odpowiedzialna za dziecko; 
g) zarzàdzania, zabezpieczania lub dysponowania majàtkiem dziecka. 

Artyku∏ 4
Konwencji nie stosuje si´ do:

a) ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa;
b) orzeczeƒ w sprawach adopcji i Êrodkach przygotowujàcych do adopcji, jak rów-

nie˝ uniewa˝nienia i odwo∏ania adopcji; 
c) nazwiska i imion dziecka; 
d) stwierdzenia pe∏noletnoÊci; 
e) obowiàzków alimentacyjnych; 
f) powiernictwa oraz dziedziczenia; 
g) ubezpieczenia spo∏ecznego; 
h) Êrodków publicznych o charakterze ogólnym w sprawach wychowania

i zdrowia; 
i) Êrodków podejmowanych w wyniku przest´pstw pope∏nionych przez dzieci; 
j) orzeczeƒ o prawie azylu oraz dotyczàcych imigracji. 

ROZDZIA¸ II
JURYSDYKCJA

Artyku∏ 5
1. Zarówno organy sàdowe, jak i administracyjne Umawiajàcego si´ Paƒstwa,

w którym dziecko ma zwyk∏y pobyt, sà w∏aÊciwe do podejmowania Êrodków
zmierzajàcych do ochrony jego osoby lub majàtku. 
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2. Z zastrze˝eniem artyku∏u 7, w razie zmiany zwyk∏ego pobytu dziecka na inne Uma-
wiajàce si´ Paƒstwo, w∏aÊciwe sà organy Paƒstwa nowego zwyk∏ego pobytu. 

Artyku∏ 6
1. Wobec dzieci uchodêców oraz dzieci, które wskutek rozruchów majàcych miej-

sce w ich kraju zosta∏y przemieszczone za granic´, jurysdykcj´ przewidzianà
w artykule 5 ust´p 1 posiadajà organy tego Umawiajàcego si´ Paƒstwa, w któ-
rym dzieci przebywajà w wyniku przemieszczenia. 

2. Postanowienie ust´pu poprzedzajàcego stosuje si´ równie˝ do dzieci, których
zwyk∏y pobyt nie mo˝e zostaç ustalony. 

Artyku∏ 7
1. W razie bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka organy Umawia-

jàcego si´ Paƒstwa, w którym dziecko bezpoÊrednio przed uprowadzeniem lub
zatrzymaniem mia∏o zwyk∏y pobyt, zachowujà swojà jurysdykcj´ do chwili, gdy
dziecko uzyska zwyk∏y pobyt w innym paƒstwie, oraz: 
a) ka˝da osoba, organ lub inna jednostka uprawniona do pieczy zezwoli∏a

na uprowadzenie lub zatrzymanie; lub 
b) dziecko przebywa∏o w tym innym paƒstwie co najmniej rok po tym, jak oso-

ba, organ lub inna jednostka uprawniona do pieczy zna∏a lub powinna by∏a
znaç miejsce jego pobytu, ˝aden wniosek o powrót zg∏oszony w tym okresie
nie jest ju˝ rozpatrywany, a dziecko zaadaptowa∏o si´ do nowych warunków. 

2. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka uwa˝a si´ za bezprawne: 
a) je˝eli nastàpi∏o przez to naruszenie prawa do pieczy przyznanego osobie,

organowi lub innej jednostce, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie
zgodnie z prawem paƒstwa, w którym dziecko mia∏o zwyk∏y pobyt bezpo-
Êrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem; oraz 

b) je˝eli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to by∏o rzeczywiÊcie wy-
konywane wspólnie lub indywidualnie albo by∏oby tak wykonywane, gdyby
nie nastàpi∏o uprowadzenie lub zatrzymanie. 

Prawo do pieczy okreÊlone w literze a) mo˝e wynikaç w szczególnoÊci z mocy
prawa, z orzeczenia sàdowego lub administracyjnego albo z porozumienia ma-
jàcego moc prawnà w Êwietle prawa tego paƒstwa. 

3. Dopóki organy wymienione w ust´pie 1 zachowujà swojà jurysdykcj´, orga-
ny Umawiajàcego si´ Paƒstwa, do którego dziecko zosta∏o uprowadzone lub
w którym zosta∏o zatrzymane, mogà podejmowaç jedynie nie cierpiàce zw∏o-
ki Êrodki konieczne dla ochrony osoby lub majàtku dziecka, stosownie do
artyku∏u 11. 

Artyku∏ 8
1. Wyjàtkowo organ Umawiajàcego si´ Paƒstwa, majàcy jurysdykcj´ z mocy arty-

ku∏ów 5 lub 6, jeÊli uzna, ˝e organ innego Umawiajàcego si´ Paƒstwa b´dzie
w stanie lepiej oceniç w konkretnym przypadku dobro dziecka, mo˝e: 
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– albo zwróciç si´ do tego organu bezpoÊrednio lub przy pomocy organu cen-
tralnego tego Paƒstwa, o przej´cie jurysdykcji celem podj´cia Êrodków
ochrony, jakie uzna za konieczne, 

– albo zawiesiç post´powanie i prosiç strony o z∏o˝enie takiego wniosku do or-
ganu tego drugiego Paƒstwa. 

2. Umawiajàcymi si´ Paƒstwami, do których organów mo˝na si´ zwracaç zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w powy˝szym ust´pie, sà: 
a) paƒstwo, którego dziecko jest obywatelem; 
b) paƒstwo, w którym znajduje si´ majàtek dziecka; 
c) paƒstwo, do organu którego wniesiony zosta∏ pozew o rozwód lub o sepa-

racj´ rodziców dziecka lub o uniewa˝nienie ich ma∏˝eƒstwa; 
d) paƒstwo, z którym dziecko ∏àczy Êcis∏y zwiàzek. 

3. Zainteresowane organy mogà dokonaç wymiany opinii. 
4. Organ, do którego skierowany jest wniosek zgodnie z warunkami okreÊlonymi

w ust´pie 1, mo˝e wyraziç zgod´ na przej´cie jurysdykcji w miejsce organu
majàcego jurysdykcj´ z mocy artyku∏ów 5 lub 6, je˝eli uzna, ˝e s∏u˝y to dobru
dziecka. 

Artyku∏ 9
1. Je˝eli organy Umawiajàcych si´ Paƒstw okreÊlonych w artykule 8 ust´p 2 uzna-

jà, ˝e sà w stanie lepiej oceniç w konkretnym przypadku dobro dziecka, mogà: 
– albo wystàpiç do w∏aÊciwego organu w Umawiajàcym si´ Paƒstwie zwyk∏e-

go pobytu dziecka, bezpoÊrednio lub przy pomocy organu centralnego tego
Paƒstwa, o pozwolenie na przej´cie jurysdykcji celem podj´cia Êrodków
ochrony, jakie uwa˝ajà za konieczne, 

– albo prosiç strony o przed∏o˝enie takiego wniosku organom Paƒstwa zwy-
k∏ego pobytu dziecka. 

2. Zainteresowane organy mogà dokonaç wymiany opinii. 
3. Organ wnioskujàcy mo˝e przejàç jurysdykcj´ w miejsce organu Umawiajàcego

si´ Paƒstwa zwyk∏ego pobytu dziecka tylko wówczas, je˝eli ten organ uwzgl´d-
ni jego wniosek. 

Artyku∏ 10
1. Bez naruszenia artyku∏ów 5 do 9 organy jednego Umawiajàcego si´ Paƒstwa,

majàce jurysdykcj´ do rozpoznania sprawy o rozwód lub separacj´ rodziców
dziecka, którego zwyk∏y pobyt jest w innym Umawiajàcym si´ Paƒstwie lub
o uniewa˝nienie ich ma∏˝eƒstwa, mogà podejmowaç Êrodki ochrony osoby lub
majàtku dziecka, o ile jest to zgodne z prawem ich paƒstwa: 
a) je˝eli w chwili wszcz´cia post´powania jedno z rodziców ma zwyk∏y pobyt

w tym paƒstwie i je˝eli jednemu z nich przys∏uguje odpowiedzialnoÊç rodzi-
cielska za dziecko; 

b) je˝eli jurysdykcja tych organów do podj´cia takich Êrodków zosta∏a uzna-
na przez rodziców, jak równie˝ przez ka˝dà innà osob´, której przys∏uguje
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odpowiedzialnoÊç rodzicielska za dziecko i je˝eli jurysdykcja ta zgodna jest
z dobrem dziecka. 

2. Przewidziana w ust´pie 1 jurysdykcja do podj´cia Êrodków ochrony dziecka
ustaje z chwilà, gdy orzeczenie uwzgl´dniajàce lub oddalajàce powództwo
o rozwód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa sta∏o si´ ostateczne lub gdy
post´powanie zakoƒczy∏o si´ z innego powodu. 

Artyku∏ 11
1. We wszystkich wypadkach nie cierpiàcych zw∏oki, organy ka˝dego z Umawia-

jàcych si´ Paƒstw, na którego terytorium znajduje si´ dziecko lub majàtek
do niego nale˝àcy, sà w∏aÊciwe do podj´cia koniecznych Êrodków ochrony. 

2. Ârodki podj´te na podstawie ust´pu poprzedzajàcego w stosunku do dziecka
majàcego zwyk∏y pobyt w Umawiajàcym si´ Paƒstwie pozostajà w mocy do cza-
su, gdy organy w∏aÊciwe na mocy artyku∏ów 5–10 podejmà Êrodki wymagane
sytuacjà. 

3. Ârodki podj´te na podstawie ust´pu pierwszego w stosunku do dziecka majà-
cego zwyk∏y pobyt w paƒstwie nie b´dàcym stronà Konwencji tracà moc w ka˝-
dym z Umawiajàcych si´ Paƒstw z chwilà uznania w nim Êrodków zgodnych
z wymogami sytuacji, podj´tych przez organy innego paƒstwa. 

Artyku∏ 12
1. Z zastrze˝eniem artyku∏u 7 organy Umawiajàcego si´ Paƒstwa, na którego tery-

torium znajduje si´ dziecko lub majàtek do niego nale˝àcy, sà w∏aÊciwe do po-
dejmowania Êrodków ochrony osoby lub majàtku dziecka o charakterze tym-
czasowym i wywo∏ujàcym skutek ograniczony do terytorium tego paƒstwa, o ile
takie Êrodki nie sà niezgodne ze Êrodkami wczeÊniej podj´tymi przez organy
majàce jurysdykcj´ z mocy artyku∏ów 5–10. 

2. Ârodki podj´te na podstawie ust´pu poprzedzajàcego w stosunku do dziecka
majàcego zwyk∏y pobyt w Umawiajàcym si´ Paƒstwie, tracà moc, gdy organy
majàce jurysdykcj´ z mocy artyku∏ów 5–10 orzek∏y o Êrodkach ochrony, których
mo˝e wymagaç sytuacja. 

3. Ârodki podj´te na podstawie ust´pu 1 w stosunku do dziecka majàcego zwyk∏y
pobyt w paƒstwie nie b´dàcym stronà Konwencji tracà moc w Umawiajàcym si´
Paƒstwie, w którym zosta∏y podj´te, z chwilà uznania w nim Êrodków zgodnych
z wymogami sytuacji, podj´tych przez organy innego paƒstwa. 

Artyku∏ 13
1. Organy Umawiajàcego si´ Paƒstwa, majàce jurysdykcj´ zgodnie z artyku∏a-

mi 5–10 do podj´cia Êrodków ochrony osoby lub majàtku dziecka, muszà po-
wstrzymaç si´ od wykonywania jurysdykcji, je˝eli w chwili wszcz´cia post´po-
wania by∏ ju˝ z∏o˝ony wniosek o zastosowanie podobnych Êrodków do orga-
nów innego Umawiajàcego si´ Paƒstwa, majàcych jurysdykcj´ wówczas z mo-
cy artyku∏ów 5–10, i Êrodki te sà jeszcze w toku rozpoznawania. 
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2. Postanowienia ust´pu poprzedzajàcego nie stosuje si´, je˝eli organy, do któ-
rych wniosek by∏ poczàtkowo z∏o˝ony, zrzek∏y si´ swojej jurysdykcji. 

Artyku∏ 14
Ârodki podj´te zgodnie z artyku∏em 5–10 pozostajà w mocy w swoich grani-

cach, nawet je˝eli w wyniku zmiany okolicznoÊci odpadnie podstawa, mocà której
zosta∏a ustalona jurysdykcja, dopóki organy majàce jurysdykcj´ na podstawie Kon-
wencji ich nie zmienià, zastàpià lub uchylà. 

ROZDZIA¸ III
PRAWO W¸AÂCIWE

Artyku∏ 15
1. Przy wykonywaniu jurysdykcji przyznanej zgodnie z postanowieniami rozdzia-

∏u II, organy Umawiajàcego si´ Paƒstwa stosujà przepisy w∏asnego prawa. 
2. Jednak˝e o ile ochrona osoby lub majàtku dziecka tego wymaga, mogà one

wyjàtkowo zastosowaç lub wziàç pod rozwag´ prawo innego Paƒstwa, z którym
dana sytuacja ma Êcis∏y zwiàzek. 

3. W razie zmiany zwyk∏ego pobytu dziecka na pobyt w innym Umawiajàcym si´
Paƒstwie, prawo tego innego Paƒstwa, od chwili nastàpienia zmiany, okreÊla
warunki stosowania Êrodków podj´tych w paƒstwie dawnego zwyk∏ego pobytu. 

Artyku∏ 16
1. Powstanie i ustanie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej z mocy prawa, bez udzia-

∏u organu sàdowego lub administracyjnego podlega prawu paƒstwa zwyk∏ego
pobytu dziecka. 

2. Powstanie i ustanie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej z mocy porozumienia lub
jednostronnej czynnoÊci prawnej, bez udzia∏u organu sàdowego lub admini-
stracyjnego, podlega prawu paƒstwa zwyk∏ego pobytu dziecka z chwili, gdy po-
rozumienie lub czynnoÊç jednostronna stajà si´ skuteczne. 

3. OdpowiedzialnoÊç rodzicielska istniejàca wed∏ug prawa paƒstwa zwyk∏ego po-
bytu dziecka trwa tak˝e po zmianie zwyk∏ego pobytu dziecka na inne paƒstwo. 

4. W razie zmiany zwyk∏ego pobytu dziecka, przyznanie z mocy prawa odpowie-
dzialnoÊci rodzicielskiej osobie, której taka odpowiedzialnoÊç dotychczas nie
przys∏ugiwa∏a, podlega prawu paƒstwa nowego zwyk∏ego pobytu. 

Artyku∏ 17
Wykonywanie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej podlega prawu paƒstwa zwyk∏e-

go pobytu dziecka. W razie zmiany zwyk∏ego pobytu dziecka, podlega prawu paƒ-
stwa nowego zwyk∏ego pobytu. 

Artyku∏ 18
OdpowiedzialnoÊç rodzicielska przewidziana w artykule 16 b´dzie mog∏a byç

odebrana, a warunki jej sprawowania zmienione, przez Êrodki podj´te na podsta-
wie Konwencji. 
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Artyku∏ 19
1. Wa˝noÊç czynnoÊci prawnej dokonanej mi´dzy osobà trzecià a innà oso-

bà, która by∏aby uprawniona do dzia∏ania jako przedstawiciel ustawowy
wed∏ug prawa paƒstwa, w którym czynnoÊç zosta∏a dokonana, nie mo˝e
byç kwestionowana, ani te˝ osoba trzecia pociàgni´ta do odpowiedzial-
noÊci z tego tylko powodu, ˝e ta inna osoba nie by∏a uprawniona do dzia-
∏ania jako przedstawiciel ustawowy na podstawie prawa wskazanego
w postanowieniach niniejszego rozdzia∏u, chyba ˝e osoba trzecia wiedzia-
∏a lub powinna by∏a wiedzieç, ˝e odpowiedzialnoÊç rodzicielska podlega
temu prawu. 

2. Postanowienia ust´pu poprzedzajàcego stosuje si´ tylko w razie, gdy czynnoÊç
prawna zosta∏a dokonana mi´dzy osobami obecnymi na terytorium tego same-
go paƒstwa. 

Artyku∏ 20
Postanowienia niniejszego rozdzia∏u majà zastosowanie, nawet je˝eli prawem

przez nie wskazanym jest prawo paƒstwa nie b´dàcego stronà Konwencji. 

Artyku∏ 21
1. W rozumieniu niniejszego rozdzia∏u termin „prawo” oznacza ogó∏ przepisów

obowiàzujàcych w paƒstwie z wy∏àczeniem norm kolizyjnych. 
2. Jednak˝e je˝eli na podstawie artyku∏u 16 ma zastosowanie Prawo paƒstwa nie

b´dàcego stronà Konwencji i je˝eli normy kolizyjne tego paƒstwa wskazujà ja-
ko w∏aÊciwe prawo innego paƒstwa nie b´dàcego stronà Konwencji, które za-
stosowa∏oby w∏asne prawo, stosuje si´ prawo tego innego paƒstwa. Je˝eli we-
d∏ug prawa tego innego paƒstwa nie ma ono zastosowania, stosuje si´ prawo
wskazane w artykule 16. 

Artyku∏ 22
Od stosowania prawa wskazanego w postanowieniach niniejszego rozdzia∏u

nie mo˝na odstàpiç chyba ˝e jego stosowanie jest wyraênie sprzeczne z porzàd-
kiem publicznym, przy uwzgl´dnieniu dobra dziecka. 

ROZDZIA¸ IV
UZNAWANIE I WYKONYWANIE

Artyku∏ 23
1. Ârodki podj´te przez organy jednego Umawiajàcego si´ Paƒstwa sà z mocy

prawa uznawane w innych Umawiajàcych si´ Paƒstwach. 
2. Odmowa uznania jest jednak mo˝liwa: 

a) je˝eli Êrodek zosta∏ podj´ty przez organ, którego jurysdykcja nie by∏a opar-
ta na podstawach przewidzianych w rozdziale II; 

b) je˝eli Êrodek zosta∏ podj´ty, z wyjàtkiem wypadków nie cierpiàcych zw∏oki,
w ramach post´powania sàdowego lub administracyjnego, bez umo˝liwie-
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nia dziecku jego wys∏uchania, przez co naruszono istotne zasady post´po-
wania paƒstwa wezwanego; 

c) na wniosek ka˝dej osoby podnoszàcej zarzut, ˝e Êrodek narusza jej odpo-
wiedzialnoÊç rodzicielskà, je˝eli Êrodek zosta∏ podj´ty, z wyjàtkiem wypad-
ków nie cierpiàcych zw∏oki, bez umo˝liwienia tej osobie jej wys∏uchania; 

d) je˝eli uznanie jest oczywiÊcie sprzeczne z porzàdkiem publicznym paƒstwa
wezwanego, przy czym uwzgl´dniç nale˝y dobro dziecka; 

e) je˝eli Êrodka nie da si´ pogodziç ze Êrodkiem póêniej podj´tym w paƒstwie
zwyk∏ego pobytu dziecka, nie b´dàcym stronà Konwencji, o ile ten ostatni
Êrodek spe∏nia warunki konieczne do uznania go w paƒstwie wezwanym; 

f) je˝eli nie przestrzegano post´powania okreÊlonego w artykule 33. 

Artyku∏ 24
Bez naruszenia postanowieƒ artyku∏u 23 ust´p 1, ka˝da osoba zainteresowa-

na mo˝e wystàpiç do w∏aÊciwych organów Umawiajàcego si´ Paƒstwa z wnio-
skiem o wydanie orzeczenia w sprawie uznania bàdê odmowy uznania Êrodka pod-
j´tego w innym Umawiajàcym si´ Paƒstwie. Post´powanie jest okreÊlone przez
prawo paƒstwa wezwanego. 

Artyku∏ 25
Organ paƒstwa wezwanego jest zwiàzany ustaleniami faktycznymi, na podsta-

wie których organ paƒstwa, gdzie podj´to Êrodek, opar∏ swojà jurysdykcj´. 

Artyku∏ 26
1. Je˝eli Êrodki podj´te w Umawiajàcym si´ Paƒstwie, i tam wykonalne, wymagajà

wykonania w innym Umawiajàcym si´ Paƒstwie, stwierdza si´ ich wykonalnoÊç
lub rejestruje w celu wykonania w tym innym paƒstwie, na wniosek ka˝dej zainte-
resowanej strony, zgodnie z post´powaniem okreÊlonym prawem tego paƒstwa. 

2. Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo w odniesieniu do stwierdzenia wykonalnoÊci
lub zarejestrowania stosuje proste i szybkie post´powanie. 

3. Odmowa stwierdzenia wykonalnoÊci lub zarejestrowania mo˝e nastàpiç jedynie
z powodów okreÊlonych w artykule 23 ust´p 2. 

Artyku∏ 27
Z zastrze˝eniem koniecznego badania w celu stosowania artyku∏ów poprzedza-

jàcych, organ paƒstwa wezwanego nie dokonuje merytorycznego badania podj´-
tego Êrodka. 

Artyku∏ 28
Ârodki podj´te w Umawiajàcym si´ Paƒstwie, których wykonalnoÊç stwierdzo-

no lub które zosta∏y zarejestrowane w celu wykonania w innym Umawiajàcym si´
Paƒstwie wykonuje si´ tak, jakby zosta∏y podj´te przez organy tego drugiego Paƒ-
stwa. Wykonanie Êrodków nast´puje zgodnie z prawem paƒstwa wezwanego,
w granicach przewidzianych przez to prawo przy uwzgl´dnieniu dobra dziecka. 
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ROZDZIA¸ V
WSPÓ¸PRACA

Artyku∏ 29
1. Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo wyznacza organ centralny, który wype∏niania

obowiàzki na∏o˝one przez Konwencj´. 
2. Paƒstwo federalne, paƒstwo w którym obowiàzuje kilka systemów prawnych lub

paƒstwo posiadajàce autonomiczne jednostki terytorialne mo˝e wyznaczyç wi´-
cej ni˝ jeden organ centralny i okreÊliç zakres terytorialny lub osobowy ich czyn-
noÊci. Paƒstwo, które czyni u˝ytek z tej mo˝liwoÊci, wyznacza organ centralny,
do którego b´dà kierowane wszystkie pisma w celu ich przekazania organowi
centralnemu w∏aÊciwemu w tym paƒstwie. 

Artyku∏ 30
1. Organy centralne powinny ze sobà wspó∏dzia∏aç i popieraç wspó∏prac´ pomi´-

dzy w∏aÊciwymi organami w ich paƒstwach dla realizacji zadaƒ Konwencji. 
2. W zwiàzku ze stosowaniem Konwencji, organy te podejmujà odpowiednie dzia-

∏ania w celu udzielania informacji o swoim ustawodawstwie, jak równie˝ o istnie-
jàcych w ich paƒstwach s∏u˝bach dzia∏ajàcych w sprawach ochrony dzieci. 

Artyku∏ 31
Organ centralny Umawiajàcego si´ Paƒstwa – bezpoÊrednio bàdê przez organy

publiczne lub inne jednostki – podejmuje wszelkie, odpowiednie dzia∏ania w celu: 
a) u∏atwienia kontaktu i udzielania pomocy przewidzianych w artyku∏ach 8 i 9 oraz

w niniejszym rozdziale; 
b) u∏atwienia – na drodze mediacji, pojednania lub w podobny sposób – polubow-

nych porozumieƒ dotyczàcych ochrony osoby lub majàtku dziecka w sytu-
acjach, do których Konwencja ma zastosowanie; 

c) udzielenia pomocy, na wniosek w∏aÊciwego organu innego Umawiajàcego si´
Paƒstwa, w ustaleniu pobytu dziecka, wówczas gdy istnieje mo˝liwoÊç, ˝e znaj-
duje si´ ono na terytorium paƒstwa wezwanego i potrzebuje ochrony. 

Artyku∏ 32
Na uzasadniony wniosek organu centralnego lub innego w∏aÊciwego organu

Umawiajàcego si´ Paƒstwa, z którym dziecko ma Êcis∏y zwiàzek, organ centralny
Umawiajàcego si´ Paƒstwa, w którym dziecko ma zwyk∏y pobyt i w którym jest
obecne, mo˝e bàdê bezpoÊrednio bàdê przez organy publiczne lub inne jednostki: 
a) dostarczyç sprawozdanie o sytuacji dziecka; 
b) zwróciç si´ do w∏aÊciwego organu w swoim paƒstwie o zbadanie koniecznoÊci

zastosowania Êrodków zmierzajàcych do ochrony osoby lub majàtku dziecka. 

Artyku∏ 33
1. Je˝eli organ majàcy jurysdykcj´ z mocy artyku∏ów 5–10 bierze pod uwag´

umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej lub w placówce opiekuƒczej albo
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sprawowanie opieki nad nim przez kafala lub podobnà instytucj´, a to umiesz-
czenie lub opieka b´dà mia∏y miejsce w innym Umawiajàcym si´ Paƒstwie, to
przeprowadza najpierw konsultacje z organem centralnym lub innym w∏aÊci-
wym organem tego ostatniego paƒstwa. Przekazuje mu w tym celu sprawoz-
danie o dziecku oraz uzasadnienie swojej propozycji w sprawie umieszczenia
lub opieki. 

2. Orzeczenie w sprawie umieszczenia lub opieki b´dzie mog∏o byç podj´te
w paƒstwie wzywajàcym tylko wówczas, gdy organ centralny lub inny organ
w∏aÊciwy paƒstwa wezwanego wyrazi zgod´ na takie umieszczenie lub opiek´,
przy uwzgl´dnieniu dobra dziecka. 

Artyku∏ 34
1. Je˝eli rozwa˝any jest Êrodek ochrony, gdy wymaga tego sytuacja dziecka, w∏a-

Êciwe organy mogà na mocy Konwencji wystàpiç do ka˝dego organu w innym
Umawiajàcym si´ Paƒstwie posiadajàcego informacje potrzebne do celów
ochrony dziecka, o ich przekazanie. 

2. Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo mo˝e oÊwiadczyç, ˝e wnioski przewidziane
w ust´pie pierwszym mogà byç przekazywane tylko za poÊrednictwem jego or-
ganu centralnego. 

Artyku∏ 35
1. W∏aÊciwe organy jednego Umawiajàcego si´ Paƒstwa mogà wystàpiç do orga-

nów innego Umawiajàcego si´ Paƒstwa o udzielenie pomocy we wprowadzeniu
w ˝ycie Êrodków ochrony podj´tych na podstawie Konwencji, w szczególnoÊci,
aby zapewniç skuteczne wykonanie prawa do osobistej stycznoÊci, jak równie˝
prawa do utrzymywania regularnie bezpoÊrednich kontaktów. 

2. Organy Umawiajàcego si´ Paƒstwa, w którym dziecko nie ma zwyk∏ego poby-
tu, na wniosek rodzica przebywajàcego w tym paƒstwie i pragnàcego uzyskaç
lub zachowaç prawo do osobistej stycznoÊci, mogà zebraç informacje lub do-
wody oraz wypowiedzieç si´ o zdolnoÊci tego rodzica do wykonywania prawa
do osobistej stycznoÊci i o warunkach, w których móg∏by je wykonywaç. Organ
majàcy jurysdykcj´ z mocy artyku∏ów 5–10 do rozstrzygania o prawie do osobi-
stej stycznoÊci powinien, przed swoim orzeczeniem, dopuÊciç i uwzgl´dniç te
informacje, dowody i wnioski. 

3. Organ majàcy jurysdykcj´ z mocy artyku∏ów 5–10 do rozstrzygania o prawie
do osobistej stycznoÊci mo˝e zawiesiç post´powanie do zakoƒczenia post´po-
wania przewidzianego w ust´pie 2, szczególnie je˝eli wp∏ynà∏ do niego wniosek
o zmian´ lub uchylenie prawa do osobistej stycznoÊci przyznanego przez orga-
ny paƒstwa dawnego zwyk∏ego pobytu. 

4. Niniejszy artyku∏ nie stanowi przeszkody do zastosowania przez organ majàcy
jurysdykcj´ z mocy artyku∏ów 5–10 Êrodków tymczasowych, do czasu zakoƒ-
czenia post´powania przewidzianego w ust´pie 2. 
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Artyku∏ 36
W razie gdy dziecko jest nara˝one na powa˝ne niebezpieczeƒstwo, w∏aÊciwe or-

gany Umawiajàcego si´ Paƒstwa, w którym Êrodki ochrony tego dziecka zosta∏y
podj´te lub rozwa˝ane jest ich podj´cie, je˝eli zosta∏y poinformowane o zmianie po-
bytu lub obecnoÊci dziecka w innym paƒstwie, informujà organy tego paƒstwa
o niebezpieczeƒstwie oraz Êrodkach podj´tych lub których podj´cie jest rozwa˝ane. 

Artyku∏ 37
Organ nie mo˝e prosiç o informacje okreÊlone w niniejszym rozdziale lub je

przekazywaç, je˝eli w jego ocenie mog∏oby to naraziç na niebezpieczeƒstwo oso-
b´ lub majàtek dziecka lub stanowiç powa˝nà groêb´ dla wolnoÊci lub ˝ycia cz∏on-
ka jego rodziny. 

Artyku∏ 38
1. Nie naruszajàc mo˝liwoÊci ˝àdania odpowiednich kosztów, odpowiadajàcych

Êwiadczonym us∏ugom, organy centralne i inne organy publiczne Umawiajà-
cych si´ Paƒstw ponoszà koszty wynikajàce ze stosowania postanowieƒ niniej-
szego rozdzia∏u. 

2. Ka˝de umawiajàce si´ Paƒstwo mo˝e zawieraç porozumienia w sprawie roz-
dzia∏u kosztów z jednym lub wieloma Umawiajàcymi si´ Paƒstwami. 

Artyku∏ 39
Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo b´dzie mog∏o zawieraç z jednym lub wieloma

Umawiajàcymi si´ Paƒstwami porozumienia w celu u∏atwienia w stosunkach wza-
jemnych stosowania niniejszego rozdzia∏u. Paƒstwa, które zawar∏y takie porozu-
mienia, przeÊlà ich odpisy depozytariuszowi Konwencji. 

ROZDZIA¸ VI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artyku∏ 40
1. Organy Umawiajàcego si´ Paƒstwa zwyk∏ego pobytu dziecka lub Umawiajàce-

go si´ Paƒstwa, w którym podj´ty zosta∏ Êrodek ochronny, mogà wydaç osobie
sprawujàcej odpowiedzialnoÊç rodzicielskà lub osobie, której powierzono
ochron´ osoby lub majàtku dziecka, na jej wniosek, zaÊwiadczenie o jej upo-
wa˝nieniu do dzia∏ania oraz przys∏ugujàcych jej uprawnieniach. 

2. Upowa˝nienie i uprawnienia okreÊlone w zaÊwiadczeniu sà uwa˝ane za ustalo-
ne, chyba ˝e istniejà dowody, które temu przeczà. 

3. Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo wyznacza organy w∏aÊciwe do wydawania za-
Êwiadczeƒ. 

Artyku∏ 41
Dane osobowe, zebrane lub przekazane zgodnie z Konwencjà, mogà byç u˝y-

te tylko do tych celów, dla których zosta∏y zebrane lub przekazane. 
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Artyku∏ 42
Organy, którym informacje zosta∏y przekazane, zapewnià ich poufnoÊç zgodnie

z prawem ich paƒstwa. 

Artyku∏ 43
Dokumenty przekazane lub wydane na podstawie Konwencji, nie wymagajà le-

galizacji lub innej podobnej formalnoÊci. 

Artyku∏ 44
Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo mo˝e wyznaczyç organy, do których powinny

byç przesy∏ane wnioski przewidziane w artyku∏ach 8, 9 i 33. 

Artyku∏ 45
1. O wyznaczeniu organów, o których mowa w artyku∏ach 29 i 44, nale˝y zawiado-

miç Biuro Sta∏e Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego. 
2. OÊwiadczenie wymienione w artykule 34 ust´p2sk∏ada si´ depozytariuszowi

Konwencji. 

Artyku∏ 46
Umawiajàce si´ Paƒstwo, w którym w zakresie ochrony dziecka i jego majàtku

majà zastosowanie ró˝ne systemy prawa lub zespo∏y norm, nie jest zobowiàzane
do stosowania zasad Konwencji do kolizji dotyczàcych wy∏àcznie tych ró˝nych sys-
temów lub zespo∏ów norm. 

Artyku∏ 47
W stosunku do paƒstwa, w którym dwa lub wi´cej systemów prawa lub zespo-

∏ów norm odnoszàcych si´ do zagadnieƒ uregulowanych w niniejszej Konwencji
stosuje si´ w ró˝nych jednostkach terytorialnych: 
1) przez zwyk∏y pobyt w tym paƒstwie rozumie si´ zwyk∏y pobyt w jednostce tery-

torialnej; 
2) przez obecnoÊç dziecka w tym paƒstwie rozumie si´ obecnoÊç dziecka w jed-

nostce terytorialnej; 
3) przez miejsce po∏o˝enia majàtku dziecka rozumie si´ miejsce po∏o˝enia majàt-

ku dziecka w jednostce terytorialnej; 
4) przez paƒstwo, którego dziecko jest obywatelem, rozumie si´ jednostk´ teryto-

rialnà wskazanà przez prawo tego paƒstwa bàdê te˝ w przypadku braku sto-
sownych norm, jednostk´ terytorialnà, z którà dziecko jest najÊciÊlej zwiàzane; 

5) przez paƒstwo, przed którego organem zawis∏a sprawa o rozwód, separacj´ lub
uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, rozumie si´ jednostk´ terytorialnà, przed organem
której zawis∏a taka sprawa; 

6) przez paƒstwo, z którym dziecko ∏àczy Êcis∏y zwiàzek, rozumie si´ jednostk´ te-
rytorialnà, z którà dziecko jest tak zwiàzane; 

7) przez paƒstwo, do którego dziecko zosta∏o uprowadzone lub jest w nim zatrzy-
mane, rozumie si´ jednostk´ terytorialnà, do której dziecko zosta∏o uprowadzo-
ne lub w której jest zatrzymane; 
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8) przez jednostki lub organy tego paƒstwa, oprócz organów centralnych, rozumie
si´ instytucje lub organy uprawnione do dzia∏ania w danej jednostce terytorialnej; 

9) przez prawo, post´powanie lub organy paƒstwa, w którym Êrodek zosta∏ podj´-
ty, rozumie si´ prawo, post´powanie lub organy w jednostce terytorialnej, na te-
renie której ten Êrodek zosta∏ podj´ty; 

10) przez prawo, post´powanie lub organy paƒstwa wezwanego, rozumie si´ pra-
wo, post´powanie lub organy w jednostce terytorialnej, w której wnosi si´
o uznanie lub wykonanie. 

Artyku∏ 48
Je˝eli paƒstwo obejmuje dwie lub wi´cej jednostki terytorialne, z których ka˝da

ma w∏asny system prawa lub zespó∏ norm odnoszàcy si´ do zagadnieƒ uregulowa-
nych w niniejszej Konwencji, w celu ustalenia prawa w∏aÊciwego z mocy rozdzia-
∏u III, stosuje si´ nast´pujàce zasady: 
a) je˝eli w tym paƒstwie obowiàzujà normy okreÊlajàce jednostk´ terytorialnà, któ-

rej prawo jest w∏aÊciwe, stosuje si´ prawo tej jednostki; 
b) w braku takich norm stosuje si´ prawo jednostki terytorialnej okreÊlonej zgod-

nie z postanowieniami artyku∏u 47. 

Artyku∏ 49
Je˝eli paƒstwo posiada dwa lub wi´cej systemów prawa lub zespo∏ów norm

majàcych zastosowanie do ró˝nych kategorii osób w zakresie zagadnieƒ uregulo-
wanych w niniejszej Konwencji, w celu ustalenia prawa w∏aÊciwego z mocy rozdzia-
∏u III, stosuje si´ nast´pujàce zasady: 
a) je˝eli w tym paƒstwie obowiàzujà normy okreÊlajàce w∏aÊciwoÊç prawa, stosu-

je si´ prawo wskazane w tych normach; 
b) w braku takich norm stosuje si´ prawo systemu lub zespo∏u norm, z którym

dziecko jest najÊciÊlej zwiàzane. 

Artyku∏ 50
Niniejsza Konwencja nie narusza Konwencji z dnia 25 paêdziernika 1980 r. do-

tyczàcej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´, w stosunkach mi´-
dzy stronami obydwóch Konwencji. Jednak˝e nie ma przeszkód, by postanowienia
niniejszej Konwencji by∏y powo∏ywane w celu uzyskania powrotu dziecka, które zo-
sta∏o bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane, lub w celu zorganizowania prawa
do osobistej stycznoÊci. 

Artyku∏ 51
W stosunkach mi´dzy Umawiajàcymi si´ Paƒstwami niniejsza Konwencja zast´-

puje Konwencj´ z dnia 5 paêdziernika 1961 r. o w∏aÊciwoÊci organów i prawie w∏a-
Êciwym w zakresie ochrony ma∏oletnich oraz Konwencj´ dotyczàcà uregulowania
opieki nad ma∏oletnimi, podpisanà w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r., bez narusze-
nia uznania Êrodków podj´tych zgodnie z wy˝ej wymienionà Konwencjà z dnia
5 paêdziernika 1961 r. 
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Artyku∏ 52
1. Niniejsza Konwencja nie narusza porozumieƒ mi´dzynarodowych, których

Umawiajàce si´ Paƒstwa sà stronami, a które zawierajà postanowienia w dzie-
dzinach uregulowanych przez niniejszà Konwencj´, chyba ˝e odmienne
oÊwiadczenie zostanie z∏o˝one przez Paƒstwa zwiàzane tymi porozumieniami. 

2. Niniejsza Konwencja nie narusza mo˝liwoÊci zawierania przez jedno lub wi´-
cej Umawiajàcych si´ Paƒstw porozumieƒ obejmujàcych postanowienia
w dziedzinach uregulowanych w niniejszej Konwencji a dotyczàcych dzieci
majàcych zwyk∏y pobyt w jednym z paƒstw, b´dàcych stronà takiego poro-
zumienia. 

3. Porozumienia zawierane przez jedno lub wi´cej Umawiajàcych si´ Paƒstw
w dziedzinach uregulowanych w niniejszej Konwencji nie naruszajà stosowania
postanowieƒ niniejszej Konwencji w stosunkach mi´dzy tymi paƒstwami a inny-
mi Umawiajàcymi si´ Paƒstwami. 

4. Przepisy ust´pów poprzedzajàcych stosuje si´ równie˝ do ustaw jednolitych
opartych na istnieniu mi´dzy paƒstwami, których to dotyczy, specjalnych powià-
zaƒ, w szczególnoÊci o charakterze regionalnym. 

Artyku∏ 53
1. Konwencja ma zastosowanie tylko do Êrodków podj´tych W paƒstwie po jej

wejÊciu w ˝ycie w stosunku do tego paƒstwa. 
2. Konwencja ma zastosowanie do uznawania i wykonywania Êrodków podj´tych

po jej wejÊciu w ˝ycie w stosunkach mi´dzy paƒstwem, w którym Êrodki zosta-
∏y podj´te a paƒstwem wezwanym. 

Artyku∏ 54
1. Wszelkie pisma do organu centralnego lub innych organów Umawiajàcego

si´ Paƒstwa b´dà kierowane w j´zyku oryginalnym wraz z t∏umaczeniem
na j´zyk urz´dowy lub jeden z j´zyków urz´dowych tego paƒstwa, albo – je-
˝eli jest to trudne do wykonania – wraz z t∏umaczeniem na j´zyk francuski lub
angielski. 

2. Jednak Umawiajàce si´ Paƒstwo b´dzie mog∏o, sk∏adajàc zastrze˝enie okreÊlo-
ne w artykule 60, sprzeciwiç si´ u˝yciu j´zyka francuskiego bàdê angielskiego,
jednak nie obu j´zyków. 

Artyku∏ 55
1. Umawiajàce si´ Paƒstwo mo˝e stosownie do artyku∏u 60: 

a) zastrzec jurysdykcj´ swoich organów do podejmowania Êrodków zmierzajà-
cych do ochrony majàtku dziecka po∏o˝onego na jego terytorium; 

b) zastrzec nieuznawanie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej lub Êrodka, który
by∏by nie do pogodzenia ze Êrodkiem podj´tym przez jego organy w stosun-
ku do tego majàtku. 

2. Zastrze˝enie mo˝e byç ograniczone do pewnych kategorii majàtku. 
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Artyku∏ 56
Sekretarz Generalny Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowe-

go w regularnych okresach zwo∏uje Komisj´ Specjalnà w celu zbadania funkcjono-
wania Konwencji w praktyce. 

ROZDZIA¸ VII
POSTANOWIENIA KO¡COWE

Artyku∏ 57
1. Konwencja jest otwarta do podpisu przez Paƒstwa, które by∏y cz∏onkami Haskiej

Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego w czasie jej Osiemnastej
Sesji. 

2. Konwencja podlega ratyfikacji, przyj´ciu lub zatwierdzeniu, zaÊ dokumenty ra-
tyfikacji, przyj´cia lub zatwierdzenia zostanà z∏o˝one w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Królestwa Niderlandów, b´dàcym depozytariuszem Konwencji. 

Artyku∏ 58
1. Ka˝de inne Paƒstwo b´dzie mog∏o przystàpiç do Konwencji po jej wejÊciu w ˝y-

cie na podstawie artyku∏u61 ust´p1. 
2. Dokument przystàpienia zostanie z∏o˝ony u depozytariusza. 
3. Przystàpienie b´dzie skuteczne tylko w stosunkach mi´dzy paƒstwem przy-

st´pujàcym a Umawiajàcymi si´ Paƒstwami, które nie zg∏oszà w stosunku
do niego zastrze˝enia w ciàgu szeÊciu miesi´cy po otrzymaniu notyfikacji
przewidzianej w artykule 63 litera b). Zastrze˝enie takie mo˝e równie˝ byç
zg∏oszone przez ka˝de Paƒstwo w chwili ratyfikacji, przyj´cia lub zatwierdze-
nia Konwencji, póêniejszych ni˝ przystàpienie. Zastrze˝enie nale˝y notyfiko-
waç depozytariuszowi. 

Artyku∏ 59
1. Umawiajàce si´ Paƒstwo, obejmujàce dwie lub wi´cej jednostek terytorialnych,

w których w sprawach regulowanych przez niniejszà Konwencj´ obowiàzujà
ró˝ne systemy prawne, mo˝e w chwili podpisania, ratyfikacji, przyj´cia, zatwier-
dzenia lub przystàpienia oÊwiadczyç, ˝e Konwencj´ stosuje si´ do wszystkich
jego jednostek terytorialnych lub tylko do jednej albo kilku z nich, i mo˝e w ka˝-
dym czasie zmieniç to oÊwiadczenie przez z∏o˝enie nowego oÊwiadczenia. 

2. Ka˝de takie oÊwiadczenie powinno byç notyfikowane depozytariuszowi Kon-
wencji z wyraênym okreÊleniem w nim tych jednostek terytorialnych, do których
Konwencja ma zastosowanie. 

3. Je˝eli Paƒstwo nie z∏o˝y oÊwiadczenia na mocy niniejszego artyku∏u, Konwen-
cja b´dzie mia∏a zastosowanie do ca∏oÊci terytorium tego paƒstwa. 

Artyku∏ 60
1. Ka˝de Umawiajàce si´ Paƒstwo mo˝e, najpóêniej w chwili ratyfikacji, przyj´cia,

zatwierdzenia lub przystàpienia albo w chwili sk∏adania oÊwiadczenia na mocy
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artyku∏u 59, z∏o˝yç jedno lub obydwa zastrze˝enia przewidziane w artykule 54
ust´p 2 i artykule 55. ˚adne inne zastrze˝enie nie b´dzie dopuszczalne. 

2. Ka˝de paƒstwo mo˝e w ka˝dym czasie cofnàç z∏o˝one zastrze˝enie. Wycofanie
zastrze˝enia powinno byç notyfikowane depozytariuszowi. 

3. Zastrze˝enie przestanie obowiàzywaç pierwszego dnia trzeciego miesiàca ka-
lendarzowego po notyfikacji wymienionej w ust´pie poprzedzajàcym. 

Artyku∏ 61
1. Konwencja wejdzie w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pnego po up∏ywie

terminu trzech miesi´cy od z∏o˝enia trzeciego dokumentu ratyfikacyjnego, przy-
j´cia lub zatwierdzenia przewidzianego w artykule 57. 

2. Nast´pnie Konwencja wejdzie w ˝ycie: 
a) w stosunku do ka˝dego Paƒstwa ratyfikujàcego, przyjmujàcego lub zatwier-

dzajàcego w terminie póêniejszym – pierwszego dnia miesiàca nast´pujàce-
go po up∏ywie terminu trzech miesi´cy od z∏o˝enia przez nie dokumentu
o ratyfikacji, przyj´ciu, zatwierdzeniu lub przystàpieniu; 

b) dla ka˝dego Paƒstwa przyst´pujàcego, pierwszego dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po up∏ywie terminu trzech miesi´cy i po up∏ywie terminu szeÊciu mie-
si´cy przewidzianego w artykule 58 ust´p 3; 

c) w stosunku do jednostek terytorialnych, na które niniejsza Konwencja zosta-
∏a rozciàgni´ta zgodnie z artyku∏em 59, pierwszego dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po up∏ywie terminu trzech miesi´cy po notyfikacji przewidzianej
w tym artykule. 

Artyku∏ 62
1. Ka˝de Paƒstwo b´dàce stronà Konwencji mo˝e jà wypowiedzieç przez notyfi-

kacj´ na piÊmie skierowanà do depozytariusza. Wypowiedzenie mo˝e byç
ograniczone do pewnych jednostek terytorialnych, do których Konwencja ma
zastosowanie. 

2. Wypowiedzenie odnosi skutek pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏y-
wie okresu dwunastu miesi´cy od dnia przyj´cia notyfikacji przez depozytariusza.
Je˝eli w notyfikacji wskazany jest d∏u˝szy okres, po jakim wypowiedzenie ma od-
nieÊç skutek, wypowiedzenie wywo∏uje skutek z up∏ywem tego okresu. 

Artyku∏ 63
Depozytariusz notyfikuje Paƒstwom cz∏onkowskim Haskiej Konferencji Prawa

Prywatnego Mi´dzynarodowego, jak równie˝ paƒstwom, które do Konwencji przy-
stàpi∏y zgodnie z postanowieniami artyku∏u 58: 
a) podpisanie, ratyfikacj´, przyj´cie i zatwierdzenie przewidziane w artykule 57; 
b) przystàpienie i zastrze˝enie do przystàpieƒ przewidziane w artykule 58; 
c) dat´, z którà Konwencja wejdzie w ˝ycie zgodnie z postanowieniami artyku∏u 61; 
d) oÊwiadczenie okreÊlone w artykule 34 ust´p 2 i artykule 59; 
e) porozumienia okreÊlone w artykule 39; 
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f) zastrze˝enia przewidziane w artykule 54 ust´p 2 i artykule 55 oraz cofni´cie za-
strze˝eƒ przewidziane w artykule 60 ust´p 2; 

g) wypowiedzenia przewidziane w artykule 62. 

Na dowód czego, ni˝ej podpisani, nale˝ycie upe∏nomocnieni, podpisali niniej-
szà Konwencj´. 

Sporzàdzono w Hadze dnia 19 paêdziernika 1996 r., w j´zykach francuskim i an-
gielskim, przy czym oba teksty sà jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu,
który zostanie z∏o˝ony w archiwach Rzàdu Królestwa Niderlandów i którego po-
Êwiadczony odpis zostanie przekazany w drodze dyplomatycznej ka˝demu
z Paƒstw b´dàcych cz∏onkami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynaro-
dowego w czasie jej Osiemnastej Sesji. 
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Pawe∏ Warczyƒski

Glosa do uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z 17 wrzeÊnia 2008 r.
(III CZP 77/08)

TreÊç uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z dnia 17 wrzeÊnia 2008 r.11:
„Je˝eli zobowiàzanie d∏u˝nika pozostajàcego w ustroju ustawowej wspólnoÊci

majàtkowej ma∏˝eƒskiej powsta∏o przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 17 czerw-
ca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 169), do post´powania o nadanie klauzuli wykonalnoÊci
przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika stosuje si´ przepisy kodeksu post´powania cywil-
nego w brzmieniu sprzed nowelizacji”.

Sàd Apelacyjny, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2008r., sygn. akt
V ACz 179/08, wystàpi∏ do Sàdu Najwy˝szego z wnioskiem o rozstrzygni´cie za-
gadnienia prawnego, które powsta∏o przy rozpoznawaniu za˝alenia ma∏˝onki d∏u˝-
nika na postanowienie o nadaniu przeciwko niej klauzuli wykonalnoÊci, nakazowi
zap∏aty, wydanemu w dniu 11 wrzeÊnia 2006 r. z ograniczeniem jej odpowiedzial-
noÊci do majàtku, który by∏by obj´ty wspólnoÊcià ustawowà, gdyby ma∏˝onkowie
nie zawarli w dniu 23 listopada 2007 r. umowy majàtkowej, wy∏àczajàcej wspólnoÊç
ma∏˝eƒskà. Roszczenie wierzyciela obj´te powy˝szym tytu∏em, powsta∏o w okresie
od 30 sierpnia 2001 r. do dnia 15 grudnia 2001 r. 

W przedmiotowym post´powaniu Sàd Okr´gowy orzeka∏ na podstawie art. 787
k.p.c. w brzmieniu sprzed nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz
niektórych innych ustaw z dnia 17 czerwca 2004 r. i przyjmujàc, i˝ z uwagi na regu-
lacj´ przejÊciowà zawartà w art. 5 ust. 6 ustawy zmieniajàcej Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy, przepis w powy˝szym brzmieniu powinien byç stosowany w przed-
miotowej sprawie.

Ma∏˝onka d∏u˝nika, zakwestionowa∏a powy˝sze postanowienie Sàdu Okr´go-
wego, wnios∏a za˝alenie do Sàdu Apelacyjnego, w którym powo∏a∏a si´ na orze-
czenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 44/07), który
stwierdzi∏, i˝ art. 5 ust. 6 ustawy nowelizujàcej, jako cezur´ wyznaczajàcà granic´
stosowania starych i znowelizowanych przepisów nie przyjmuje daty powstania
roszczenia, lecz dat´ wydania tytu∏u egzekucyjnego. W rozpatrywanej sprawie,

ORZECZNICTWO

1 „Biuletyn SN” 2008, Nr 9 poz. 4.
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zdaniem ma∏˝onki d∏u˝nika powinny znaleêç zastosowanie przepisy znowelizowa-
ne, na podstawie których klauzula wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika
nie powinna zostaç nadana, poniewa˝ wierzyciel nie wykaza∏ dokumentem urz´do-
wym ani prywatnym, ˝e stwierdzona tytu∏em egzekucyjnym wierzytelnoÊç, powsta-
∏a na mocy czynnoÊci prawnej, dokonanej za jej zgodà.

Z uwagi na zaistnia∏y stan faktyczny i rozbie˝noÊci w orzecznictwie sàdów apela-
cyjnych, które przyjmujà stanowisko Sàdu Najwy˝szego, przyj´te w postanowieniu
z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 44/07), ale równie cz´sto reprezentujà po-
glàd odmienny, zgodnie z którym decydujàce znaczenia dla oceny, czy nale˝y stoso-
waç przepisy stare, czy znowelizowane, ma data powstania roszczenia. Sàd Apela-
cyjny zwróci∏ si´ do Sàdu Najwy˝szego z nast´pujàcym pytanie prawnym: „czy prze-
pisy kodeksu post´powania cywilnego dotyczàce klauzuli wykonalnoÊci przeciwko
ma∏˝onkowi d∏u˝nika w brzmieniu nadanym ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 162, poz. 1691), majà zastosowania w sytuacji, w której zobowiàzanie d∏u˝nika,
pozostajàcego w zwiàzku ma∏˝eƒskim, powsta∏o po dniu 20 stycznia 2005 r. (art. 5
ust. 5, pkt 1 i 2), czy te˝ w sytuacji, gdy po dniu 20 stycznia 2005 r. powsta∏ tytu∏ eg-
zekucyjny przeciwko takiemu d∏u˝nikowi (art. 5 ust. 6 tej ustawy)?”.

Sàd Najwy˝szy badajàc przedstawiony problem, uzna∏, i˝ je˝eli zobowiàzanie
d∏u˝nika pozostajàcego w ustroju ustawowej wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej
powsta∏o przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162,
poz. 1691), do post´powania o nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝on-
kowi d∏u˝nika, stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania cywilnego, w brzmieniu
sprzed nowelizacji. 

W uzasadnieniu powy˝szej decyzji, Sàd Najwy˝szy s∏usznie przyjà∏, i˝ ustawa no-
welizujàca Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, wprowadzajàca równie˝ zmiany w odpo-
wiednich przepisach Kodeksu post´powania cywilnego stanowi ca∏oÊç, a dokonane
zmiany, w zakresie post´powania klauzulowego, majà s∏u˝yç realizacji nowych roz-
wiàzaƒ materialnoprawnych, w dziedzinie odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków za zobo-
wiàzania zaciàgni´te przez jednego z nich. Zdaniem Sàdu Najwy˝szego zachowanie
dotychczasowych zasad odpowiedzialnoÊci w odniesieniu do zobowiàzaƒ powsta-
∏ych przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, jest rozwiàzaniem s∏uszniejszym aksjologicznie,
ni˝ poddanie zobowiàzaƒ sprzed daty wejÊcia w ˝ycie ustawy nowelizujàcej, ogólnej
zasadzie bezpoÊredniego dzia∏ania ustawy nowej, bowiem nowe zasady odpowie-
dzialnoÊci ma∏˝onków za zobowiàzania jednego z nich znacznie silniej chronià majà-
tek wspólny ma∏˝onków, ograniczajàc mo˝liwoÊç zaspokojenia si´ wierzyciela z tego
majàtku. Dokonujàc czynnoÊci prawnej z osobà pozostajàcà w zwiàzku ma∏˝eƒskim
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy nowelizujàcej, kontrahent móg∏ zasadnie oczekiwaç,
˝e w razie niewykonania zobowiàzania b´dzie móg∏ ˝àdaç zaspokojenia z majàtku
wspólnego na zasadach okreÊlonych w art. 41 k.r.o. w brzmieniu sprzed wejÊcia



w ˝ycie nowelizacji, bez potrzeby uzyskiwania zgody drugiego ma∏˝onka na dokona-
nie czynnoÊci prawnej i stosownie do tego oceniaç ryzyko gospodarcze transakcji.
Sàd Najwy˝szy trafnie podnosi dalej, i˝ nast´pcze uzale˝nienie tej mo˝liwoÊci od do-
datkowej przes∏anki wyra˝onej w art. 41 § 1 k.r.o., której kontrahent d∏u˝nika nie móg∏
przewidzieç, ogranicza∏oby powa˝nie przys∏ugujàce temu kontrahentowi prawo pod-
miotowe, budzàc wàtpliwoÊci, czy nie dochodzi w ten sposób do naruszenia zasady
ochrony praw nabytych i zasady zaufania obywateli do prawa. Uszczuplenie praw
wierzyciela nie usprawiedliwia dostatecznie potrzeba ochrony interesów rodziny
i majàtku wspólnego, gdy˝ na stra˝y tych wartoÊci sta∏ poprzednio art. 41 § 3 k.r.o.

Sàd Najwy˝szy doszed∏ do wniosku, i˝ jedynie art. 5 ust. 6 ustawy nowelizujà-
cej, mo˝e stanowiç norm´, która wy∏àcza stosowanie art. 5 ust. 1 tej ustawy,
przy ocenie w∏aÊciwego toku post´powania klauzulowego, które pomimo tego,
i˝ nie jest ÊciÊle post´powaniem egzekucyjnym, jest z nim funkcjonalnie powiàzane,
co de iure prowadzi do konkluzji, ˝e zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy nowelizujàcej
poj´cie egzekucji, obejmuje tak˝e post´powanie klauzulowe22.

Ponadto, zdaniem Sàdu Najwy˝szego za moment decydujàcy o stosowaniu
w post´powaniu klauzulowym, przepisów wprowadzonych ustawà nowelizujàcà na-
le˝y uznaç dat´ powstania roszczenia. Takie rozwiàzanie, jak podkreÊli∏ w uzasadnie-
niu Sàd Najwy˝szy zapewnia synchronizacj´ pomi´dzy materialnoprawnymi zasada-
mi odpowiedzialnoÊci utrzymanymi w mocy przez art. 5 ust. 5 ustawy nowelizujàcej
i przepisami procesowymi oraz respektuje ochron´ praw nabytych wierzycieli.

Oceniajàc pozytywnie wydanà przez Sàd Najwy˝szy uchwa∏´ z dnia 17 wrze-
Ênia 2008 r., sygn. akt III CZP 77/08, nale˝y stwierdziç, i˝ w piÊmiennictwie nie ma
jednolitego stanowiska w sprawie obj´tej w/w uchwa∏à. Wydaje si´, i˝ dominuje po-
glàd, zgodnie z którym, powstanie tytu∏u egzekucyjnego, w momencie obowiàzy-
wania znowelizowanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i Kodek-
su post´powania cywilnego, oznacza, i˝ do nadania takiemu tytu∏owi egzekucyjne-
mu, klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, nale˝y stosowaç, nowe
przepisy33. Dla uzasadnienia tej tezy podnosi si´, i˝ w post´powaniu o nadanie klau-
zuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika niedopuszczalne jest badanie,
z jakà chwilà powsta∏o zobowiàzanie d∏u˝nika oraz przyjmuje si´, i˝ termin roszcze-
nie, o którym mowa w art. 5 ust. 6 ustawy nowelizujàcej, nale˝y rozumieç, jako
roszczenie egzekucyjne, które sk∏ada si´ z dwóch elementów: ˝àdania zastosowa-
nia wobec oznaczonego d∏u˝nika Êrodków przymusu, celem zaspokojenia rosz-
czenia wierzyciela oraz tytu∏u wykonawczego uzasadniajàcego to ˝àdanie44. 
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2 Por. postanowienie SN z dnia 17 maja 2007 r., sygn. akt III CZP 44/07, „Biuletyn SN” 2007, Nr 11, poz. 13.
3 Por. J. Ignaczewski (w:) Ma∏˝eƒskie Prawo Majàtkowe, Bohdan Bieniek, J. Ignaczewski, A. Bieranowski,

Warszawa 2008, s. 117–118.
4 Tak. J. Ignaczewski, op. cit., s. 117–118, P. Telenga (w:) Kodeks Post´powania Cywilnego. Komentarz, pod.

red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2008, s. 1127–1130. Por. tak˝e trafne uwagi M. Nazara, J. Ignatowicza
(w:) Prawo Rodzinne, Miros∏aw Nazar, J. Ignatowicz, Warszawa 2006, s. 131.
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Poddajàc analizie stanowisko doktryny i judykatury, odnoszàce si´ do problemu,
stosowania do tytu∏u egzekucyjnego, który powsta∏ po dniu 20 stycznia 2005 r.,
a dotyczy stosunku prawnego, powsta∏ego przed tà datà, starych bàdê nowych
przepisów, wprowadzonych nowelà Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz nie-
których innych ustaw z dnia 17 czerwca 2004 r.55, nale˝y opowiedzieç si´ za koncep-
cjà zaproponowanà przez Sàd Najwy˝szy, w glosowanej uchwale. Stanowisko Sàdu
Najwy˝szego jest trafne, pozostaje w zgodzie z sensem i celem zmian, jakie usta-
wodawca wprowadzi∏ do Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, Kodeksu post´po-
wania cywilnego, w pe∏ni realizujàc dyrektywy, jakie wynikajà z art. 2 Konstytucji.

Przepisy intertemporalnej ustawy nowelizujàcej, z dnia 17 czerwca 2004 r., po-
mimo i˝ nie regulujà expressis verbis, kwestii, dotyczàcych post´powania o nada-
nie klauzuli wykonalnoÊci, zawierajà przepisy, z których w sposób niebudzàcy wàt-
pliwoÊci wynika, i˝ przepisy dotychczasowe stosuje si´ do oceny skutków czynno-
Êci zobowiàzujàcych lub rozporzàdzajàcych ma∏˝onków i ich odpowiedzialnoÊci
za zobowiàzania, powsta∏e sprzed wejÊcia w ˝ycie ustawy (art. 5 ust. 5 pkt 1),
do wy∏àczenia lub ograniczenia odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym za zobo-
wiàzania jednego ma∏˝onka powsta∏e przed wejÊciem ustawy w ˝ycie (art. 5 ust. 5
pkt 2). Wyk∏adnia art. 5 ust. 5 pkt 1 prowadzi do konkluzji, i˝ wszelkie kwestie zwià-
zane z odpowiedzialnoÊcià prawnà ma∏˝onków za zobowiàzania, które powsta∏y
przed wejÊciem w ˝ycie, ustawy nowelizujàcej powinny byç oceniane wed∏ug sta-
rych przepisów. Pod terminem „wszelkie kwestie zwiàzane z odpowiedzialnoÊcià
prawnà za zobowiàzania”, nale˝y rozumieç mi´dzy innymi zagadnienia, które do-
tyczà: zasad odpowiedzialnoÊci ma∏˝onka, majàtkiem wspólnym, za zobowiàzania
wspó∏ma∏˝onka powsta∏e np. wskutek zawarcia umowy z osobà trzecià, sposobu
uzyskania przez wierzyciela, klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝ni-
ka. Oznacza to, i˝ przepisy Kodeksu post´powania cywilnego, regulujàce zasady
nadawania przez sàd klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, doty-
czà kwestii zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià prawnà ma∏˝onka za zobowiàzania
wspó∏ma∏˝onka. 

Przedstawione rozwa˝ania prowadzà w konsekwencji do wniosku, i˝ wbrew
twierdzeniu przyj´temu przez Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu glosowanej uchwa∏y,
przepisem który wy∏àcza stosowanie normy prawnej, wynikajàcej z art. 5 ust. 1 jest
art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 5 ust. 6. Dopiero zestawienie tych dwóch przepisów praw-
nych, pozwala stwierdziç, i˝ odpowiedzialnoÊç, z tytu∏u zobowiàzania, które po-
wsta∏o przed 20 stycznia 2005 r. powinna byç rozpatrywana i oceniana tylko i wy-
∏àcznie wed∏ug przepisów sprzed nowelizacji. 

Je˝eli w chwili zawierania konkretnej umowy cywilnoprawnej, obowiàzujàce
przepisy prawne, nie wymaga∏y, dla mo˝liwoÊci zaspokojenia si´ wierzyciela
z przedmiotów majàtkowych, wchodzàcych w sk∏ad majàtku wspólnego, udziele-

5 Dz. U. Nr 162, poz. 1691.



nia przez wspó∏ma∏˝onka zgody na dokonanie czynnoÊci prawnej, to nale˝y przy-
jàç, i˝ brak jest jakichkolwiek przes∏anek jurydycznych, aksjologicznych, przema-
wiajàcych, za przyj´ciem poglàdu, i˝ nadanie tytu∏owi egzekucyjnemu, powsta∏e-
mu po 20 stycznia 2005 r., ale dotyczàcego stosunku prawnego powsta∏ego
przed nowelizacjà Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i niektórych innych ustaw.
Nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, nale˝y oceniaç
na podstawie znowelizowanych przepisów, które, co warto podkreÊliç, dla uzyska-
nia takiej klauzuli wykonalnoÊci wymagajà od wierzyciela wykazania, i˝ ma∏˝onek
d∏u˝nika wyrazi∏ zgod´ na zawarcie czynnoÊci prawnej. Wierzyciel nie b´dzie móg∏
przedstawiç takiej zgody, poniewa˝ przepisy prawne, obowiàzujàce w czasie na-
wiàzania stosunku prawnego z jednym z ma∏˝onków, tego w ogóle nie przewidy-
wa∏y, co w konsekwencji b´dzie oznaczaç, i˝ nie uzyska on klauzuli wykonalnoÊci
przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika.

˚àdanie od wierzyciela, przedstawienia zgody wspó∏ma∏˝onka na dokonanie
czynnoÊci prawnej z drugim ma∏˝onkiem, która nie by∏a przewidziana w ustawo-
dawstwie jest ca∏kowicie bezpodstawne, narusza interes ekonomiczny wierzyciela
i zasad´ ochrony praw nabytych.

W tym miejscu warto równie˝ podkreÊliç, i˝ przepisy intertemporalne po-
winny byç interpretowane ÊciÊle. Art. 3 k.c., z którego wynika, i˝ ustawa nie ma
mocy wstecznej, chyba ˝e to wynika z jej brzmienia lub celu, stanowi cennà
wskazówkà interpretacyjnà dla w∏aÊciwej i prawid∏owej oceny, czy do nadania
tytu∏owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika
nale˝y stosowaç stare, czy znowelizowane przepisy Kodeksu post´powania
cywilnego66.

Dodatkowym argumentem przemawiajàcym za s∏usznoÊcià rozstrzygni´cia do-
konanego przez Sàd Najwy˝szy, jest równie˝ to, i˝ znowelizowany art. 787 k.p.c.
nie przewiduje mo˝liwoÊci domagania si´ przez ma∏˝onka d∏u˝nika ograniczenia
lub wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym, na podstawie obowiàzu-
jàcego do stosunku prawnego – który powsta∏ przed wejÊciem w ˝ycie nowelizacji
Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego – art. 41 § 3 k.r.o., co de iure oznacza, ˝e nie
zapewnia on realizacji uprawnieƒ ma∏˝onka, które przys∏ugujà mu w Êwietle prze-
pisów materialnoprawnych.

Powy˝sze rozwa˝ania prowadzà do konkluzji, i˝ nie mo˝na do stosunku praw-
nego, którego konsekwencje prawne oceniamy na podstawie art. 41 k.r.o., sprzed
nowelizacji, zastosowaç jednoczeÊnie art. 787 k.p.c. w brzmieniu po nowelizacji,
i na jego podstawie uzale˝niç nadanie tytu∏owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalno-
Êci, przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, od wykazania przez wierzyciela, ˝e ma∏˝onek
wyrazi∏ zgod´ na dokonanie czynnoÊci prawnej.
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6 Por. uwagi A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo Cywilne. Zarys cz´Êci ogólnej, Warszawa 2000,
s. 89–94, P. Machnikowski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do artyku∏ów 1–534, Tom 1, pod red. E. Gniewka,
Warszawa 2004, s. 13–19.
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Przyj´cie odmiennego stanowiska stanowi∏oby naruszenie zasady ochrony
praw nabytych wierzyciela i de iure uniemo˝liwi∏oby wierzycielowi, z przyczyn od
niego niezale˝nych i niezawinionych, uzyskanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko
ma∏˝onkowi d∏u˝nika, a w konsekwencji brak mo˝liwoÊci skierowania egzekucji
do majàtku wspólnego. Teza ta koresponduje z faktem, i˝ w prawid∏owo funkcjonu-
jàcym ma∏˝eƒstwie podzia∏ majàtku na majàtek wspólny, majàtek osobisty m´˝a
oraz majàtek osobisty ˝ony ma charakter natury jurydycznej, a nie faktycznej77.
W czasie trwania wspólnoÊci majàtkowej te trzy masy majàtkowe, co do zasady nie
sà wyodr´bnione i z regu∏y stanowià zwartà ca∏oÊç gospodarczà. W obr´bie tych
trzech mas majàtkowych najwi´kszà rol´ odgrywa majàtek wspólny. Majàtek ten
z regu∏y jest najwi´kszy, dlatego te˝ uniemo˝liwienie wierzycielowi skierowania
egzekucji do przedmiotów wchodzàcych w sk∏ad majàtku wspólnego, mo˝e w kon-
sekwencji doprowadziç do tego, ˝e mo˝liwoÊç uzyskania od d∏u˝nika nale˝nego
Êwiadczenia b´dzie tylko iluzoryczna.

Majàc powy˝sze rozwa˝ania na uwadze, nale˝y skonstatowaç, i˝ teza, zgodnie
z którà powstanie tytu∏u egzekucyjnego, w momencie obowiàzywania znowelizo-
wanych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i Kodeksu post´powania
cywilnego, oznacza, i˝ do nadania takiemu tytu∏owi egzekucyjnemu klauzuli wyko-
nalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika nale˝y stosowaç nowe przepisy, pozosta-
wa∏aby w ra˝àcej sprzecznoÊci z ratio legis wprowadzonych zmian, zasadà zaufa-
nia obywateli do prawa i dba∏oÊcià o pewnoÊç i stabilnoÊç obrotu gospodarczego.
Nowelizacja art. 787 k.p.c. nastàpi∏a tylko po to, aby dostosowaç regulacj´ proce-
sowà do norm prawa materialnego i w konsekwencji umo˝liwiç stosowanie tych
przepisów. Zmiana przepisów regulujàcych zasady odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków
za zobowiàzania zosta∏a zatem zsynchronizowana ze stosownymi przepisami
Kodeksu post´powania cywilnego (art. 7761, 787, 7871, 7872), co nale˝y oceniç
bardzo pozytywnie, poniewa˝ prowadzi do wewn´trznej spójnoÊci i koherentnoÊci
systemu prawnego oraz umo˝liwia poprawne stosowanie znowelizowanych prze-
pisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego.

Znowelizowane przepisy Kodeksu post´powania cywilnego, a mianowicie
art. 7761, 787, 7871, 7872, nie mogà byç zatem interpretowane w oderwania od re-
gulacji zawartej w art. 41 k.r.o., w brzmieniu po nowelizacji. Poza powy˝szymi zmia-
nami, które dotyczà treÊci art. 41 k.r.o., nale˝y równie˝ dodaç, ˝e na kszta∏t odpo-
wiedzialnoÊci prawnej ma∏˝onków za zobowiàzania majà tak˝e istotny wp∏yw prze-
pisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego regulujàce ustrój wspólnoÊci majàtkowej,
a zw∏aszcza przepisy nak∏adajàce na ma∏˝onka obowiàzek wspó∏dzia∏ania w zarzà-
dzie majàtkiem wspólnym, obowiàzek informowania wspó∏ma∏˝onka o stanie ma-
jàtku wspólnego, o wykonywaniu zarzàdu majàtkiem wspólnym i o zobowiàzaniach

7 Por. E. Skowroƒska-Bocian, Rozliczenia majàtkowe ma∏˝onków w stosunkach wzajemnych i wobec osób
trzecich, Warszawa 2005, s. 44, P. Warczyƒski, OdpowiedzialnoÊç ma∏˝onka za zobowiàzania wspó∏ma∏˝onka
niewynikajàce z czynnoÊci prawnych, „Monitor Prawniczy” 2008, Nr 3, s. 134.



obcià˝ajàcych majàtek wspólny, jak równie˝ wskazanie przez ustawodawc´ przed-
miotów majàtkowych, które przynale˝à do majàtku wspólnego, a tak˝e odejÊcie
od koncepcji czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem wspólnym i czynnoÊci prze-
kraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu, okreÊlenie czynnoÊci zarzàdu majàtkiem
wspólnym, które dla swej skutecznoÊci wymagajà zgody wspó∏ma∏˝onka, mo˝li-
woÊç wniesienia przez ma∏˝onka sprzeciwu co do czynnoÊci zamierzonej przez
drugiego ma∏˝onka88.

Znowelizowane przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego stanowià spójnà
ca∏oÊç, a wprowadzone zmiany w zakresie post´powania klauzulowego, jak s∏usz-
nie podkreÊli∏ Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu glosowanej uchwa∏y, maja s∏u˝yç re-
alizacji nowych rozwiàzaƒ materialnoprawnych w dziedzinie odpowiedzialnoÊci
ma∏˝onków za zobowiàzania zaciàgni´te przez jednego z nich. Tylko taki sposób
egzegezy omawianych przepisów prawnych, zapewni ich poprawne stosowanie,
zrozumienie, i b´dzie zgodny z art. 2 Konstytucji. Zasada paƒstwa prawnego,
a zw∏aszcza wynikajàce z niej zasady zaufania obywatela do Paƒstwa, pewnoÊci
prawa oraz ochrony praw nabytych, nakazujà bowiem, aby zmiana przepisów po-
wszechnie obowiàzujàcego prawa, która pociàga za sobà niekorzystne skutki dla
sytuacji prawnej podmiotów dokonywana by∏a z zastosowanie przepisów przej-
Êciowych. Sytuacja prawna osób bezpoÊrednio dotkni´tych nowà regulacjà praw-
nà, powinna byç poddana takim przepisom przejÊciowym, aby mog∏y mieç one
czas na dokoƒczenie przedsi´wzi´ç podj´tych na podstawie wczeÊniejszej regula-
cji, w przeÊwiadczeniu, ˝e b´dzie ona mia∏a charakter stabilny. Zasada zaufania
obywateli do paƒstwa i stanowionego przez nie prawa, nakazuje ustawodawcy na-
le˝yte zabezpieczenie interesów w toku, a zw∏aszcza nale˝ytà realizacj´ uprawnieƒ
nabytych na podstawie poprzednich przepisów99.

Reasumujàc rozwa˝ania przedstawione w niniejszym opracowaniu, nale˝y
skonstatowaç, i˝ rozstrzygni´cie Sàdu Najwy˝szego, wyra˝one w uchwale z dnia
17 wrzeÊnia 2008 r. sygn. akt III CZP 77/08, jest s∏uszne, zgodne ze standardami
paƒstwa prawnego i w pe∏ni zas∏uguje na akceptacj´. 
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8 Por. P. Warczyƒski, op. cit., s. 132.
9 Por. orzeczenia TK: z dnia 2 marca 1993 r. sygn. akt K. 9/92, OTK 1993, cz. I, poz. 6, z dnia 15 lipca 1996 r.

sygn. akt K. 5/96, OTK ZU 4/1996, poz. 30, wyrok TK z dnia 24 paêdziernika 2000 r. sygn. akt SK 7/00, OTK
ZU 7/2000, poz. 256 i z dnia 10 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 30/04, OKT-A 2006, Nr 4, poz. 42.
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Wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
z dnia 2 kwietnia 2009 r., C-523/07 

(dot. obj´cia dziecka opiekà i umieszczenia go poza jego rodzinà w rodzinnym
domu dziecka, poj´cia „spraw cywilnych”, miejsca sta∏ego pobytu dziecka
oraz w∏aÊciwoÊci sàdu)

Uwzgl´dniajàc procedur´ pisemnà11 i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
22 paêdziernika 2008 r. Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w Luksemburgu dnia
2 kwietnia 2009 r. wyda∏ wyrok w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 68 WE
i 234 WE w sprawie dot.:
1) wyk∏adni rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. do-

tyczàcego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏-
˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchyla-
jàcego rozporzàdzenie (WE) Nr 1347/2000 (zwanego dalej „rozporzàdzeniem”)22;

2) wniosku z∏o˝onego w ramach post´powania w przedmiocie odwo∏ania wniesio-
nego przez matk´ trójki dzieci, na orzeczenie Kuopion hallinto-oikeus [sàdu ad-
ministracyjnego w Kuopio (Finlandia)] utrzymujàce w mocy decyzj´, na podsta-
wie której perusturvalautakunta (komisja ds. opieki spo∏ecznej) obj´∏a te dzieci
opiekà ze skutkiem natychmiastowym i umieÊci∏a je w profesjonalnym rodzin-
nym domu dziecka.

Stan faktyczny sprawy

Od grudnia 2001 r. trójka dzieci wraz z matkà i ojczymem zamieszka∏a w Szwe-
cji. WczeÊniej zamieszkiwali w Finlandii i dwoje dzieci obj´te by∏o opiekà w Finlan-
dii ze wzgl´du na fakt u˝ywania przemocy przez ojczyma. Opieka ta póêniej zosta-
∏a uchylona. Latem 2005 r. rodzina pojecha∏a na wakacje do Finlandii, zamieszku-
jàc w przyczepie kempingowej na rozmaitych kempingach w Finlandii. Dzieci nie
ucz´szcza∏y do szko∏y. W dniu 30 paêdziernika 2005 r. rodzice wystàpili do organu
opieki spo∏ecznej w Finlandii o przyznanie im mieszkania socjalnego. 

Decyzjà komisji ds. opieki spo∏ecznej z dnia 16 listopada 2005 r., wydanà
na podstawie ustawy 683/1983, dzieci zosta∏y obj´te w Finlandii opiekà ze skut-

1 J´zyk post´powania: fiƒski.
2 Dz. U. WE L 338 z dnia 23 grudnia 2003 r.; rozporzàdzenie zwane potocznie w piÊmiennictwie polskim jako

„Bruksela II A” lub „Bruksela II bis”.; Artyku∏ poÊwi´cony orzecznictwu na podstawie tego rozporzàdzenia
zosta∏ opublikowany w „Rodzinie i Prawo” 2009, Nr 13 autorstwa J. Maciejowskiej, Orzecznictwo ETS
na gruncie rozporzàdzenia Rady WE Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu
i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzi-
cielskiej, uchylajàce rozporzàdzenie WE Nr 1347/2000, s. 90 i n.



kiem natychmiastowym i zosta∏y umieszczone w rodzinnym domu dziecka, ponie-
wa˝ zosta∏y pozostawione bez opieki. 

Matka i ojczym wnieÊli o uchylenie decyzji o natychmiastowym obj´ciu dzieci
opiekà.

Decyzjà z dnia 15 grudnia 2005 r. komisja ds. opieki spo∏ecznej oddali∏a wnie-
sione odwo∏anie i na podstawie art. 16 ustawy 683/1983 zarzàdzi∏a obj´cie dzieci
opiekà i umieszczenie ich w rodzinnym domu dziecka. 

Matka wnios∏a skarg´ do sàdu administracyjnego, ˝àdajàc uchylenia tych decy-
zji i oddania dzieci pod jej opiek´. Sàd oddali∏ skarg´ i tym samym zatwierdzi∏ za-
skar˝one decyzje. W uzasadnieniu Sàd podkreÊli∏, ˝e zgodnie z art. 15 ust. 1 usta-
wy 710/1982 komisja ds. opieki spo∏ecznej dzia∏a∏a w ramach swoich w∏aÊciwoÊci.
Doda∏ tak˝e, ˝e warunki, w których ˝y∏y dzieci, stanowi∏y powa˝ne zagro˝enie dla
ich stanu psychicznego, zdrowia oraz rozwoju. Obj´cie dzieci opiekà i umieszcze-
nie ich poza rodzinà umo˝liwi∏o zapewnienie im niezb´dnej opieki psychiatrycznej,
stworzenie mo˝liwoÊci ucz´szczania do szko∏y oraz stworzenie bezpiecznego i sta-
bilnego Êrodowiska dla ich rozwoju.

Matka odwo∏a∏a si´ od tej decyzji do najwy˝szego sàdu administracyjnego, po-
wo∏ujàc si´ na brak w∏aÊciwoÊci organów fiƒskich. Matka poinformowa∏a, ˝e dzieci
od dnia 2 sierpnia 2007 r. majà szwedzkie obywatelstwo i od d∏ugiego czasu zwy-
kle zamieszkujà w Szwecji. Spór nale˝y zatem do zakresu kompetencji sàdów
szwedzkich. 

Ramy prawne

ETS analizujàc i rozwiàzujàc problem prawny stosowa∏ prawo wspólnotowe
oraz ustawodawstwo krajowe Finlandii.

W zakresie prawa wspólnotowego wzià∏ pod uwag´ motywy dwunasty i trzyna-
sty, art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 17, art. 20 ust. 1, art. 53
i 55 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/2003.

Natomiast podstaw´ analizy ustawodawstwa krajowego Finlandii stanowi∏y
art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy spo∏ecznej (sosiaalihuoltolaki 710/1982)33 oraz
art. 16 ustawy o ochronie ma∏oletnich (lastensuojelulaki 683/1983)44 w wersji obo-
wiàzujàcej w momencie wystàpienia okolicznoÊci faktycznych w post´powaniu
przed sàdem krajowym.
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3 Przepis ten stanowi∏, ˝e w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki lub innych wymagajàcych tego okoliczno-
Êciach gmina zarzàdza umieszczenie dziecka w placówce opiekuƒczej oraz inne formy pomocy spo∏ecz-
nej równie˝ wzgl´dem osób, które przebywajà na terenie gminy, ale w niej nie zamieszkujà.

4 Przepis stanowi∏, ˝e gminna komisja ds. opieki spo∏ecznej powinna bezzw∏ocznie zastosowaç Êrodki opie-
ki, je˝eli warunki, w których dziecko albo ma∏oletni dorasta, zagra˝ajà jego zdrowiu lub korzystnemu roz-
wojowi lub je˝eli w obecnych warunkach nie jest mu zapewniona ochrona zdrowia lub rozwoju.
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Pytania prejudycjalne

Naczelny Sàd Administracyjny Finlandii, uznajàc, ˝e wyk∏adnia rozporzàdzenia
jest niezb´dna dla rozstrzygni´cia sporu przed nim zawis∏ego, zawiesi∏ post´powa-
nie i zwróci∏ si´ do Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z nast´pujàcymi py-
taniami prejudycjalnymi:
1. a) Czy rozporzàdzenie (…) stosuje si´ do wszystkich cz´Êci orzeczenia, jak to

stanowiàce przedmiot niniejszego post´powania, je˝eli stanowi ono publicz-
noprawny Êrodek ochrony dziecka i zosta∏o wydane w formie jednego tylko
orzeczenia o natychmiastowym obj´ciu dziecka opiekà i umieszczeniu go
w celu sprawowania opieki poza rodzinà?

b) Czy te˝ w Êwietle art. 1 ust. 2 lit. d) rozporzàdzenia Nr 2201/2003 rozporzàdze-
nie to stosuje si´ jedynie do cz´Êci tego orzeczenia, która dotyczy umieszcze-
nia dziecka poza jego rodzinà?

2. W jaki sposób nale˝y (w prawie wspólnotowym) interpretowaç poj´cie zwyk∏e-
go miejsca zamieszkania (miejsca sta∏ego pobytu) w rozumieniu art. 8 ust. 1
i zwiàzanego z nim art. 13 ust. 1 rozporzàdzenia, w szczególnoÊci przy uwzgl´d-
nieniu sytuacji, w której dziecko zwykle zamieszkuje w jednym paƒstwie cz∏on-
kowskim, ale przebywa w innym paƒstwie cz∏onkowskim i prowadzi w nim w´-
drowny tryb ˝ycia?

3. a) Zak∏adajàc, ˝e w tym ostatnim paƒstwie dziecko nie ma zwyk∏ego miejsca za-
mieszkania (miejsca sta∏ego pobytu), jakie sà przes∏anki zastosowania jednak
w tym paƒstwie cz∏onkowskim pilnego zabezpieczenia Êrodka ochronnego
(w postaci obj´cia opiekà) na podstawie art. 20 ust. 1 rozporzàdzenia?

b) Czy Êrodkiem zabezpieczajàcym w rozumieniu art. 20 ust. 1 rozporzàdzenia
jest tylko taki Êrodek, który mo˝e zostaç zastosowany na podstawie prawa
krajowego, i czy treÊç przepisów prawa krajowego dotyczàcych tego Êrodka
jest wià˝àca w przypadku stosowania tego artyku∏u?

c) Czy po zastosowaniu zabezpieczajàcego Êrodka ochronnego spraw´ nale˝y
z urz´du przekazaç sàdowi w∏aÊciwego paƒstwa cz∏onkowskiego?

4. W przypadku ca∏kowitego braku w∏aÊciwoÊci sàdu danego paƒstwa cz∏onkow-
skiego, czy spraw´ nale˝y odrzuciç jako niedopuszczalnà, czy te˝ przekazaç jà
sàdowi innego paƒstwa cz∏onkowskiego?

Ad. 1. W przedmiocie pytania pierwszego ETS zauwa˝y∏, ˝e jego celem jest
w istocie ustalenie, czy art. 1 ust. 1 rozporzàdzenia nale˝y interpretowaç w ten spo-
sób, ˝e po pierwsze ma ono zastosowanie do decyzji w formie jednego tylko orze-
czenia o natychmiastowym obj´ciu dziecka opiekà i umieszczeniu go poza jego ro-
dzinà i po drugie, ˝e decyzja ta jest obj´ta zakresem znaczeniowym poj´cia „spra-
wy cywilne” w rozumieniu tego przepisu, je˝eli stanowi ona publicznoprawny Êro-
dek ochrony dziecka. 



ETS podniós∏, ˝e na to pytanie, identycznie uzasadnione i identycznie sformu-
∏owane przed∏o˝one przez ten sam sàd krajowy w sprawie C-435/06 zakoƒczonej
wyrokiem z dnia 27 listopada 2007 r., udzieli∏ ju˝ odpowiedzi55, dlatego nale˝y udzie-
liç takiej samej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporzàdzenia odpowiedzialnoÊç rodzicielska obejmuje
wszystkie prawa i obowiàzki odnoszàce si´ do osoby i majàtku dziecka, przys∏ugu-
jàce osobie fizycznej lub prawnej na mocy orzeczenia sàdowego, z mocy prawa
lub umowy majàcej skutek prawny.

Na podstawie art. 1 ust. 2 lit. d rozporzàdzenia, umieszczenie dziecka w rodzi-
nie zast´pczej bàdê placówce opiekuƒczej nale˝y do spraw obj´tych zakresem od-
powiedzialnoÊci rodzicielskiej. Ponadto z motywu 5 tego rozporzàdzenia wynika,
˝e w celu zapewnienia równoÊci wszystkich dzieci, rozporzàdzenie to obejmuje
wszystkie decyzje w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, wraz ze Êrodkami
ochrony dziecka. Zatem wniosek ETS brzmia∏, ˝e orzeczenie o obj´ciu opieki wy-
dane w Finlandii wpisuje si´ w ramy Êrodka publicznoprawnego, którego celem
jest zaspokojenie potrzeb ma∏oletnich w dziecinie ochrony i pomocy. Poj´cie „spra-
wy cywilne” nale˝y zatem interpretowaç w ten sposób, ˝e mo˝e ono obejmowaç
równie˝ Êrodki, które z punktu widzenia prawa paƒstwa cz∏onkowskiego nale˝à
do instrumentów prawa publicznego. 

ETS podkreÊli∏, ˝e wyk∏adnia ta znajduje dodatkowo potwierdzenie w moty-
wie 10 rozporzàdzenia, zgodnie z którym rozporzàdzenie to nie ma zastosowania
„do spraw odnoszàcych si´ do Êrodków publicznych o charakterze ogólnym
w sprawach edukacji lub zdrowia”. 

Dlatego te˝ na pytanie pierwsze ETS odpowiedzia∏, ˝e „Artyku∏ 1 ust. 1 rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczàcego ju-
rysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich
oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego
rozporzàdzenie (WE) Nr 1347/2000 nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e za-
kresem znaczeniowym poj´cia «sprawy cywilne» w rozumieniu tego przepisu
obj´te jest orzeczenie o natychmiastowym obj´ciu dziecka opiekà i umiesz-
czeniu go poza jego rodzinà, je˝eli stanowi ono publicznoprawny Êrodek
ochrony dziecka.”.

Ad. 2. W przypadku pytania drugiego ETS podniós∏, ˝e sàd zwracajàcy si´ z py-
taniem prejudycjalnym dà˝y do ustalenia, jakà wyk∏adni´ nale˝y nadaç poj´ciu
„zwyk∏ego miejsca zamieszkania” („miejsca sta∏ego pobytu”) w rozumieniu art. 8
ust. 1 rozporzàdzenia, w szczególnoÊci w sytuacji, w której dziecko zwykle za-
mieszkuje w jednym paƒstwie cz∏onkowskim, ale przebywa w innym paƒstwie
cz∏onkowskim i prowadzi w nim w´drowny tryb ˝ycia. 
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ETS przypomnia∏, ˝e art. 8 ust. 1 rozporzàdzenia zawiera zasad´, zgodnie
z którà w∏aÊciwoÊç sàdów paƒstwa cz∏onkowskiego do orzekania w sprawach
odnoszàcych si´ do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej ustala si´ na podstawie
miejsca, w którym znajduje si´ zwyk∏e miejsce zamieszkania (miejsce sta∏ego po-
bytu) dziecka w czasie, w którym zosta∏o wytoczone powództwo, podnoszàc,
˝e jednak treÊç tego poj´cia nie zosta∏a zdefiniowana. Dlatego te˝ ETS odwo∏a∏ si´
do dalszych przepisów, przywo∏ujàc art. 13 ust. 1 rozporzàdzenia, z którego treÊci
wynika, ˝e je˝eli nie mo˝na ustaliç miejsca sta∏ego zamieszkania (pobytu) dziec-
ka, w∏aÊciwe do orzekania sà wtedy sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym
dziecko jest obecne.

Sama fizyczna obecnoÊç dziecka w paƒstwie cz∏onkowskim, jako kryterium sto-
sowania podstawy jurysdykcji pomocniczej wzgl´dem jurysdykcji ustanowionej
przez art. 8 rozporzàdzenia, nie wystarcza dla ustanowienia zwyk∏ego miejsca za-
mieszkania (miejsca pobytu) dziecka, ze wzgl´du na jednolite stosowanie prawa
wspólnotowego i zasady równoÊci.

ETS podkreÊli∏, ˝e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarówno wzgl´dy jed-
nolitego stosowania prawa wspólnotowego, jak i zasady równoÊci wskazujà na to,
˝e treÊci przepisu prawa wspólnotowego, który nie zawiera wyraênego odes∏ania
do prawa paƒstw cz∏onkowskich dla okreÊlenia jego znaczenia i zakresu, nale˝y
zwykle nadaç w ca∏ej Wspólnocie Europejskiej autonomicznà i jednolità wyk∏adni´,
którà nale˝y ustaliç, uwzgl´dniajàc kontekst przepisu i cel danego uregulowania66.
Ze wzgl´du na brak w art. 8 ust. 1 rozporzàdzenia wyraênego odes∏ania do prawa
paƒstw cz∏onkowskich w celu ustalenia znaczenia poj´cia zwyk∏ego miejsca za-
mieszkania (miejsca sta∏ego pobytu), nale˝y dokonaç ustalenia, uwzgl´dniajàc kon-
tekst tego przepisu i cel rozporzàdzenia, w szczególnoÊci wynikajàcy z motywu
dwunastego, zgodnie z którym zawarte w nim podstawy jurysdykcji kszta∏towane sà
w Êwietle najlepszych interesów dziecka, w szczególnoÊci na podstawie bliskoÊci. 

ETS zwa˝y∏, ˝e orzecznictwa Trybuna∏u, dot. poj´cia „zwyk∏ego miejsca zamiesz-
kania” w innych dziedzinach prawa Unii Europejskiej77, nie mo˝na stosowaç bezpo-
Êrednio w ramach oceny zwyk∏ego miejsca zamieszkania (miejsca sta∏ego pobytu)
dzieci w rozumieniu art. 8 rozporzàdzenia, które nale˝y ustaliç na podstawie ca∏o-
kszta∏tu okolicznoÊci faktycznych charakterystycznych dla danego przypadku. 

ETS argumentujàc powy˝sze twierdzenie podniós∏, ˝e poza fizycznà obecno-
Êcià dziecka na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego nale˝y uwzgl´dniç inne czyn-
niki, które powinny wskazaç, ˝e obecnoÊç ta nie ma w ˝adnym wzgl´dzie charak-
teru tymczasowego lub okazjonalnego i ˝e pobyt dziecka wskazuje na pewnà inte-

6 ETS wskaza∏ w szczególnoÊci wyroki: z dnia 18 stycznia 1984 r. (327/82), Rec. s. 107, pkt. 11; z dnia 6 mar-
ca 2008 r. (C-98/07), Zb. Orz., s. I-1281, pkt 17. 

7 Wyroki wskazane w omawianym wyroku: z dnia 15 wrzeÊnia 1994 r. (C-452/93 P), Rec. s. I-4295, pkt 22;
z dnia 11 listopada 2004 r. (C-372/02), Zb. Orz. s. I-10761, pkt. 37; z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie Ko-
z∏owski (C-66/08), dotychczas niepublikowany w Zbiorze Orzeczeƒ. 



gracj´ w Êrodowisku spo∏ecznym i rodzinnym w tym paƒstwie. Zatem nale˝y
w szczególnoÊci wziàç pod uwag´ trwa∏oÊç, zgodnoÊç z prawem, warunki oraz
motywy pobytu i przenosin rodziny do danego paƒstwa cz∏onkowskiego, obywa-
telstwo dziecka, miejsce i warunki ucz´szczania do szko∏y, znajomoÊç j´zyków,
a tak˝e wi´zi rodzinne i spo∏eczne dziecka w tym paƒstwie cz∏onkowskim. 

ETS przywo∏a∏ stanowisko Rzecznika Generalnego – J. Kokott, która podnios∏a
w pkt 44 swojej opinii, ˝e zamiar osiedlenia si´ rodziców wraz z dzieckiem w innym
paƒstwie cz∏onkowskim manifestujàcy si´ w pewnych oznakach zewn´trznych, jak
zakup lub najem mieszkania w paƒstwie przyjmujàcym, mo˝e stanowiç wskazówk´
co do zmiany miejsca sta∏ego pobytu. Podobnà wskazówk´ mo˝e stanowiç z∏o˝e-
nie wniosku do w∏aÊciwych organów tego paƒstwa w celu otrzymania mieszkania
socjalnego. ETS zauwa˝y∏, ˝e okolicznoÊç, i˝ dzieci przebywajà w paƒstwie cz∏on-
kowskim, w którym przez krótki okres czasu prowadzà w´drowny tryb ˝ycia, mo˝e
stanowiç wskazówk´ co do tego, ˝e ich sta∏e miejsce pobytu nie znajduje si´ w tym
paƒstwie. W Êwietle przedstawionych kryteriów przez ETS i w oparciu o ca∏oÊciowà
ocen´ sprawy do sàdu krajowego nale˝y ustalenie miejsca sta∏ego pobytu dzieci. 

ETS zwa˝y∏, ˝e nie mo˝na wykluczyç, ˝e po przeprowadzeniu takiej oceny, usta-
lenie, w którym paƒstwie cz∏onkowskim dziecko posiada miejsce sta∏ego pobytu,
oka˝e si´ niemo˝liwe. 

W takich wyjàtkowych okolicznoÊciach i w sytuacji, gdy nie ma zastosowania
art. 12 rozporzàdzenia, dotyczàcy jurysdykcji sàdów krajowych w sprawach odno-
szàcych si´ do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej w zwiàzku z rozpatrzeniem po-
wództwa o rozwód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, sàdy paƒstwa cz∏on-
kowskiego, w którym dziecko jest obecne, uzyskujà jurysdykcj´ do rozstrzygni´cia
sporu co do istoty na podstawie art. 13 ust. 1 rozporzàdzenia. 

W konsekwencji ETS na pytanie drugie odpowiedzia∏, ˝e „Poj´cie «zwyk∏e miej-
sce zamieszkania» (sta∏e miejsce pobytu) w rozumieniu art. 8 ust. 1 rozporzà-
dzenia Nr 2201/2003 nale˝y interpretowaç w taki sposób, ˝e miejsce sta∏ego
pobytu znajduje si´ tam, gdzie dziecko wskazuje pewnà integracj´ ze Êrodowi-
skiem spo∏ecznym i rodzinnym. Nale˝y w szczególnoÊci wziàç pod uwag´ trwa-
∏oÊç, zgodnoÊç z prawem, warunki oraz motywy pobytu i przenosin rodziny
do danego paƒstwa cz∏onkowskiego, obywatelstwo dziecka, miejsce i warunki
ucz´szczania do szko∏y, znajomoÊç j´zyków, a tak˝e wi´zi rodzinne i spo∏ecz-
ne dziecka w tym paƒstwie cz∏onkowskim. Do sàdu krajowego nale˝y ustalenie
miejsca sta∏ego pobytu dziecka w oparciu o wszystkie istotne okolicznoÊci fak-
tyczne danego przypadku.”. 

Ad. 3. W odniesieniu do pytania trzeciego ETS podniós∏, ˝e sàd krajowy dà˝y
do ustalenia: 
1) jakie sà przes∏anki zastosowania zabezpieczajàcego Êrodka ochronnego w po-

staci obj´cia opiekà na podstawie art. 20 ust. 1 rozporzàdzenia;
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2) czy taki Êrodek mo˝e zostaç zastosowany na podstawie prawa krajowego i czy
treÊç przepisów prawa krajowego dotyczàcych tego Êrodka jest wià˝àca;

oraz zwraca si´ z pytaniem:
3) czy po zastosowaniu zabezpieczajàcego Êrodka ochronnego spraw´ nale˝y

z urz´du przekazaç sàdowi innego paƒstwa cz∏onkowskiego.
W odpowiedzi na powy˝sze problemy ETS zwa˝y∏, ˝e na podstawie art. 20

ust. 1 rozporzàdzenia w pilnych przypadkach, przepisy tego rozporzàdzenia nie
stanowià przeszkody dla sàdów paƒstw cz∏onkowskich w stosowaniu Êrodków
tymczasowych, ∏àcznie ze Êrodkami zabezpieczajàcymi, wzgl´dem osób lub ma-
jàtku znajdujàcych si´ w tym paƒstwie, przewidzianych prawem tego paƒstwa, na-
wet jeÊli sàd innego paƒstwa cz∏onkowskiego jest, na mocy niniejszego rozporzà-
dzenia, sàdem w∏aÊciwym co do istoty sprawy. 

ETS podkreÊli∏, i˝ z brzmienia powy˝szego przepisu wynika, ˝e zastosowanie
Êrodków nale˝àcych do zakresu opieki rodzicielskiej przez sàdy paƒstw cz∏onkow-
skich, które nie sà w∏aÊciwe do rozstrzygania co do istoty sprawy, jest uzale˝nione
od kumulatywnego (∏àcznego) spe∏nienia trzech warunków:
1) stosowane Êrodki powinny byç pilne;
2) powinny byç stosowane wzgl´dem osób lub majàtku znajdujàcych si´ w paƒ-

stwie cz∏onkowskim, w którym ma siedzib´ sàd rozstrzygajàcy danà spraw´;
3) powinny mieç charakter tymczasowy.

Ârodki te stosowane sà wzgl´dem dzieci, które majàc miejsce sta∏ego pobytu
w jednym paƒstwie cz∏onkowskim, przebywajà tymczasowo lub okazjonalnie
w drugim paƒstwie cz∏onkowskim i znajdujà si´ w sytuacji, która mo˝e powa˝nie
zaszkodziç w szczególnoÊci ich zdrowiu lub rozwojowi, co uzasadnia natychmia-
stowe zastosowanie Êrodków ochronnych. Charakter tymczasowy tych Êrodków
wynika z art. 20 ust. 2 rozporzàdzenia, który stanowi, ˝e przestajà one obowiàzy-
waç, je˝eli sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, w∏aÊciwy do rozstrzygni´cia sprawy co
do istoty, podjà∏ odpowiednie Êrodki. 

Rozporzàdzenie nie zawiera przepisów materialnych dotyczàcych rodzaju
Êrodków pilnych, które nale˝y stosowaç. Natomiast art. 20 ust. 1 rozporzàdzenia
stanowi, ˝e Êrodki tymczasowe lub zabezpieczajàce, które sà stosowane przez
sàdy danego paƒstwa cz∏onkowskiego w trybie pilnym, stanowià Êrodki „przewi-
dziane prawem tego paƒstwa”. Wobec tego do ustawodawcy krajowego nale˝y
wskazanie Êrodków, które organy krajowe powinny zastosowaç w celu ochrony
nadrz´dnych interesów dziecka, i ustanowienie zasad proceduralnych s∏u˝àcych
ich wykonaniu. Z uwagi na to, ˝e Êrodki te sà przyjmowane na podstawie przepi-
sów prawa krajowego, to ich wià˝àcy charakter powinien tak˝e wynikaç z dane-
go prawa krajowego. 

Zatem jak wynika z tez wyroku, po zastosowaniu zabezpieczajàcego Êrodka
ochronnego, pozostaje sprawdziç czy spraw´ nale˝y z urz´du przekazaç w∏aÊci-
wemu sàdowi innego paƒstwa cz∏onkowskiego. 



ETS podniós∏, ˝e zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. b rozporzàdzenia, je˝eli sàdy
paƒstwa cz∏onkowskiego, w∏aÊciwe do rozstrzygni´cia co do istoty, uznajà, ˝e
sàd innego paƒstwa cz∏onkowskiego, z którym dziecko posiada szczególny
zwiàzek, b´dzie lepiej umiejscowiony do rozpatrzenia sprawy, mogà za˝àdaç
od sàdu tego paƒstwa przej´cia w∏aÊciwoÊci. Rozporzàdzenie nie nak∏ada
na sàdy krajowe, które zastosowa∏y Êrodki tymczasowe lub zabezpieczajàce,
obowiàzku przekazania sprawy sàdowi innego paƒstwa cz∏onkowskiego po wy-
konaniu tych Êrodków. 

Odmiennie natomiast przedstawia si´ odpowiedê na pytanie, czy sàdy krajowe,
które zastosowa∏y Êrodek tymczasowy lub zabezpieczajàcy, powinny o tym poin-
formowaç w∏aÊciwe sady innego paƒstwa cz∏onkowskiego, poniewa˝ zgodnie
z art. 20 ust. 2 rozporzàdzenia Êrodki tymczasowe lub zabezpieczajàce przestajà
obowiàzywaç, je˝eli sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, w∏aÊciwy do rozstrzygni´cia
sprawy co do istoty, podjà∏ odpowiednie Êrodki. 

ETS zwróci∏ kolejny raz uwag´ na charakter przejÊciowy Êrodków tymczaso-
wych lub zabezpieczajàcych i stwierdzi∏, ˝e okolicznoÊci zwiàzane z rozwojem
fizycznym, psychicznym i intelektualnym dziecka mogà sprawiç, ˝e wczeÊniej-
sza interwencja w∏aÊciwego sàdu oka˝e si´ konieczna celem zastosowania
ostatecznych Êrodków. Oceny koniecznoÊci i pilnego charakteru Êrodków osta-
tecznych nale˝y dokonaç, uwzgl´dniajàc sytuacje dziecka, jej mo˝liwy do prze-
widzenia rozwój i skutecznoÊç zastosowanych Êrodków tymczasowych lub za-
bezpieczajàcych. Ochrona nadrz´dnego interesu dziecka mo˝e wymagaç, ˝eby
sàd krajowy, który zastosowa∏ Êrodki tymczasowe lub zabezpieczajàce, poinfor-
mowa∏ o tym bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem organu centralnego, wyzna-
czonego na podstawie art. 53 rozporzàdzenia, w∏aÊciwy sàd innego paƒstwa
cz∏onkowskiego. 

Wspó∏praca w przypadkach charakterystycznych dla spraw z zakresu odpowie-
dzialnoÊci rodzicielskiej wynika z art. 55 rozporzàdzenia i obejmuje w szczególno-
Êci zbieranie i wymian´ informacji dotyczàcych sytuacji dziecka, trwajàcych w jego
sprawie post´powaƒ i wydanych orzeczeƒ dotyczàcych tego dziecka. 

Wobec tego, w zakresie, w jakim wymaga tego nadrz´dny interes dziecka, sàd
krajowy, który zastosowa∏ Êrodki tymczasowe lub zabezpieczajàce, powinien
o nich poinformowaç w∏aÊciwy sàd drugiego paƒstwa cz∏onkowskiego.

Ostatecznie ETS stwierdzi∏, ˝e w zakresie pytania trzeciego nale˝y odpowie-
dzieç, ˝e „Zabezpieczajàcy Êrodek ochronny, taki jak obj´cie dziecka ochronà,
mo˝e zostaç zastosowany przez sàd krajowy zgodnie z art. 20 rozporzàdze-
nia 2201/2003, gdy spe∏nione zosta∏y nast´pujàce warunki:
– Êrodek ten jest pilny,
– jest stosowany wzgl´dem osób znajdujàcych si´ w danym paƒstwie cz∏on-

kowskim i
– ma on charakter tymczasowy.
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Sposób wykonania tego Êrodka, a tak˝e jego moc wià˝àca okreÊlane sà
zgodnie z prawem krajowym. Po zastosowaniu Êrodka zabezpieczajàcego,
sàd krajowy nie jest zobowiàzany do przekazania sprawy w∏aÊciwemu sàdowi
innego paƒstwa cz∏onkowskiego. Jednak w zakresie, w jakim ochrona nad-
rz´dnego interesu dziecka tego wymaga, sàd krajowy, który zastosowa∏ Êrod-
ki tymczasowe lub zabezpieczajàce powinien poinformowaç o tym – bezpo-
Êrednio lub za poÊrednictwem organu centralnego wyznaczonego na podsta-
wie art. 53 rozporzàdzenia 2201/2003 – w∏aÊciwy sàd innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego.”.

Ad. 4. Natomiast pytanie czwarte s∏u˝y ustaleniu, czy w przypadku ca∏kowitego
braku w∏aÊciwoÊci sàdu danego paƒstwa cz∏onkowskiego powinien stwierdziç on
brak swojej w∏aÊciwoÊci, czy te˝ przekazaç spraw´ sàdowi innego paƒstwa.

W tym wzgl´dzie ETS odwo∏a∏ si´ do brzmienia art. 17 rozporzàdzenia, który
stanowi, ˝e „jeÊli wytoczono powództwo przed sàdem paƒstwa cz∏onkowskiego
w sprawie, w której sàd ten nie jest w∏aÊciwy na mocy niniejszego rozporzàdzenia
i w której w∏aÊciwy jest sàd innego paƒstwa cz∏onkowskiego na mocy niniejszego
rozporzàdzenia, sàd ten stwierdza z urz´du brak swojej w∏aÊciwoÊci”. 

W przypadku, gdy sàd danego paƒstwa cz∏onkowskiego stwierdzi z urz´du brak
swojej w∏aÊciwoÊci, rozporzàdzenie nie przewiduje przekazania sprawy do sàdu in-
nego paƒstwa cz∏onkowskiego, jednak z tych samych przyczyn, jak podane powy-
˝ej i w zakresie, w jakim wymaga tego nadrz´dny interes dziecka, sàd krajowy, któ-
ry z urz´du stwierdzi∏ brak swojej w∏aÊciwoÊci, powinien o tym poinformowaç,
na podstawie art. 53 rozporzàdzenia, w∏aÊciwy sà innego paƒstwa cz∏onkowskiego. 

Zatem na pytanie czwarte ETS odpowiedzia∏, ˝e „Je˝eli sàd danego paƒstwa
cz∏onkowskiego nie jest w∏aÊciwy, powinien on stwierdziç brak swojej w∏aÊci-
woÊci, przy czym nie jest on zobowiàzany do przekazania sprawy innemu sà-
dowi. Jednak˝e w zakresie, w jakim wymaga tego nadrz´dny interes dziecka,
sàd krajowy, który z urz´du stwierdzi∏ brak swojej w∏aÊciwoÊci, powinien
o tym poinformowaç – bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem organu centralne-
go wyznaczonego na podstawie art. 53 rozporzàdzenia Nr 2201/2003 – w∏a-
Êciwy sàd innego paƒstwa cz∏onkowskiego.”. 

Opracowa∏a:
Gra˝yna Nauka



Wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
z dnia 16 lipca 2009 r., C-168/08

(dot. wspó∏pracy sàdowej w sprawach cywilnych na podstawie rozporzàdze-
nia (WE) Nr 2201/2003, zastosowania artyku∏u 64 – Przepisy przejÊciowe
do orzeczenia paƒstwa cz∏onkowskiego, które przystàpi∏o do Unii Europej-
skiej w 2004 r., zastosowania artyku∏u 3 ust. 1 w zakresie jurysdykcji w spra-
wie rozwodu, miejsca zwyk∏ego zamieszkania, obywatelstwa, skutków po-
dwójnego obywatelstwa ma∏˝onków)

Dnia 16 lipca 2009 r. Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w Luksemburgu wyda∏
wyrok w trybie prejudycjalnym11 na podstawie art. 68 WE i art. 234 WE w sprawie
Laszlo Hadadi (Hadady) przeciwko Csilla Marta Mesko, épouse Hadadi (Hadady).

Wyrok dotyczy∏:
1) wyk∏adni art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopa-

da 2003 r. dotyczàcego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ
w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci ro-
dzicielskiej, uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) Nr 1347/200022;

2) wniosku z∏o˝onego w ramach sporu pomi´dzy L. Hadadim a C. Mesko dotyczà-
cego uznania przez sàdy francuskie orzeczenia sàdu w Peszcie (W´gry) orze-
kajàcego o ich rozwodzie.

W 1979 r. L. Hadadi i C. M. Mesko, obywatele w´gierscy, zawarli zwiàzek ma∏-
˝eƒski na W´grzech. W 1980 r. wyemigrowali do Francji, gdzie wed∏ug postanowie-
nia sàdu odsy∏ajàcego (francuskiego) zamieszkujà do dnia dzisiejszego. W 1985 r.
przyj´li obywatelstwo francuskie, w ten sposób, ˝e obydwoje posiadajà obywatel-
stwo w´gierskie i francuskie.

W dniu 23 lutego 2002 r. L. Hadadi wniós∏ pozew rozwodowy do sàdu w Pesz-
cie (W´gry).

W dniu 19 lutego 2003 r. C. M. Mesko wnios∏a do Tribunal de grande instance
de Meaux (Sàdu Okr´gowego w Meaux – Francja) pozew rozwodowy z wnioskiem
o orzeczenie o winie.

W dniu 4 maja 2004 r. (to jest po przystàpieniu Republiki W´gierskiej do Unii
Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.), wyrokiem sàdu w Peszcie zosta∏ orzeczony
rozwód pomi´dzy L. Hadadim a C. M. Mesko. W zwiàzku z tym postanowieniem
z dnia 8 listopada 2005 r. Tribunal de grande instance de Meaux uzna∏ za niedo-
puszczalny pozew rozwodowy wniesiony do niego przez C. M. Mesko.
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W dniu 12 paêdziernika 2006 r., w wyniku odwo∏ania wniesionego od tego
postanowienia, Cour d’appel de Paris (Sàd Apelacyjny w Pary˝u) orzek∏, ˝e wyrok
sàdu w Peszcie orzekajàcy rozwód nie mo˝e jednak zostaç uznany we Francji.
Cour d’appel de Paris uzna∏ w zwiàzku z tym pozew rozwodowy wniesiony przez
C. M. Mesko za dopuszczalny.

C. M. Hadadi wniós∏ kasacj´ od wyroku Sàdu Apelacyjnego w Pary˝u do Cour
de cassation, zarzucajàc, i˝ b∏´dne by∏o wy∏àczenie w∏aÊciwoÊci sàdu w´gierskiego
przez odwo∏anie si´ wy∏àcznie do art. 3 ust. 1 lit. a) rozporzàdzenia Nr 2201/2003
dotyczàcego zwyk∏ego miejsca zamieszkania ma∏˝onków, to jest bez sprawdzenia,
czy w∏aÊciwoÊç ta nie mog∏aby wynikaç z posiadania przez obydwoje ma∏˝onków
obywatelstwa w´gierskiego, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b). 

Sàd Kasacyjny postanowi∏ zawiesiç post´powanie i skierowaç do Trybuna∏u na-
st´pujàce pytania prejudycjalne:
„1)Czy art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzàdzenia Nr 2201/2003 nale˝y interpretowaç w ten

sposób, ˝e w przypadku, gdy ma∏˝onkowie majà obywatelstwo zarówno paƒstwa
sàdu, do którego spraw´ wniesiono, jak i obywatelstwo innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, przewa˝a obywatelstwo paƒstwa sàdu, do którego
spraw´ wniesiono?

3 W przypadku przeczàcej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy przepis ten nale-
˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e wskazuje on, w przypadku gdy ka˝de z ma∏-
˝onków ma podwójne obywatelstwo tych samych paƒstw cz∏onkowskich, oby-
watelstwo bardziej dominujàce spoÊród zbiegajàcych si´ obywatelstw?

3) W przypadku odpowiedzi przeczàcej na pytanie poprzedzajàce, czy w zwiàzku
z tym przepis ten nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e przyznaje on ma∏˝onkom
dodatkowà mo˝liwoÊç, pozostawiajàc im wybór sàdu, do którego sprawa ma byç
wniesiona, w jednym z dwóch paƒstw, których oboje sà obywatelami?”

W przedmiocie pytaƒ prejudycjalnych ETS poczyni∏ uwagi wst´pne, ˝e wyrok
rozwodowy sàdu w Peszcie z dnia 4 maja 2004 r. wydany zosta∏ po dacie wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia Nr 1347/2000 na W´grzech, w nast´pstwie powództwa
wniesionego przed tà ostatnià datà oraz przed datà 1 marca 2005 r., to jest przed
datà rozpocz´cia stosowania rozporzàdzenia Nr 2201/2003.

W tych okolicznoÊciach, tak jak to podnoszà rzàdy francuski, niemiecki, polski
i s∏owacki, kwestia uznania tego wyroku powinna byç rozpatrywana w Êwietle art. 64
ust. 4 rozporzàdzenia Nr 2201/2003, poniewa˝ wszcz´cie post´powania oraz wyda-
nie tego wyroku mia∏o miejsce w ramach czasowych okreÊlonych przez ten przepis.

Zgodnie z tym przepisem rzeczony wyrok rozwodowy powinien zostaç uzna-
ny na podstawie rozporzàdzenia Nr 2201/2003, je˝eli w∏aÊciwoÊç oparto na zasa-
dach zgodnych z zasadami przewidzianymi w rozdziale II tego rozporzàdzenia
lub rozporzàdzenia Nr 1347/2000, bàdê te˝ w umowie zawartej pomi´dzy paƒ-



stwem cz∏onkowskim, w którym wydano orzeczenie (w niniejszej sprawie – Repu-
blikà W´gierskà), a paƒstwem cz∏onkowskim, do którego kierowany jest wniosek
(w niniejszym przypadku Republikà Francuskà), obowiàzujàcej w chwili wszcz´-
cia post´powania.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zasadniczo ma zatem
na celu ustalenie, czy sàdy w´gierskie mog∏y byç sàdami w∏aÊciwymi na podsta-
wie art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia Nr 2201/2003 dla orzekania w sprawie dotyczàcej
rozwodu L. Hadadiego oraz C. M. Mesko.

Ad. 1. Z akt sprawy wynika, ˝e wed∏ug orzeczenia Cour d’appel de Paris w∏aÊci-
woÊç sàdu w Peszcie oparta na obywatelstwie w´gierskim powoda, a zatem
na podstawie jurysdykcji, która nie zosta∏a przyj´ta w prawie francuskim, by∏a
„w rzeczywistoÊci bardzo s∏aba”, podczas gdy w∏aÊciwoÊç sàdu miejsca zamiesz-
kania ma∏˝onków, znajdujàcego si´ we Francji, by∏a „szczególnie mocna”. 

Rozporzàdzenie Nr 2201/2003 nie reguluje w sposób wyraêny przypadków
wspólnego podwójnego obywatelstwa. Czy jednak art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia
powinien byç interpretowany w sposób odmienny, gdy obydwoje ma∏˝onkowie
majà dwa obywatelstwa wspólne, ni˝ wtedy gdy majà oni tylko jedno wspólne
obywatelstwo?

ETS przywo∏a∏ utrwalone orzecznictwo majàce na wzgl´dzie jednolite stosowa-
nie prawa wspólnotowego, jak i zasady równoÊci, które wskazujà na to, ˝e treÊci
przepisu prawa wspólnotowego, który nie zawiera wyraênego odes∏ania do prawa
paƒstw cz∏onkowskich dla okreÊlenia jego znaczenia i zakresu, nale˝y zwykle
nadaç w ca∏ej Wspólnocie Europejskiej autonomicznà i jednolità wyk∏adni´, którà
nale˝y ustaliç, uwzgl´dniajàc kontekst przepisu i cel danego uregulowania.

Zauwa˝y∏ ponadto, ˝e art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia Nr 2201/2003 nie zawiera
˝adnego bezpoÊredniego odes∏ania do prawa paƒstw cz∏onkowskich w celu
ustalenia dok∏adnego zakresu kryterium dotyczàcego „obywatelstwa”. Wed∏ug
ETS, „nie wydaje si´, ˝e rozporzàdzenie Nr 2201/2003 ustanawia rozró˝nienie ze
wzgl´du na to, czy dana osoba posiada jedno tylko, lub odpowiednio, kilka oby-
watelstw.”.

W zwiàzku z tym w przypadku wspólnego podwójnego obywatelstwa sàd,
do którego wniesiono spraw´ (w tym wypadku sàd francuski, do którego z∏o˝o-
no wniosek o uznanie orzeczenia sàdu w´gierskiego) nie mo˝e ignorowaç faktu,
˝e zainteresowani posiadajà wspólne obywatelstwo innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego obok obywatelstwa paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego sàdu wniesiono
spraw´. Skutkowa∏oby to zakazaniem tym osobom – w ramach przejÊciowej za-
sady uznawania, ustanowionej w art. 64 ust. 4 rozporzàdzenia Nr 2201/2003
– powo∏ywania si´ przed sàdem paƒstwa, do którego wniesiono spraw´, na art. 3
ust. 1 lit. b) na w∏aÊciwoÊç sàdów innego paƒstwa cz∏onkowskiego, opartà na
„drugim” ich obywatelstwie. 
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Zatem w ramach art. 64 ust. 4 w przypadku, gdy ma∏˝onkowie posiadajà jedno-
czeÊnie obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego sàdu wniesiono spra-
w´ (o uznanie), oraz obywatelstwo innego paƒstwa cz∏onkowskiego, sàd ten musi
wziàç pod uwag´ okolicznoÊç, ˝e pozew rozwodowy móg∏ zostaç prawid∏owo
wniesiony do sàdu innego paƒstwa cz∏onkowskiego na podstawie art. 3 ust. 1 lit.
b) rozporzàdzenia Nr 2201/2003 w zwiàzku z okolicznoÊcià, i˝ zainteresowani po-
siadajà tak˝e obywatelstwo tego innego paƒstwa.

W konsekwencji, na pytanie pierwsze ETS odpowiedzia∏, ˝e „O ile sàd paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, do którego wniesiono spraw´ (o uznanie) powinien
sprawdziç zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporzàdzenia nr 2201/2003, czy sàd
paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia orzeczenia sàdowego by∏ w∏aÊciwy
na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) tego rozporzàdzenia, o tyle ostatni z wy-
mienionych przepisów sprzeciwia si´ temu, aby sàd paƒstwa cz∏onkowskie-
go, do którego wniesiono spraw´ (o uznanie), uzna∏ ma∏˝onków posiadajà-
cych obywatelstwo zarówno tego paƒstwa cz∏onkowskiego jak i obywatel-
stwo paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia (orzeczenia), wy∏àcznie
za obywateli paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego wniesiono spraw´.
Przeciwnie, sàd ten powinien uwzgl´dniç okolicznoÊç, i˝ ma∏˝onkowie
posiadajà równie˝ obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego pochodzenia
(orzeczenia) oraz ˝e w zwiàzku z tym sàdy tego paƒstwa mog∏y byç w∏aÊci-
we do rozpoznania sprawy.”.

Ad 2 i 3. W przedmiocie pytaƒ drugiego i trzeciego ETS podniós∏, ˝e sàd fran-
cuski dà˝y do wyjaÊnienia tego czy art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzàdzenia Nr 2201/2003
powinien byç interpretowany w ten sposób, ˝e w celu ustalenia sàdu w∏aÊciwego
do rozpoznania sprawy rozwodowej osób majàcych podwójne obywatelstwo nale-
˝y braç pod uwag´ wy∏àcznie obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego, z którym
osoby te pozostajà w najÊciÊlejszym zwiàzku – obywatelstwo „dominujàce”33 – w ta-
ki sposób, ˝e sàdy tylko tego paƒstwa by∏yby w∏aÊciwe na podstawie ∏àcznika oby-
watelstwa (pytanie drugie), czy te˝ przeciwnie, nale˝y uwzgl´dniç obydwa obywa-
telstwa, w taki sposób, ˝e sàdy obydwu paƒstw cz∏onkowskich mogà byç w∏aÊci-
we na tej podstawie, a zainteresowani mogà dokonaç wyboru sàdu, do którego
wniosà spraw´ (pytanie trzecie).

3 Rzecznik Generalny w przedstawionej ETS opinii podniós∏, ˝e zasada bardziej dominujàcego obywatel-
stwa jest od dawna znana w mi´dzynarodowym prawie publicznym (art. 5 Konwencji haskiej z dnia
12 kwietnia 1930 r.). Za bardziej dominujàce uznawane jest przy tym obywatelstwo paƒstwa, w którym
osoba ma zwyczajowe miejsce zamieszkania (w:) Opinion of the Advocate-General (j´zyk angielski i t∏u-
maczenie polskie): www.eur-lex.europa.eu. Rzecznik Generalny podniós∏ tak˝e, ˝e gdyby prawodawca
mia∏ zamiar uznaç w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzàdzenia, w drodze odst´pstwa, za majàce znaczenie wy∏àcz-
nie obywatelstwo dominujàce, to nale˝a∏oby oczekiwaç stosownej jednoznacznej regulacji, bowiem nie
tylko brzmienie przepisu jest decydujàce. Uwzgl´dnione muszà zostaç równie˝ ratio legis i cele regulacji,
geneza oraz kontekst, w który si´ ona wpisuje – Ibidem.



C. M. Mesko, podobnie jak rzàd polski twierdzi∏a, ˝e w przypadku wspólnego po-
dwójnego obywatelstwa ma∏˝onków nale˝y przyjàç kryterium obywatelstwa dominujà-
cego. W tym zakresie C. M. Mesko opierajàc si´ na ró˝nych okolicznoÊciach, w szcze-
gólnoÊci na tym, ˝e ona sama oraz L. Hadadi zamieszkujà we Francji od 1980 r., uwa-
˝a∏a, ˝e dominujàcym obywatelstwem jest obywatelstwo francuskie. Podnosi∏a ona,
˝e je˝eli obydwa obywatelstwa traktowanoby jednakowo, to spowodowa∏oby to „wy-
Êcig do sàdów”, zach´cajàc do poÊpiesznego wniesienia pozwu do sàdu jednego
z paƒstw cz∏onkowskich, w celu unikni´cia wniesienia pozwu do sàdu innego paƒstwa
cz∏onkowskiego przez drugiego z ma∏˝onków. Rzàd polski uwa˝a∏, ˝e nie nale˝y pozo-
stawiaç wyboru sàdu (jurysdykcji) stronom, poniewa˝ takie rozwiàzanie przyznawa∏o-
by nadmierny przywilej osobom posiadajàcym wspólne podwójne obywatelstwo i przy-
znawa∏oby im de facto mo˝liwoÊç wyboru sadu w∏aÊciwego, podczas gdy rozporzà-
dzenie Nr 2201/2003 nie przyznaje takiego prawa innym osobom. Ponadto zdaniem
rzàdu polskiego utrzymanie w∏aÊciwoÊci sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym ma∏-
˝onkowie nie zamieszkujà od d∏u˝szego czasu mog∏oby utrudniç skutecznoÊç a tak˝e
s∏usznoÊç orzeczeƒ sàdowych i doprowadziç do nadu˝yç takich jak „forum shopping”.

Z kolei zdaniem L. Hadadiego, rzàdu francuskiego, czeskiego, niemieckiego,
w´gierskiego, s∏owackiego i fiƒskiego oraz Komisji, w przypadku wspólnego po-
dwójnego obywatelstwa ka˝de z ma∏˝onków ma prawo na podstawie art. 3 ust. 1
lit. b) rozporzàdzenia Nr 2201/2003 do wniesienia pozwu rozwodowego do sàdu
jednego lub drugiego z dwóch paƒstw cz∏onkowskich, którego obywatelstwo po-
siadajà obydwoje ma∏˝onkowie.

W tym zakresie w pierwszej kolejnoÊci ETS przypomnia∏, ˝e tak jak to wynika
z pierwszego motywu preambu∏y, rozporzàdzenie przyczynia si´ do utworzenia
przestrzeni wolnoÊci, bezpieczeƒstwa i sprawiedliwoÊci, w ramach której zapew-
niony jest swobodny przep∏yw osób. W tym celu rozdzia∏y II i III tego rozporzàdze-
nia ustanawiajà regu∏y regulujàce w∏aÊciwoÊç a tak˝e uznawanie i wykonywanie
orzeczeƒ w zakresie rozwiàzania zwiàzku ma∏˝eƒskiego.

W tych okolicznoÊciach art. 3 ust. 1 lit. a) i b) rozporzàdzenia przewiduje kilka
podstaw w∏aÊciwoÊci, pomi´dzy którymi nie ustanawia hierarchii. Wszystkie obiek-
tywne kryteria ustanowione w tym art. 3 ust. 1 sà alternatywne. Z uwagi na cel roz-
porzàdzenia, zmierzajàcy do zagwarantowania pewnoÊci prawa, art. 6 tego rozpo-
rzàdzenia przewiduje zasadniczo, ˝e w∏aÊciwoÊç okreÊlona w art. 3-5 tego rozpo-
rzàdzenia ma charakter wy∏àczny.

Z powy˝szego wynika, ˝e system rozdzia∏u w∏aÊciwoÊci ustanowiony przez roz-
porzàdzenie Nr 2201/2003 w dziedzinie rozwiàzania zwiàzku ma∏˝eƒskiego nie wy-
∏àcza kilku w∏aÊciwoÊci. Przeciwnie, wyraênie zosta∏o przewidziane wspó∏istnienie
kilku w∏aÊciwych sàdów, bez ustanawiania pierwszeƒstwa mi´dzy nimi.

W tym zakresie, o ile kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 lit. a) tego rozporzàdze-
nia opierajà si´ pod wieloma wzgl´dami na zwyk∏ym miejscu zamieszkania ma∏˝on-
ków, tak kryterium ustanowione w tym samym ust´pie pod lit. b) jest kryterium oby-
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watelstwa obojga ma∏˝onków, lub w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii
„miejsce sta∏ego zamieszkania”. W ten sposób poza wypadkami dwóch ostatnich
wymienionych paƒstw, sàdy paƒstw cz∏onkowskich, których obywatelstwo posiada-
jà ma∏˝onkowie, sà w∏aÊciwe do rozpoznawania powództw z dziedziny rozwiàzania
zwiàzku ma∏˝eƒskiego.

Nic z treÊci art. 3 ust. 1 lit. b) nie pozwala na przyj´cie, ˝e jedynie „dominujàce”
obywatelstwo mo˝e zostaç uwzgl´dnione przy wykonywaniu tego przepisu. 

Ponadto wyk∏adnia, zgodnie z którà jedynie „dominujàce” obywatelstwo mia∏o-
by zostaç uwzgl´dnione w ramach art. 3 ust. 1 rozporzàdzenia Nr 2201/2003, nie
znajduje uzasadnienia w celach tego przepisu, ani te˝ w kontekÊcie, w jaki si´ on
wpisuje. Taka wyk∏adnia skutkowa∏aby ograniczeniem wyboru przez strony w∏a-
Êciwego sàdu, w szczególnoÊci w przypadku wykonywania prawa do swobodne-
go przemieszczania si´ osób. Poniewa˝ zwyk∏e miejsce pobytu by∏oby istotnym
wzgl´dem przy ustalaniu najbardziej dominujàcego obywatelstwa, podstawy w∏a-
ÊciwoÊci przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. a) i b) rozporzàdzenia Nr 2201/2003 cz´-
stokroç zachodzi∏yby na siebie. Prowadzi∏oby to do ustalenia w stosunku o osób
posiadajàcych kilka obywatelstw hierarchii podstaw w∏aÊciwoÊci ustalonych
przez przepis ust´pu 1, która to hierarchia nie wynika z treÊci tego ust´pu. Z ko-
lei ma∏˝onkowie posiadajàcy jedynie narodowoÊç jednego paƒstwa cz∏onkow-
skiego mieliby zawsze mo˝liwoÊç wniesienia sprawy do sàdów tego paƒstwa, na-
wet wówczas gdy ich zwyk∏e miejsce zamieszkania nie znajdowa∏oby si´ ju˝
w tym paƒstwie od wielu lat oraz istnia∏oby niewiele elementów faktycznego po-
wiàzania z tym paƒstwem.

Z drugiej strony, ze wzgl´du na ma∏o precyzyjny charakter poj´cia „dominujà-
cego obywatelstwa”, nale˝a∏oby wziàç pod uwag´ ca∏y szereg okolicznoÊci fak-
tycznych, które nie zawsze prowadzi∏yby do jasnego rozwiàzania. 

ETS przyzna∏, ˝e w konsekwencji, na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzàdze-
nia Nr 2201/2003, sàdy kilku paƒstw cz∏onkowskich mogà byç w∏aÊciwe w sytuacji,
gdy zainteresowani posiadajà kilka obywatelstw. Niemniej jednak, tak jak to pod-
nios∏y Komisja oraz rzàdy francuski, w´gierski i s∏owacki, w przypadku, gdy wnie-
sionoby spraw´ do sàdów kilku paƒstw cz∏onkowskich na podstawie tego przepi-
su, mo˝na by∏oby rozstrzygnàç zbieg w∏aÊciwoÊci poprzez zastosowanie zasady,
o której mowa w art. 19 ust. 1 tego rozporzàdzenia.

Wreszcie ETS przyzna∏, ˝e rozporzàdzenie Nr 2201/2003, w zakresie, w jakim
reguluje jedynie w∏aÊciwoÊç sàdów, lecz nie ustanawia norm kolizyjnych co do pra-
wa w∏aÊciwego, mo˝e zach´caç ma∏˝onków do jak najszybszego wniesienia po-
zwu do jednego z w∏aÊciwych sàdów w celu uzyskania zastosowania okreÊlonego
prawa materialnego w∏aÊciwego na podstawie prawa prywatnego mi´dzynarodo-
wego sàdu, do którego wniesiono spraw´. Niemniej jednak, ta okolicznoÊç sama
w sobie nie mo˝e skutkowaç tym, ˝e wniesienie sprawy do sàdu w∏aÊciwego na
podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzàdzenia mo˝na b´dzie uznaç za nadu˝ycie.
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W rzeczywistoÊci bowiem wniesienie sprawy do sàdów paƒstwa cz∏onkowskiego,
którego obywatelstwo posiadajà obydwoje ma∏˝onkowie, nawet w braku innego
powiàzania z tym paƒstwem cz∏onkowskim, nie jest sprzeczne z celami zamierzo-
nymi przez ten przepis.

W tych okolicznoÊciach na pytanie drugie i trzecie ETS odpowiedzia∏, ˝e
„Je˝eli ka˝dy z ma∏˝onków posiada obywatelstwo tych samych obydwu
paƒstw cz∏onkowskich, art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzàdzenia Nr 2201/2003
sprzeciwia si´ temu, aby w∏aÊciwoÊç sàdu jednego z tych paƒstw cz∏onkow-
skich by∏a wy∏àczona na tej podstawie, ˝e powód nie posiada innych wi´zi
z tym paƒstwem. Przeciwnie, na podstawie tego przepisu w∏aÊciwe sà sàdy
(obu) paƒstw cz∏onkowskich, których obywatelstwo posiadajà ma∏˝onkowie,
a ma∏˝onkowie ci mogà dokonaç wyboru, przed sàd, którego z paƒstw cz∏on-
kowskich wniosà spraw´.”.

Opracowa∏a:
Gra˝yna Nauka
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Relacja ze szkoleƒ zorganizowanych przez
Instytut Badaƒ DNA we wspó∏pracy

z Krajowà Szko∏à Sàdownictwa i Prokuratury 

(paêdziernik–grudzieƒ 2009 r.)

Z inicjatywy Instytutu Badaƒ DNA – wydawcy kwartalnika „Rodzina i Prawo”
– w okresie paêdziernik-grudzieƒ 2009 r. przeprowadzono we wspó∏pracy z Krajo-
wà Szko∏à Sàdownictwa i Prokuratury cztery jednodniowe szkolenia dla s´dziów
z sàdów rejonowych i okr´gowych orzekajàcych w sprawach z zakresu prawa ro-
dzinnego i nieletnich, dotyczàce zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym oraz
Kodeksie post´powania cywilnego wprowadzonych ustawà z dnia 6 listopada
2008 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1431).

Szkolenia mia∏y form´ panelu, w której ka˝dy z uczestników panelu móg∏ si´ od-
nieÊç do ka˝dego z przedstawionych zagadnieƒ. Niemniej jednak ka˝dy z paneli-
stów mia∏ swój zasadniczy temat i w jego zakresie dokona∏ wprowadzenia do dys-
kusji. Materia zosta∏a bowiem podzielona na cztery bloki tematyczne przypisane
poszczególnym referentom: 1) pochodzenie i nazwisko dziecka, 2) w∏adza rodzi-
cielska, 3) kontakty z dzieckiem, 4) zagadnienia proceduralne, prezentacja proble-
mów praktycznych.

Zasadniczà cz´Êç szkolenia – po wspomnianych wprowadzeniach do dyskusji
– stanowi∏o ustosunkowanie si´ do problemów zg∏oszonych wczeÊniej przez s´-
dziów, a tak˝e przedstawionych w toku dyskusji na miejscu.

Jak si´ wydaje, przyj´ta formu∏a by∏a nie tylko najbardziej u˝yteczna dla s´-
dziów ale tak˝e i ciekawa dla samych panelistów.

Pierwsze szkolenie odby∏o si´ 13 paêdziernika 2009 r. w Krakowie. Wzià∏ w nim
udzia∏ nast´pujàcy zespó∏ ekspertów: prof. Janina Panowicz-Lipska (Cz∏onek Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu),
Bronis∏aw Czech, (s´dzia Sàdu Najwy˝szego w st. spocz.), Ewa Trybulska-Skocze-
las (s´dzia Sàdu Okr´gowego w Warszawie), Robert Zegad∏o (s´dzia Sàdu Okr´-
gowego w Warszawie, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego).

Kolejne szkolenie odby∏o si´ 15 paêdziernika 2009 r. w Warszawie z udzia∏em s´dzie-
go Sàdu Najwy˝szego dr Marka Sychowicza, s´dziego Sàdu Najwy˝szego Bronis∏awa
Czecha, s´dziów Sàdu Okr´gowego Ewy Trybulskiej-Skoczelas oraz Roberta Zegad∏o. 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE



W dniu 9 listopada 2009 r. odby∏o si´ szkolenie w Poznaniu, w którym wzi´li
udzia∏ nast´pujàcy eksperci: prof. Janina Panowicz-Lipska, prof. Tomasz Soko∏ow-
ski (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), s´dzia Sàdu Najwy˝szego Hele-
na Ciep∏a, Robert Zegad∏o.

Cykl szkoleƒ zamkn´∏o szkolenie w Bydgoszczy 4 grudnia 2009 r., w którym udzia∏
wzi´li: prof. Janina Panowicz-Lipska, prof. Tomasz Soko∏owski oraz Robert Zegad∏o.

Jak wspomniano wy˝ej, istotne znaczenie mia∏y zg∏oszone wczeÊniej na piÊmie
lub podniesione w czasie dyskusji wàtpliwoÊci s´dziów.

W zamieszczonym na wst´pie niniejszego numeru artykule prof. Panowicz-Lip-
ska odnios∏a si´ do kwestii dotyczàcych pochodzenia i nazwiska dziecka. W arty-
kule tym uwzgl´dni∏a dotyczàce tych zagadnieƒ pytania s´dziów. Z tego wzgl´du
poni˝ej przedstawiam niektóre z innych zagadnieƒ poruszonych w trakcie szkoleƒ. 

Najcz´Êciej poruszanym zagadnieniem by∏o porozumienie ma∏˝onków o sposo-
bie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po
rozwodzie.

Wobec wàtpliwoÊci co do formy porozumienia eksperci wyjaÊniali, ˝e mo˝liwe
jest zawarcie porozumienia podczas rozprawy, które jest zapisywane w protokole
rozprawy. WàtpliwoÊci budzi∏o, czy porozumienie zapisane w protokole wymaga
podpisu stron. Wydaje si´, ˝e tak, ale wymaga to jednoznacznego przesàdzenia
w rozporzàdzeniu – Regulamin urz´dowania sàdów powszechnych. Informowa∏em
uczestników szkoleƒ, ˝e propozycje zmian w Regulaminie zwiàzanych przede
wszystkim z problematykà uznania ojcostwa przedstawi∏em wiosnà 2009 r. Depar-
tamentowi Sàdów Powszechnych Ministerstwa SprawiedliwoÊci (zaÊ jesienià 2009
r. zaproponowa∏em uwzgl´dnienie kwestii podpisów pod porozumieniem), jednak
prace legislacyjne nadal nie doczeka∏y si´ uwieƒczenia w postaci stosownego roz-
porzàdzenia nowelizujàcego.

WyjaÊniono, ˝e „uwzgl´dnienie” porozumienia przez sàd nie nast´puje w formie
postanowienia, ale przez uwzgl´dnienie w orzeczeniu merytorycznym istotnych je-
go postanowieƒ, w szczególnoÊci tych, które sà obligatoryjne np. w wyroku rozwo-
dowym rozstrzygni´cie o kontaktach. Je˝eli porozumienie dotyczy wspólnego wy-
konywania w∏adzy rodzicielskiej, to uwzgl´dnienie porozumienia b´dzie wynika∏o
przede wszystkim z takiego rozstrzygni´cia o tej w∏adzy.

Je˝eli porozumienie nie zawiera wszystkich niezb´dnych elementów, to mo˝liwe
wydaje si´ jego uzupe∏nienie w protokole rozprawy. Wymagania co do treÊci porozu-
mienia wyjaÊniali s´dzia B. Czech (który nawiàzywa∏ w tym zakresie do swojego arty-
ku∏u opublikowanego w numerze 12/2009 Kwartalnika) oraz prof. T. Soko∏owski. Dla
obu ekspertów nie ulega∏o wàtpliwoÊci, ˝e nale˝a∏o udzieliç negatywnej odpowiedzi
na pytanie dotyczàce egzekucji (przymusowego wykonania) takiego porozumienia.
Omawiano tak˝e kwesti´ orzekania w wyroku rozwodowym o umieszczeniu dziecka
w rodzinie zast´pczej lub placówce i orzekania o alimentach w takiej sytuacji. Wpraw-
dzie eksperci zdawali si´ dopuszczaç takie mo˝liwoÊci, ale kwestia ta jest dyskusyj-
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na ze wzgl´dów procesowych i wi´kszoÊç uczestników szkoleƒ by∏a temu, jak si´ wy-
daje, przeciwna. W tym kontekÊcie wspomniano o praktyce orzekania o umieszczeniu
w rodzinie zast´pczej bez jej wskazywania in concreto. Niezale˝nie od rozstrzygni´cia
tej kwestii nale˝y podkreÊliç, ̋ e sàd rodzinny zachowuje kognicj´ do stosowania Êrod-
ków opiekuƒczych w wypadkach nag∏ych (art. 569 § 2 k.p.c.), bowiem przepisy o za-
bezpieczeniu s∏u˝à uregulowaniu na czas procesu rozwodowego stosunków mi´dzy
rodzicami, natomiast nie obejmujà potrzeby interwencji opiekuƒczej „z zewnàtrz”.

Poruszono te˝ problem tzw. pieczy naprzemiennej. W obecnym stanie prawnym
piecza naprzemienna mo˝liwa jest w sytuacji, gdy oboje rodzice majà powierzonà
w∏adz´ rodzicielskà. 

W trakcie szkoleƒ prezentowa∏em poglàd, ˝e nie ma podstaw do wskazywania
w wyroku powierzajàcym wspólne wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej miejsca po-
bytu dziecka. Natomiast rodzice muszà okreÊliç je w porozumieniu. 

Szereg pytaƒ dotyczy∏o nowej regulacji kontaktów z dzieckiem oraz problema-
tyki wykonywania orzeczeƒ o takich kontaktach.

Potwierdzono, ˝e w przypadku, gdy rodzice dziecka umieszczonego w rodzinie
zast´pczej lub placówce opiekuƒczo-wychowawczej nie porozumiejà si´ z rodzinà
zast´pczà lub dyrektorem placówki co do sposobu utrzymywania przez nich kon-
taktów z dzieckiem, to mogà oni wystàpiç do sàdu opiekuƒczego o uregulowanie
tych kontaktów, a wtedy rodzina zast´pcza czy te˝ odpowiednio – dyrektor placów-
ki – b´dzie uczestnikiem tego post´powania.

Ciekawym zagadnieniem poruszonym w trakcie szkolenia by∏a kwestia, czy
w razie niewywiàzywania si´ przez rodziców z obowiàzków na∏o˝onych na nich
na podstawie art. 1134 k.r.o. mo˝liwe jest wszcz´cie wobec nich post´powania eg-
zekucyjnego zgodnie z art. 1050 k.p.c., a jeÊli tak, to czy mo˝liwe jest przeprowa-
dzenie takiej egzekucji z urz´du? Jak si´ wydaje, teoretycznie nie mo˝na wyklu-
czyç takiej mo˝liwoÊci. To samo de lege lata mo˝e dotyczyç np. orzeczeƒ zakazu-
jàcych kontakty z dzieckiem czy te˝ zakazujàcych lub nakazujàcych inne zachowa-
nia, a w szczególnoÊci w razie niewywiàzania si´ z przyrzeczenia okreÊlonego za-
chowania odebranego przez sàd na podstawie art. 5821 § 2 pkt 3 k.p.c. Co wi´cej,
teoretycznie mo˝na sobie wyobraziç, ˝e w ten sposób móg∏by byç egzekwowany
obowiàzek rodzica utrzymywania kontaktów z dzieckiem (por. art. 113 § 1 k.r.o.),
ale ta mo˝liwoÊç wydaje si´ byç bardziej teoretyczna ni˝ praktyczna. 

Podobny charakter mia∏o pytanie, jakie konsekwencje mo˝e ponieÊç osoba,
pod której pieczà dziecko pozostaje, w razie niewywiàzania si´ z na∏o˝onego na nià
przez sàd na podstawie art. 5821 § 2 pkt 2 k.p.c. zobowiàzania do z∏o˝enia na rachu-
nek depozytowy sàdu odpowiedniej kwoty pieni´˝nej. W tym zakresie mo˝na nawet
rozwa˝aç nie tyle zastosowanie art. 1050 i n. k.p.c., ile po prostu zastosowanie prze-
pisów o egzekucji Êwiadczeƒ pieni´˝nych. Przy pozytywnej odpowiedzi na to pyta-
nie osoba uprawniona do kontaktów musia∏aby wnosiç o egzekucj´ „na rzecz ra-
chunku depozytowego sàdu”, co czyni t´ koncepcj´ doÊç wàtpliwà. 



W razie pozytywnej odpowiedzi na wymienione pytania nale˝a∏oby dopuÊciç
przeprowadzenie egzekucji z urz´du, bowiem wymienione Êrodki by∏yby orzeczo-
ne w sprawach, które mogà byç wszcz´te z urz´du, a wówczas mo˝liwe jest rów-
nie˝ wszcz´cie egzekucji z urz´du (art. 795 § 2 k.p.c.).

Prostsza jest odpowiedê na pytanie, co stanie si´ z pieni´dzmi z∏o˝onymi na ra-
chunku depozytowym sàdu przez osob´, pod której pieczà dziecko pozostaje,
zgodnie z obowiàzkiem na∏o˝onym na nià przez sàd na podstawie art. 5821 § 2
pkt 2 k.p.c., w przypadku niewykonywania przez t´ osob´ obowiàzków na∏o˝onych
na nià w orzeczeniu regulujàcym kontakty. W tym wypadku uprawniony musi wy-
toczyç powództwo o naprawienie szkody wyrzàdzonej uniemo˝liwieniem kontaktu
(np. koszty dojazdu uprawnionego do miejsca kontaktu) i dopiero tytu∏ egzekucyj-
ny uzyskany w takiej sprawie pozwoli uprawnionemu zaspokoiç si´ ze zdeponowa-
nej kwoty. Nale˝y zasygnalizowaç, ˝e po ewentualnym wejÊciu w ˝ycie propono-
wanych przepisów k.p.c. o wykonywaniu orzeczeƒ sàdu opiekuƒczego, tytu∏em
wykonawczym b´dzie w tym zakresie orzeczenie sàdu opiekuƒczego.

Wszyscy eksperci byli zgodni, ˝e mo˝na odstàpiç od orzekania o kontaktach
w wyroku rozwodowym w sytuacji, gdy orzeczenie to by∏oby bezprzedmiotowe, np.
gdy rodzice po rozwodzie nadal b´dà mieszkaç razem.

Respektujàc stanowisko Sàdu Najwy˝szego o niewa˝noÊci post´powania
w sprawie rozpoznanej w sk∏adzie ∏awniczym, dla której w∏aÊciwy by∏ sk∏ad jedno-
osobowy, nale˝a∏o zwróciç uwag´, ˝e rozstrzygni´cie o kontaktach nie mo˝e byç
wydane w sprawie o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej jednego z rodziców ˝yjà-
cych w roz∏àczeniu (art. 107 k.r.o.) ze wzgl´du na ró˝nice w sk∏adzie sàdu wymaga-
nego dla ka˝dej z tych spraw. Jest to jednak mo˝liwe (ale nieobligatoryjne), je˝eli
jest wniosek o powierzenie wspólnej w∏adzy rodzicielskiej, wówczas zawsze musi
byç przed∏o˝one porozumienie rodziców zawierajàce uzgodnienie co do kontaktów.

Zadano te˝ pytanie, jakie stosowaç przepisy do wykonywania orzeczeƒ o kon-
taktach z dzieçmi, art. 1050 i n. k.p.c. czy te˝ 598 k.p.c. i czy sàd z urz´du mo˝e
zmieniç w stosunku do wniosku podstaw´ prawnà orzekania w tych sprawach.
W tej kwestii nale˝y rozpoznaç spraw´ zgodnie z wnioskiem, gdy˝ wybór ˝àdanej
ochrony prawnej nale˝y do wnioskodawcy. Nie jest to kwestia prawa materialnego,
które sàd stosuje z urz´du. Mo˝na np. oddaliç wniosek o odebranie dziecka w ce-
lu realizacji kontaktu jako nieadekwatny wskazujàc, ˝e stosownym Êrodkiem jest
grzywna w celu przymuszenia. Wówczas potrzebny by∏by kolejny wniosek albo
wszcz´cie z urz´du sprawy egzekucyjnej, bowiem sprawa o odebranie dziecka jest
sprawà opiekuƒczà i nie mo˝na w niej zastosowaç Êrodków egzekucyjnych.

WyjaÊniono, ˝e ka˝da sprawa o kontakty, w tym sprawa, w której stosuje si´ Êro-
dek z art. 1134 k.r.o., jest rozpoznawana w sk∏adzie jednoosobowym.

JeÊli chodzi o zagadnienia procesowe najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏a si´
kwestia wys∏uchania dziecka (art. 2161 § 1 k.p.c. i art. 576 § 2 k.p.c.). PodkreÊla∏em, ˝e
wys∏uchanie dziecka w rozumieniu tych przepisów to wys∏uchanie bezpoÊrednio
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przez sàd, przy czym powinno nastàpiç bez obecnoÊci rodziców, a tym bardziej bez
ich pe∏nomocników. Wprawdzie wys∏uchanie dziecka nie jest uregulowane w ramach
przepisów o dowodach, ale wydaje si´, ˝e mo˝na do niego zastosowaç odpowiednio
te przepisy, np. stosujàc instytucje s´dziego wyznaczonego czy te˝ pomocy sàdowej. 

Istotne dla praktyki jest pytanie, w jakim sk∏adzie winny byç rozpoznawane
sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka je˝eli rodzice nie przedstawià wspólne-
go planu wychowawczego, tzn. czy sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka ma-
jà byç teraz wpisywane jako sprawy o powierzenie wykonywania w∏adzy rodziciel-
skiej jednemu i ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi, co skutku-
je od razu sk∏ad ∏awniczy czy te˝ dopiero wówczas rozpoznawaç spraw´ w sk∏a-
dzie ∏awniczym, gdy rodzice nie z∏o˝yli planu wychowawczego, co oznacza, ˝e po-
czàtkowo sk∏ad sàdu by∏by jednoosobowy?

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka mo˝e mieç bowiem miejsce tylko mi´-
dzy rodzicami majàcymi pe∏nà w∏adz´ rodzicielska (jeÊli jeden z rodziców ma pe∏nà
a drugi ograniczonà, to miejsce pobytu dziecka jest przy tym pierwszym). Jest to
sprawa rozpoznawana w sk∏adzie jednoosobowym. Dotychczas sk∏ad zale˝a∏
od wniosku, czy wniosek by∏ tylko o ustalenie miejsca pobytu, czy te˝ o ogranicze-
nie w∏adzy rodzicielskiej. Pytanie jest jednak bardzo trafne w kontekÊcie zmiany sta-
nu prawnego po nowelizacji z 6 listopada 2008 r. Je˝eli bowiem rodzice nie sà zgod-
ni co do miejsca pobytu dziecka i nie ma porozumienia w tym zakresie, to nie mo˝-
na powierzyç im wspólnej w∏adzy rodzicielskiej. W konsekwencji spór mi´dzy rodzi-
cami majàcymi pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà o ustalenie miejsca pobytu dziecka b´dzie
musia∏ byç w obecnym stanie prawnym z regu∏y rozstrzygni´ty w sprawie z art. 107
k.r.o. Sk∏ad sàdu b´dzie zale˝a∏ od tego, czy wniosek b´dzie zgodny i towarzyszyç
mu b´dzie porozumienie, czy te˝ b´dzie to wniosek o ograniczenie w∏adzy rodziciel-
skiej drugiemu rodzicowi. Zdaniem E. Trybulskiej-Skoczelas, nie mo˝na jednak wnio-
sku o ustalenie miejsca pobytu z góry kwalifikowaç jako sprawy z art. 107 k.r.o. Po-
glàd ten zas∏uguje na aprobat´. Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka rozpo-
znawana jest na podstawie art. 97 § 2 k.r.o. W post´powaniu tym sàd pe∏ni w pew-
nym sensie rol´ „mediacyjnà”. Spór mi´dzy rodzicami w tej kwestii nie musi powo-
dowaç koniecznoÊci uregulowania sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej do-
póki dobro dziecka nie jest zagro˝one. Sàd nie musi zatem w ka˝dym wypadku wnio-
sku o ustalenie miejsca pobytu dziecka ˝àdaç porozumienia wymaganego w art. 107
k.r.o., bowiem nie jest zobligowany do orzeczenia z urz´du na podstawie art. 107
k.r.o. dopóki nie wymaga tego dobro dziecka (por. brzmienie art. 107 § 1 k.r.o.). 

Na tle art. 96 § 2 k.r.o. zadano pytanie, czy rodzice, którzy nie majà pe∏nej zdol-
noÊci do czynnoÊci prawnych sà uczestnikami w post´powaniach sàdowych doty-
czàcych ich dzieci? Odpowiadajàc twierdzàco na to pytanie nale˝y tez wskazaç, ˝e
powinni oni mieç zdolnoÊç procesowà (tzn. zdolnoÊç do osobistego dzia∏ania)
w sprawach opiekuƒczych dotyczàcych ich dzieci poprzez odpowiednie zastoso-
wanie art. 573 § 1 k.p.c.
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